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П редговор

При едно философско съчинение изглежда не само излишно, 
но дори -  поради природата на предмета -  неподходящо и 

нецелесъобразно да се дава предварително обяснение относно 
целта, която авторът си е поставил в него, а също така относно 
поводите, които са извикали съчинението на живот, и отноше
нието, в която, както смята той, стои то към други, по-ранни или 
съвременни трактовки на същия предмет, както това по навик се 
прави в предговор към едно съчинение. Защото както и каквото 
да би било уместно да се каже за философията в един предго
вор, например да се посочат исторически тенденцията и стано
вището, общото съдържание и резултатите, да се свържат гово
рещи оттук и оттам твърдения и уверения относно истинното, 
то не може да се смята за начина, по който следва да се излага 
философската истина. -  И тъй като философията е всъщност в 
елемента на всеобщността, която включва в себе си особеното, 
в нея повече, отколкото в други науки, намира място привид- 
ността, че в целта или в последните резултати е изразен самият 
предмет, и то дори в неговата съвършена същност, в сравнение 
с която разработката, собствено казано, е несъщественото. Нап
ротив, в общата представа какво е например анатомията, да ре
чем познание за частите на тялото, разглеждани според тяхното 
безжизнено съществуване, ние сме убедени, че още не притежа
ваме самия предмет, съдържанието на тази наука, а освен това 
трябва да се погрижим и за особеното. -  По-нататък при един 
такъв агрегат от сведения, който не носи с право името наука, 
разговорът върху целта и други такива всеобщности обикнове
но не се различава от историческия и нямащ понятие начин, по 
който се говори и за самото съдържание, за тези нерви, мускули 
и т.н. При философията, напротив, би възникнало несъответст
вието, че си е послужила с един такъв начин и все пак самата тя 
би показала, че той е неспособен да схване истината.
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Така и чрез определението на отношението, което едно фи
лософско произведение смята, че има към други опити за разра
ботка на същия предмет, се вмъква чужд по естеството си инте
рес и се затъмнява това, което е важно при познанието на исти
ната. Колкото по-твърда става за мнението противоположност
та на истинното и неистинното, толкова повече то свиква също 
така да очаква или съгласие, или противоречие по отношение на 
една налична философска система и да вижда в изказването за 
такава система или само едното, или само другото. То не схваща 
различието на философските системи като прогресиращо раз
витие на истината, доколкото вижда в различието само проти
воречието. Пъпката изчезва в разпукването на цвета и би могло 
да се каже, че той я опровергава; по същия начин плодът обявя
ва цвета за неистинно съществуване на растението и застава на 
мястото му като истина на последното. Тези форми не само се 
различават, но и се изместват като несъвместими една с друга. 
Но тяхната текуща природа същевременно ги прави моменти на 
органичното единство, в което те не само не си противоречат, но 
и единият е така необходим, както другият, и едва тази еднаква 
необходимост съставлява живота на цялото. Но от една стра
на противоречието по отношение на една философска система 
най-често не схваща самото себе си по този начин, а от друга 
страна и схващащото съзнание обикновено не умее да освободи 
противоречието от едностранчивостта му или да го запази сво
бодно от нея и да познае във формата на онова, което привидно 
се бори и си противоречи, взаимно необходими моменти.

Изискването за такива обяснения, както и неговото удовлет
ворение, лесно могат да минат за насочени към същественото. В 
какво най-дълбоката страна на едно философско съчинение би 
могла да се изкаже повече, отколкото в неговите цели и резулта
ти, и по какъв начин те биха могли да бъдат познати по-опреде- 
лено, ако не чрез различието им от онова, което епохата иначе 
създава в същата сфера? Но ако една такава дейност трябва да се 
смята за нещо повече от начало на познанието, ако трябва да се 
смята за действително познание, в действителност тя трябва да 
се причисли към изобретенията, които позволяват да се заоби
коли самият предмет и да се свържат тези две неща -  създаване
то на привидност за сериозност и усилие да се схване предметът 
от една страна и действителното му спестяване от друга. -  За-



ПРЕДГОВОР 93

щото предметът не се изчерпва с целта си, а със своята разра
ботка, нито пък резултатът е действителното цяло, а такова 
цяло резултатът заедно със своето ставане; целта сама за себе 
си е безжизненото общо, както тенденцията е само подтикване, 
което още няма действителност, а голият резултат е труп, който 
е оставил тенденцията зад себе си. -  По същия начин различи
ето е по-скоро границата на предмета; то е там, където пред
метът престава, или то е това, което той не е. Ето защо такива 
усилия около целта или резултатите, както и около различията 
и оценките на едното и другото са по-лесни, отколкото може би 
изглеждат. Защото, вместо да се занимава с предмета, такава 
дейност винаги е отвъд него; вместо да остане продължително 
в него и да се забрави в него, такова знание винаги избира нещо 
друго и по-скоро остава при самото себе си, отколкото да бъде 
при предмета и да му се отдаде. -  Най-лесно е да се оцени това, 
което е съдържателно и истинско, по-трудно е да се схване, а 
най-трудно, което обединява и двете, да се изложи.

Началото на образованието и на изтръгването от непосредст
веността на субстанциалния живот винаги ще трябва да се слага с 
това да получим знания за общите основни положения и гледища, 
да знаем да се издигнем най-напред само до мисълта за предмета 
изобщо, не по-малко да го подкрепим или опровергаем с основа
ния, да схванем конкретната и богата пълнота според определе- 
ности и да изкажем правилно решение и сериозна оценка за него. 
А това начало на образованието ще стори място преди всичко на 
сериозността на съдържателния живот, която въвежда в опита за 
самия предмет, и дори ако се присъедини и това, че сериозността 
на понятието прониква в дълбочината на предмета, едно такова 
знание и оценяване ще запази подходящото си място в разговора.

Истинската форма, в която съществува истината, може да 
бъде единствено научната й система. Задачата, която съм си 
поставил, е да съдействам философията да се доближи до фор
мата на наука, до целта да може да се откаже от името си на лю
бов към знанието и да бъде действително знание. Вътрешната 
необходимост да бъде знанието наука се крие в неговата приро
да и удовлетворителното обяснение на това е изложението на 
самата философия. Но, доколкото външната необходимост не
зависимо от случайния характер на лицето и на индивидуалните 
подбуди се схваща общо, тя е същото, каквото е вътрешната, а



94 Г. В. Фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ДУХА

именно във формата, в която времето представя наличното би
тие на своите моменти. Ето защо това да се покаже, че е време 
философията да се издигне до висотата на наука, би било един
ственото оправдание на опитите, които имат тази цел, тъй като 
това издигане би доказало необходимостта на целта, нещо пове
че, същевременно би я осъществило.

Като виждам истинската форма на истината в тази научност 
или, което е същото, като твърдя, че истината има елемента на 
своето съществуване единствено в понятието, аз зная, че това 
е в явно противоречие с една представа и с последици те от 
нея, която е колкото претенциозна, толкова и разпространена в 
убеждението на епохата. Затова, струва ми се, не е излишно едно 
разяснение на това противоречие, макар че тук то не може да 
бъде нищо повече от уверение, както е уверение и това, против 
което е насочено. А именно, ако истинното съществува само в 
онова или по-скоро само като онова, което се нарича ту наглед, 
ту непосредствено знание за абсолютното, религия, битие -  не 
в центъра на божествената любов, а битието на самия този цен
тър, -  като се изхожда оттук, същевременно и за изложението на 
философията се изисква по-скоро противоположното на форма
та на понятие. Излиза, че абсолютното не трябва да се схваща в 
неговото понятие, а трябва да се чувства и възприема в нагледа, 
че трябва да имат решаващата дума и да се изказват не неговото 
понятие, а чувство то и нагледът за него.

Ако появяването на едно такова изискване се схване според 
по-общата му връзка и се разгледа на степента, на която стои по
настоящем самосъзнателният дух, ще се окаже, че той е изля
зъл отвъд субстанциалния живот, който водеше преди в елемен
та на мисълта, отвъд тази непосредственост на своята вяра, от
въд удовлетворението и сигурността на увереността, която има
ше съзнанието за своето примирение със същността и с нейното 
общо, вътрешно и външно настояще. Той е излязъл не само отвъд 
нея, за да премине в другия краен термин, този на нямащата суб- 
станциалност рефлексия на себе си в самия себе си, но и отвъд 
тази рефлексия. Той не само загуби своя съществен живот; той 
също така съзнава тази загуба и крайността (Endlichkeit), която е 
негово съдържание. Като се отвръща от останките, като призна
ва, че е в окаяно положение и се срамува от това1, сега той иска 
от философията не толкова да знае какво е той, колкото едва с
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нейна помощ да възстанови онази субстанциалност и самород- 
ността на битието. Следователно, за да отговори на тази нужда, 
философията трябва не толкова да разтвори затвореността на 
субстанцията и да я издигне до самосъзнанието, не толкова да 
върне хаотичното съзнание към мисления ред и към простотата 
на понятието, колкото по-скоро да събере на куп обособявания
та, извършени от мисълта, да потисне различаващото понятие и 
да възстанови чувството за същността, да ни даде не толкова 
прозрение, колкото назидание. Красивото, светото, вечното, ре
лигията и любовта са примамката, която е нужна, за да събуди 
желание за захапване, не понятието, а екстазът, не студено дви
жещата се напред необходимост на предмета, а кипящото вдъх
новение трябва да бъде опората и водещото напред разпрости
ране на богатството на субстанцията.

На това изискване съответства напрегнатото и показващо 
се почти ревностно и разпалено усилие да се изтръгнат хората 
от потъналостта в сетивното, обикновеното и единичното и да 
се насочи погледът им към звездите; като че ли те, съвсем забра
вяйки за божественото, биха били готови да се задоволят, как- 
то червеят, с прах и вода. Някога те имаха едно небе, обкичено 
с огромно богатство от мисли и образи. Значението на всичко, 
което е, се криеше в светлинната нишка, която го свързваше с 
небето; вместо да пребивава в това настояще, по тази нишка 
погледът се плъзгаше отвъд настоящето, нагоре към божест
веното същество, към едно, ако може да се каже така, отвъдно 
настояще. Духовният взор трябваше насила да бъде насочен към 
земното и задържан при него; и беше необходимо дълго време, 
за да може онази яснота, която имаше само надземното, да се 
внесе и наложи в смътността и объркаността, в която се криеше 
смисълът на отсамното, и да се направи интересно и се утвър
ди вниманието към отсамното, което внимание беше наречено 
опит. -  Сега изглежда е налице нуждата от обратното, усетът 
толкова много и толкова здраво се е вкоренил в земното, че е 
необходима пак такава сила, за да бъде издигнат над него. Духът 
се показва така беден, че както пътникът в пясъчната пустиня 
жадува просто за глътка вода, така и той копнее сякаш още само 
за оскъдното чувство за божественото изобщо, за да получи ня
какъв импулс. По това, с което се задоволява духът, може да се 
измери големината на неговата загуба.
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Тази невзискателност при получаването или пестеливост 
при даването не подхожда за науката. Нека онзи, който търси 
само назидание, който иска да обвие в мъгла земното многооб
разие на своето съществуване и на мисълта и се стреми към не
определената наслада от тази неопределена божественост, види 
къде ще намери това; самият той лесно ще намери средствата 
да си помечтае за нещо и да се погордее с това. Но философията 
трябва да се пази от това да иска да бъде назидателна.

Тази невзискателност, която се отказва от науката, трябва 
още по-малко да претендира, че такова вдъхновение и помраче
ние е нещо по-висше от науката. Това пророческо говорене си 
мисли, че остава точно в центъра и в дълбочината, то гледа с 
презрение на определеността (на хороса2) и умишлено стои да
леч от понятието и от необходимостта, както и от рефлексията, 
която обитавала само в крайността. Но както има празна широ
чина, така има и празна дълбочина; както има екстензивност на 
субстанцията, която се разлива в многообразието на крайното 
и е безсилна да го удържи, така има и безсъдържателна интен
зивност, която, проявявайки се само като сила без разпрости
ране, е същото, каквото е повърхностността. Силата на духа е 
голяма само толкова, колкото е голяма нейната изява, неговата 
дълбочина е дълбока само толкова, колкото той се осмелява да 
се разпростира и да се губи в своето разкриване. -  Същевре
менно, когато това нямащо понятие субстанциално знание зая
вява, че е потопило своеобразието на насочеността към себе си 
(des Selbsts) в същността и че философства истинно и свято, то 
скрива от себе си, че вместо да е предано на бога, като пренеб
регва мярката и определението, по-скоро предоставя свобода на 
действие ту в самото себе си на случайността на съдържанието, 
ту в съдържанието -  на собствения си произвол. -  Като се отда
ват на необуздания кипеж на субстанцията, те си мислят, че чрез 
обвиването на самосъзнанието в мъгла и отказа от разсъдъка са 
призваните, на които бог дава мъдрост в съня3; по такъв начин 
те получават и пораждат в съня в действителност пак сънища.

Впрочем не е трудно да се види, че нашето време е време на 
раждането и прехода към един нов период. Духът скъса с досе
гашния свят на своето съществуване и на своите представи, въз
намерява да го потопи в миналото и работи за своето преобразу
ване. Наистина той никога не е в покой, а е обхванат в постоянно
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движение напред. Но както при детето след дългото спокойно 
утробно хранене първото вдишване прекъсва онази постепен- 
ност на процеса, който е водил само до уголемяване, извършва 
се качествен скок и детето се ражда, така развиващият се дух 
съзрява бавно и спокойно в посока към новата форма, разлага 
една частица от постройката на своя предходен свят след друга, 
загатва за неговата неустойчивост само чрез отделни симптоми; 
лекомислието, както и скуката, които се разпространяват в съ
ществуващото, неопределеното предчувствие за нещо неизвест
но, са предвестници, че се надига нещо друго. Това постепенно 
раздробяване, което не е променило физиономията на цялото, 
се прекъсва от изгрева, който като светкавица ни разкрива из
веднъж картината на новия свят.

Обаче това ново има съвършена действителност толкова 
малко, колкото току-що роденото дете; и това всъщност не бива 
да не се взема под внимание. Първото появяване е само непо
средствеността на новото или неговото понятие. Както сграда
та не е готова, когато са сложени основите й, така достигнатото 
понятие за цяло не е самото цяло. Там, където искаме да видим 
дъб с неговото могъщо стъбло, с неговите широкоразпростряни 
клони и безброй листа, ние няма да сме доволни, ако на това 
място ни покажат желъд. Така и науката, короната на един свят 
на духа, не е завършена в нейното начало. Началото на новия дух 
е продуктът от широко преобразуване на многообразни форми 
на развитие, то се достига след изминаване на сложно преплетен 
път и с цената на също така многократни напрежения и усилия. 
То е цялото, което се е върнало в себе си от сукцесията, както и 
от своето разпростиране, то е възникналото просто понятие за 
това цяло. Но действителността на това просто цяло се състои в 
това, че онези станали моменти образувания отново се развиват 
и формират във възникналия смисъл, но в новия си елемент.

Докато от една страна първата поява на новия свят е едва 
само обвитото в своята простота цяло или неговото общо ос
нование, за съзнанието, напротив, богатството на предходното 
съществуване още присъства в спомена. То вижда, че новопоя- 
вяващата се форма още няма разпростряността и обособеност
та на съдържанието; но то вижда още повече, че не е развита 
формата, чрез която разликите се определят със сигурност и се 
подреждат в техните твърдо установени отношения. Без това
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развитие науката не притежава всеобща разбираемост и има 
привидността, че е езотерично притежание на няколко единич
ни лица; езотерично притежание, защото тя е налице едва само 
в своето понятие или защото е налице едва само нейното вът
решно; на няколко единични лица, защото нейното неразпрост- 
ряно явление прави нейното съществуване нещо единично. Едва 
това, което е напълно определено, е същевременно екзотерично, 
понятно, то може да се научава и да бъде собственост на всич
ки. Разсъдъчната форма на науката е предлаганият на всички и 
еднакво трасираният за всички път към нея, а това да се стигне 
чрез разсъдъка до разумното знание е справедливото изискване 
на съзнанието, което пристъпва към науката; защото разсъдъкът 
е мисленето, чистият „аз“ изобщо; а разсъдъчното е вече извест
ното и общото на науката и на ненаучното съзнание, чрез което 
последното може непосредствено да навлезе в нея.

Науката, която едва започва и следователно още не е стиг
нала нито до пълнотата на детайла, нито до съвършенството на 
формата, е изложена на упрек за това. Но ако този упрек трябва 
да уцели нейната същност, той би бил така несправедлив, както 
е несъстоятелно да не искаме да признаем изискването за спо
менатото изграждане. Тази противоположност изглежда е най- 
важният възел, над който понастоящем си блъска главата науч
ната образованост и по който тя още не е стигнала до истинско 
разбирателство. Едни настояват за богатство на материала и за 
разбираемост, други най-малкото я отхвърлят и настояват за 
непосредствена разумност и божественост. Макар че първите, 
било единствено поради силата на истината или също така по
ради напористостта на другите, са принудени да мълчат, и ма
кар че се почувстваха победени по отношение на основното в 
проблема, все пак те не са удовлетворени по отношение на оне
зи изисквания; защото те са справедливи, но не са изпълнени. 
Тяхното мълчание се дължи само наполовина на побеждаването 
им, а наполовина на скуката и безразличието, което обикнове
но настъпва след едно постоянно съживявано очакване и непо- 
следвало изпълнение на обещанията.

Що се отнася до съдържанието, наистина другите понякога 
доста лесно постигат голяма обширност. Те привличат на своя 
почва множество материал, а именно вече известното и подре
деното, и като се занимават предимно със странности и кури-
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озности, създават привидност, че притежават толкова повече 
останалото, с което знанието вече се е справило по свой начин, 
а същевременно, че владеят и още неподчиненото на правила и 
по такъв начин подчиняват всичко на абсолютната идея, която 
по този начин изглежда позната във всичко и издигната до ши- 
роко разгърната наука. Но ако разгледаме по-отблизо тази ши
рока разгърнатост, ще се окаже, че тя не се е осъществила чрез 
това, че едно и също нещо е формирало различно самото себе си 
-  напротив, тя е безформеното повторение на едно и също нещо, 
което е само външно приложено към различния материал и по
лучава скучната привидност на различие. Идеята, която е навяр
но истинна сама за себе си, в действителност остава винаги само 
в своето начало, ако развитието не се състои в нищо друго освен 
в едно такова повторение на една и съща формула. Ако знаещи
ят субект развежда единната неподвижна форма из наличното, 
ако потопява материала отвън в този спокоен елемент, това е 
изпълнение на това, което се изисква, а именно раждащото се 
от себе си богатство и самоопределящата се разлика на форми
те, толкова малко, колкото произволните хрумвания относно 
съдържанието. Това е по-скоро един едноцветен формализъм, 
който идва само до разликата на материала, и то благодарение 
на това, че последният е вече подготвен и известен.

При това той твърди, че тази монотонност и абстрактната 
всеобщност е абсолютното; той уверява, че това, че сме неудов
летворени в нея, било неспособност да овладеем абсолютното 
становище и твърдо да се придържаме към него. Ако някога 
празната възможност да си представим нещо и по друг начин 
беше достатъчна, за да опровергаем една представа, и същата 
чиста възможност, общата мисъл, имаше също цялата положи
телна стойност на действителното познание, тук виждаме да се 
приписва пълна стойност също така на общата идея в тази фор
ма на недействителност, а разлагането на различеното и опреде
леното или по-скоро нито развитото по-нататък, нито оправда
ващото се в самото себе си хвърляне на същото надолу в бездна
та на празното се смята за спекулативен начин на разглеждане. 
Тук разглеждането на някакво съществуване, както е то в абсо
лютното, не се състои в нищо друго освен в това, че за него се 
казва, че сега наистина се е говорило за него като за нещо, което 
е в абсолютното, в А = А; обаче нямало такива неща, а в абсо
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лютното всичко било едно. Да се противопоставя това единно 
знание, че в абсолютното всичко е еднакво, на различаващото 
и изпълненото или търсещото и изискващото изпълващо го съ
държание познание, или да се представя абсолютното на такова 
знание за нощта, в която, както се казва, всички крави са черни, 
е наивността на празнотата откъм познание. -  Формализмът, 
който философията на по-новото време обвиняваше и бичува- 
ше и който, макар че неговата незадоволителност е известна и 
се чувства, отново се породи в самата нея, няма да изчезне от 
науката, докато познанието за абсолютната действителност не 
бъде напълно на ясно относно неговата природа. -  Като се има 
предвид, че общата представа, когато тя предхожда онова, което 
е опит за нейната разработка, облекчава схващането на послед
ната, тук е полезно да загатнем за нещо приблизително на нея, 
същевременно с намерението да използваме случая, за да отст
раним някои форми, свикналостта с които е пречка за философ
ското познание.

Според моето разбиране, което трябва да се оправдае само 
чрез изложението на самата система, всичко се свежда до това 
истинното да се схване и изрази не само като субстанция, но 
също толкова и като субект. Същевременно трябва да отбеле
жим, че субстанциалността включва в себе си както общото или 
непосредствеността на самото знание, така и онази непосред
ственост, която е битие или непосредствеността на знанието. 
-  Ако схващането за бога като единна субстанция възмути епо
хата, в която беше изказано това определение, от една страна 
основанието за това се криеше в инстинктивното долавяне, че в 
него самосъзнанието само е залязло, не се е запазило, а от дру
га страна обратното схващане, което фиксира мисленето като 
мислене, всеобщността като такава, е същата простота или 
неразличена, неподвижна субстанциалност; и ако, трето, мисле
нето обединява със себе си битието на субстанцията и схваща 
непосредствеността или възприемането в нагледа като мисле
не, важно е още дали това интелектуално възприемане в нагледа 
не изпада отново в инертната простота и не представя самата 
действителност по един недействителен начин.

По-нататък живата субстанция е битието, което е субект 
или, с други думи, което наистина е действително само докол- 
кото тя е движението на пораждането на самата себе си или
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опосредстването на ставането на другата за самата себе си със 
самата себе си. Субстанцията като субект е чиста проста отри- 
цателност, а тъкмо поради това е раздвояването на простото 
или противоречащото удвояване, което отново е отрицанието 
на това безразлично различие и на неговата противоположност: 
само тази възстановяваща се еднаквост или рефлексията в са
мата себе си в инобитието -  не едно първоначално единство 
като такова или едно непосредствено единство като такова -  е 
истинно. Истинното е ставането на самото себе си, кръгът, кой
то предпоставя своя край като своя цел и има този край за свое 
начало и е действителен само чрез осъществяването и чрез своя 
край.

Следователно животът на бога и божественото познание на
истина може да се изкаже като игра на любовта със самата себе 
си; тази идея се принизява до назидателност и дори до пошлост, 
когато в нея липсва сериозността, болката, търпението и работа
та на отрицателното. В себе си този живот е несъмнено непомра
ченото тъждество и единство със самия себе си, което не отдава 
сериозно значение на инобитието и на отчуждението, както и на 
превъзмогването на това отчуждение. Но това „е себе си“ е абст
рактната всеобщност, в която не се взема под внимание неговата 
природа да бъде за себе си, а с това изобщо самодвижението на 
формата. Ако формата се изказва като еднаква със същността, 
тъкмо поради това е недоразумение да се мисли, че познанието 
може да се задоволи с „в себе си“ или със същността и да мине 
без формата; че абсолютното основно положение или абсолют
ният наглед прави излишно по-подробното разглеждане на същ
ността или развитието на формата. Именно защото формата е 
така съществена за същността, както същността е съществена за 
самата себе си, тази същност трябва да се схваща и изразява не 
просто като същност, т.е. като непосредствена субстанция или 
като чист наглед на божественото за самото него, а също така 
и като форма и в цялото богатство на развитата форма; едва по 
такъв начин същността се схваща и изразява като нещо дейст
вително.

Истинното е цялото. А цялото е само същността, която се 
завършва чрез своето развитие. За абсолютното трябва да ка
жем, че то е всъщност резултат, че едва в края то е това, кое
то то наистина е; и неговата природа се състои тъкмо в това да
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бъде нещо действително, субект или ставане на самото себе си. 
Колкото и противоречиво да изглежда, че по същество абсолют
ното трябва да се схваща като резултат, достатъчно е малко да 
поразмислим, за да се разсее това привидно противоречие. На
чалото, принципът или абсолютното, както се изказва най-нап
ред и непосредствено, е само общото. Както ако кажа „всички 
животни \ тези думи не могат да се смятат за зоология, така е 
очевидно, че думите „божествено“, „абсолютно“, „вечно“ и т.н. не 
изказват това, което се съдържа в тях -  а в действителност само 
такива думи изразяват нагледа като непосредственото. Това, ко
ето е повече от една такава дума, преходът също само към едно 
изречение съдържа ставане на нещо друго, което трябва да бъде 
взето обратно, е опосредстване. Но опосредстването е това, от 
което се плашат, като че ли с това, че ще направим от него нещо 
повече освен само това, че то не е нещо абсолютно и съвсем не е 
в абсолютното, бихме се отказали от абсолютното познание.

Но тази уплаха в действителност произтича от непознава
нето на природата на опосредстването и на самото абсолютно 
познание. Защото опосредстването не е нищо друго освен дви
жещата се еднаквост със самото себе си или то е рефлексия в са
мото себе си, моментът на биващия за себе си „аз“, чистата отри- 
цателност или, сведено до своята чиста абстракция, то е просто
то ставане. „Азът“ или ставането изобщо, това опосредстване 
тъкмо поради своята простота е ставащата непосредственост и 
самото непосредствено. Ето защо е непознаване на разума, ко- 
гато рефлексията се изключва от истинното и не се схваща като 
положителен момент на абсолютното. Тя е тази, която прави 
истинното резултат, но също така и снема тази противополож
ност спрямо неговото ставане; защото това ставане е също така 
просто и затова не се различава от формата на истинното да се 
показва в резултата като просто; истинното е по-скоро тъкмо 
това връщане в простотата. -  Макар че зародишът е наистина 
човек в себе си, все пак той не е човек за себе си; той е човек за 
себе си само като развит разум, който е направил себе си това, 
което е той в себе си. Едва това е действителността на разума. 
Но самият този резултат е проста непосредственост, защото той 
е самосъзнатата свобода, която почива вътре в себе си и не е 
отстранила противоположността и не я изоставя настрана, а е 
примирена с нея.
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Казаното може да се изрази така, че разумът е целесъобраз
ната дейност. Издигането на мнимата природа над зле познава
ното мислене и преди всичко изгонването на външната целесъ
образност дискредитира изобщо формата на цел. Обаче, както 
и Аристотел определя природата като целесъобразна дейност, 
целта е непосредственото, намиращото се в покой, неподвиж
ното, което само е движещо; така то е субект. Способността му 
да движи, абстрактно взета, е битието за себе си или чистата 
отрицателност. Резултатът е същото, каквото е началото, само 
поради това, не началото е цел; или действителното е същото, 
каквото е неговото понятие, само поради това, че непосредст
веното има в самото себе си като цел насочеността към себе си 
или чистата действителност. Осъществяваната цел или налично 
биващото действително нещо е движение и разгърнато става
не; но тъкмо това неспокойствие е насочеността към себе си; а 
насочеността към себе си е еднаква с онази непосредственост и 
простота на началото поради това, че тя е резултат, върналото 
се обратно в себе си -  но тъкмо върналото се в себе си е насоче
ността към себе си, а насочеността към себе си е отнасящата се 
към себе си еднаквост и простота.

Нуждата да се представи абсолютното като субект си по
служи с положенията „бог е вечното“ или „бог е моралният ред 
в света“, или „бог е любовта“ и т.н. В такива положения истин
ното само се приема направо като субект, но не е представено 
като движението на рефлектирането на себе си в самото себе си. 
В положение от такъв вид се започва с думата „бог" Тази дума 
сама за себе си е безсмислен звук, само име; едва предикатът 
казва какво е бог, едва той го изпълва със съдържание и му дава 
значение; само в този край празното начало става действително 
знание. Дотолкова не проумяваме защо не се говори единствено 
за вечното, за моралния ред в света и т.н., или, както правели 
древните, за чисти понятия, за битието, за едното и т.н., за оно
ва, което е значението, без да се прибавя още и безсмисленият 
звук. Но с тази дума се обозначава тъкмо това, че не се говори за 
битие или за същност или за нещо общо изобщо, а за нещо реф
лектирано в себе си, за един субект. Обаче същевременно това 
е само антиципирано. Субектът е приет като твърда точка, към 
която предикатите са прикачени като към своя опора чрез едно 
движение, което принадлежи на този, който знае за тази точка,
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и за което също не се смята, че принадлежи на самата точка; но 
съдържанието би било представено като субект единствено чрез 
това движение. Поради този си характер това движение не може 
да принадлежи на субекта; но според предпоставката за онази 
точка то не може да бъде друго, то може да бъде само външно 
движение. Ето защо антиципацията, че абсолютното е субект, не 
само че не е действителността на това понятие, но и дори пра ви 
невъзможна тази действителност, защото тя приема понятието 
за неподвижна точка, а действителността е самодвижението.

Между различните изводи, които произтичат от казаното, 
можем да изтъкнем този, че знанието е действително и може да 
се излага само като наука или като система; че по-нататък едно 
така наречено основно положение или принцип на философия
та, ако то е истинно, е дотолкова също и неистинно вече поради 
това, че то е само основно положение или принцип. -  Поради 
това е лесно да го опровергаем. Опровержението се състои в 
това, че се посочва неговата недостатъчност, а то е недостатъчно, 
понеже е само общо или принцип, начало. Ако опровержението 
е основно, то е взето и развито из самото основно положение, а 
не е изградено отвън, чрез противоположни уверявания и хрум- 
вания. Следователно опровержението би било всъщност негово 
развитие и по такъв начин би запълвало неговата недостатъч
ност, ако не сгреши да вземе под внимание единствено своята 
отрицателна дейност и не осъзнае своето движение напред и 
своя резултат също и от неговата положителна страна. -  Об
ратно, същинското положително осъществяване на началото е 
същевременно отрицателно отношение към него, а именно към 
неговата едностранчива форма да бъде само непосредствено 
или цел. По такъв начин това осъществяване може да се вземе 
също и като опровержение на това, което съставлява основата 
на системата, но по-правилно е то да се смята за посочване, че 
основата или принципът на системата е в действителност само 
нейно начало.

Това, че истинното е действително само като система или че 
субстанцията е всъщност субект, е изразено в представата, която 
изказва абсолютното като дух4 -  най-възвишеното понятие, кое
то при това принадлежи на новото време и на неговата религия. 
Единствено духовното е действителното; то е същността или 
биващото в себе си -  отнасящото се и определеното -  иноби-
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тието и битието за себе си -  и в тази определеност или в сво
ето битие вън от себе си то е оставащото в самото себе си; -  или 
духовното е в себе си и за себе си. ~ Но то е това битие в себе си 
и за себе си, то е духовната субстанция. То трябва да бъде това 
също и за самото себе си, трябва да бъде знанието за духовното 
и знанието за себе си като знание за духа, т.е. то трябва да бъде 
като предмет на себе си, но също така непосредствено като снет, 
рефлектиран в себе си предмет. Предметът е за себе си само за 
нас, доколкото неговото духовно съдържание е породено от са
мия него; но, доколкото той и за самия себе си е за себе си, това 
самопораждане, чистото понятие, е за него същевременно пред
метният елемент, в който предметът има своето налично битие; 
а по този начин предметът в своето налично битие е за самия 
себе си рефлектиран в себе си предмет. Духът, който, така раз
вит, знае себе като дух, е науката. Тя е неговата действителност 
и царството, което той си изгражда в своя собствен елемент.

Чистото самопозание в абсолютното инобитие, този етер 
като такъв е основата и почвата на науката или знанието изоб
що. Началото на философията предполага или изисква съзна
нието да се намира в този елемент. Но този елемент получава 
самата си завършеност и прозрачност само чрез движението на 
своето ставане. Той е чистата духовност като общото, което има 
характера на проста непосредственост; това просто нещо, както 
има съществуване като такова, е почвата, която е мислене, коя
то е само в духа. Тъй като този елемент, тази непосредственост 
на духа, е изобщо субстанциалното на духа, тя е прояснената 
същност (Wesenheit), рефлексията, която, бидейки самата тя 
проста, е сама за себе си непосредствеността като такава, би
тието, което е рефлексията в самото себе си. От своя страна 
науката изисква от самосъзнанието да се издигне в този етер, за 
да може да живее с нея и в нея. Обратно, индивидът има право 
да иска науката да му даде поне стълбата до това становище, да 
му я покаже в самия него. Неговото право се основава върху не
говата абсолютна самостоятелност, която той знае да притежа
ва във всяка форма на своето знание, защото във всяка форма, 
все едно дали тя ще бъде призната от науката или не и все едно 
какво ще е нейното съдържание, той е абсолютната форма, т.е. 
той е непосредствената увереност в самия себе си; и ако пред
почетем този израз, с това индивидът е безусловно битие. Ако
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становището на съзнанието, което се състои в това, че то знае 
за предметните нещо в противоположност на самото себе си, а 
за самото себе си -  в противоположност на тях, се смята от на
уката за другото -  ако това, в което съзнанието знае себе си при 
самото себе си, се смята по-скоро за загубване на духа, за съзна
нието, напротив, елементът на науката е една отвъдна далечина, 
в която то вече не притежава самото себе си. Всяка от тези две 
части изглежда за другата обратното на истината. Това, че естес
твеното съзнание се доверява непосредствено на науката, е опит 
да тръгне поне веднъж с главата надолу, който то прави, без да 
знае от какво е било привлечено към това; принудата да заеме 
това непривично положение и да се движи в него е едно тол
кова неподготвено, колкото изглеждащо ненужно насилие, кое
то внушават на естественото съзнание да извърши над себе си. 
-  Каквато и да е науката в самата себе си, в отношението си към 
непосредственото самосъзнание тя се проявява като обратното 
на него или, тъй като то има принципа на своята действителност 
в увереността в самото себе си и е за себе си вън от нея, тя носи 
формата на недействителност. Затова науката трябва да обеди
ни такъв елемент със себе си или по-скоро да по каже, че той 
принадлежи на самата нея и как й принадлежи. Като лишена от 
такава действителност, тя е само съдържанието като „в себе си“ 
(das Ansich), като целта, която отначало е още нещо вътрешно, 
не съществува като дух, а е едва само духовна субстанция. Това 
„е себе си“трябва да се изяви и да стане за самото себе си, а това 
не означава нищо друго освен че то трябва да утвърди самосъ
знанието като еднакво с него.

Тази феноменология на духа излага именно това ставане на 
науката изобщо или на знанието. Знанието, както е отначало, 
или непосредственият дух е недуховното, то е сетивното съ
знание. За да стане същинско знание или за да породи елемен
та на науката, който е самото нейно чисто понятие, знанието 
трябва да измине дълъг и труден път. -  Това ставане, както ще 
се разгърне пред нас в своето съдържание и във формите, които 
се разкриват в него, няма да бъде това, което преди всичко си 
представят под насочване на ненаучното съзнание към науката; 
то ще бъде също така нещо по-друго, отколкото обосноваването 
на науката; -  а и без това по-друго от вдъхновението, което като 
от пистолет5 започва непосредствено с абсолютното знание и се
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справя с другите становища просто като заявява, че не се инте
ресува от тях.

Задачата да се отведе индивидът от неговото необразова
но становище до знанието трябваше да се схване в нейния общ 
смисъл и общият индивид, самосъзнателният дух трябваше да 
се разгледа в процеса на неговото образование. Що се отнася до 
отношението между единия и другия, в общия индивид всеки 
момент се проявява така, както получава конкретната форма и 
собственото формиране. Особеният индивид е непълният дух, 
една конкретна форма, в цялото налично битие на която господ
ства една определеност и в която другите определености са на
лице само в неясни черти. В духа, който стои по-високо от друг, 
по-низшето конкретно налично битие е сведено до незабележим 
момент; това, което по-преди беше самият предмет, сега е вече 
само следа; неговият лик е завоалиран и е станал просто отсян
ка. Индивидът, чиято субстанция е по-високостоящият дух, из
минава това минало по същия начин, по който този, който се 
заема с една по-висша наука, повторно преминава подготвител
ните знания, които отдавна е усвоил, за да си припомни съдър
жанието им; той извиква обратно спомена за тези знания, без да 
се интересува от тях и без да остане задълго при тях. Индивидът 
трябва да измине и по съдържание степените на образование 
на общия дух, но като форми, които духът вече е оставил зад 
себе си, като степени на едни път, който е прокаран и подравнен; 
така ние виждаме по отношение на знанията как това, което в 
по-ранни епохи е занимавало зрелия ум на мъжете, се е прини
зило до знания, упражнения и дори игри на момчешката възраст 
и в историята на умственото развитие на индивида ще познаем 
в общи линии историята на образованието на света. Това ми
нало налично битие е вече получена собственост на общия дух, 
който съставлява субстанцията на индивида и като се проявява 
по този начин външно пред него, съставлява неорганичната му 
природа. -  В това отношение, разгледано от страна на индивида, 
образованието се състои в това, че той получава това налично 
съдържание, поглъща в себе си неорганичната му природа и я 
взема в притежание, за себе си. Но от страна на общия дух като 
субстанция образованието не е нищо друго освен това, че пос
ледната си дава своето самосъзнание, поражда своето ставане и 
своята рефлексия в себе си.
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Науката излага в неговото формиране както това образова
що движение в неговата изчерпателност и необходимост, така 
и това, което вече се е принизило до момент и собственост на 
духа. Целта е прозрението на духа в това, какво е знанието. Не- 
търпеливостта иска невъзможното, а именно да се постигне цел
та без средствата. От една страна трябва да понесем дължината 
на този път, защото всеки момент е необходим; от друга страна 
трябва да останем продължително при всеки момент, защото 
всеки момент сам е индивидуална, цяла форма, и се разглежда 
абсолютно само доколкото неговата определеност се разглежда 
като нещо цяло или като нещо конкретно или доколкото цялото 
се разглежда в своеобразието на това определение. -  Щом суб
станцията на индивида, щом дори световният дух е имал тър
пението да премине тези форми в дълъг период от време и да 
поеме върху себе си исполинския труд на световната история, 
в която той е изразявал във всяка форма цялото свое съдържа
ние, което е способна да поеме, и щом той не е можал да стигне 
до съзнанието за себе си с по-малко труд, всъщност и индиви
дът наистина не може да схване своята субстанция в нейното 
понятие с по-малко усилие; но същевременно трябва да вложи 
по-малко усилие, тъй като само по себе си това е извършено -  съ
държанието е действителността, която вече е заличена и сведена 
до възможност, то е покорената непосредственост, а формаци
ята вече е сведена до своята абревиатура, до простото мислов
но определение. Съдържанието е собственост на субстанцията 
като нещо вече мислено; вече няма защо наличното битие да се 
превръща във формата на битие в себе си, напротив, достатъчно 
е само това „в себе си“, което вече не е нито чисто първоначално, 
нито потънало в наличното битие, а е по-скоро вече навлязло 
навътре, припомнено (erinnert), да се превърне във формата на 
битие за себе си. Нека посочим как по-точно става това.

Това, което изобщо се спестява при становището, от което 
тук възприемаме това движение, е снемането на наличното би
тие; а това, което още остава и се нуждае от по-дълбоко преоб
разуване, е представата и запознатостта с формите. Налич
ното битие, което е взето обратно в субстанцията, чрез първото 
отрицание е пренесено в елемента на насочеността към себе си 
едва само непосредствено, следователно тази собственост, по
лучена от елемента на насочеността към себе си, още има същия
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характер на несхваната в нейното понятие непосредственост, на 
не подвижно безразличие, както самото налично битие, по такъв 
начин последното само е преминало в представата. Същевре
менно по този начин то е нещо известно, нещо такова, с което 
налично биващият дух вече се е справил, в което затова повече 
няма негова дейност и по такъв начин негов интерес. Ако самата 
дейност, която се справя с наличното битие, е само движение на 
особения дух, който не схваща себе си в своето понятие, знание
то, напротив, е насочено към осъществената по този начин пред
става, към тази известност, то е дейност на общата насоченост 
към себе си и интересът на мисленето.

От това, че известното е изобщо известно, още не следва, че 
то е познато. Най-обикновената самоизмама и измама на други
те е да предпоставяме при познанието нещо като известно и да 
се задоволяваме с това; въпреки всички приказки, такова знание, 
което не знае как се получава, не може да направи нито крачка 
напред. Без да се мисли, субектът и обектът и т.н., бог, природа
та, разсъдъкът, сетивността и т.н. се поставят в основата като 
нещо известно и значимо и съставляват постоянни точки както 
за излизането от тях, така и за връщането в тях. Движението в 
една и в друга посока се извършва между тях, докато те оста
ват неподвижни, и по такъв начин само на тяхната повърхност. 
По такъв начин също и схващането и проверяването се състои 
в това да се види дали всеки намира казаното за тях и в своята 
представа, дали то му изглежда и му е известно така или не.

Анализирането на една представа, както се извършваше 
някога, вече не беше нищо друго освен снемането на формата 
на нейната известност. Разлагането на една представа на нейни
те първоначални елементи е връщането към нейните моменти, 
които най-малкото нямат формата на предварително намерена 
представа, а съставляват непосредствена собственост на насо
чеността към себе си. Наистина този анализ идва само до мисли, 
които сами са известни, постоянни и неподвижни определения. 
Но съществен момент е самото това отделено, недействително 
нещо; защото само поради това, че конкретното се отделя и пра
ви себе си недействително, то е онова, което движи себе си. Дей
ността на отделянето е силата и работата на разсъдъка, на най- 
учудващата и най-великата или по-скоро на абсолютната мощ. 
Кръгът, който стои неподвижно затворен в себе си и поддържа



110 Г. В. фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ДУХА

като субстанция своите моменти, е непосредственото отноше
ние, в което затова няма нищо учудващо. Но в това, че акциден- 
талното като такова, което е отделено от своя обем, че обвърза
ното и това, което е действително само във връзката си с нещо 
друго получава собствено налично битие и обособена свобода 
се състои исполинската мощ на отрицателното; то е енергията 
на мисленето, на чистия „аз“. Смъртта, ако искаме да наречем 
така онази недействителност, е най-страшното, и задържането 
на мъртвото е това, което изисква най-голяма сила. Безсилната 
красота мрази разсъдъка, защото той иска от нея това, което тя 
не може. Но не животът, който се страхува от смъртта и се пази 
чист от опустошението, а който понася смъртта и се запазва в 
нея е животът на духа. Духът получава своята истина само като 
намира самия себе си в абсолютната разпокъсаност. Той е тази 
сила не като положителното, което отклонява поглед от отрица
телното, както когато казваме за нещо, че е нищо или че е неис
тинно и веднага след като сме приключили с него, оставяме го 
и преминаваме към нещо друго; напротив, той е тази сила само 
когато гледа отрицателното в очите, когато остава продължител
но при него. Това продължително оставане е чудотворната сила, 
която превръща отрицателното в битие -  тази сила е същото, 
което по-горе нарекохме субект, който с това, че в своя елемент 
дава налично битие на определеността, снема абстрактната, т.е. 
само изобщо биващата непосредственост и по този начин е ис
тинската субстанция, битието или непосредствеността, която 
няма опосредстването вън от себе си, а е самото това опосред- 
стване.

Това, че представяното става собственост на чистото само
съзнание, това издигане до всеобщността изобщо е само едната 
страна, то още не е завършено образование. -  Начинът на изу
чаване в древността се различава от изучаването в ново време 
по това, че първото е било истинското всестранно развитие 
на естественото съзнание. Като опитвало поотделно силата си 
във всяка част на своето налично битие и философствало върху 
всичко, което става в света, то се създавало като една напълно 
приведена в действие всеобщност. Напротив, в ново време ин
дивидът намира абстрактната форма подготвена; напрежението, 
което е необходимо, за да я обхване и усвои, е повече неопосред- 
стваното разкриване на вътрешното и откъснатото пораждане
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на общото, отколкото произлизане на последното от конкрет
ното и от многообразието на наличното битие, Ето защо сега 
работата се състои не толкова в това, да се очисти индивидът от 
непосредствения сетивен начин и да се издигне в мислена и мис
леща субстанция, колкото по-скоро в противоположното -  чрез 
снемането на неподвижните, определени мисли да се осъществи 
общото и му се даде дух. Но далеч по-трудно е да се направят 
текущи неподвижните мисли, отколкото сетивното налично би
тие. Причината за това посочих по-горе; споменатите определе
ния имат за субстанция и за елемент на своето налично битие 
„аза“, силата на отрицателното или чистата действителност; се
тивните определения, напротив, имат само безсилната абстракт
на непосредственост или битието като такова. Мислите стават 
текущи, когато чистото мислене, тази вътрешна непосредстве
ност познае себе си като момент, или когато абстрахира от себе 
си чистата увереност в самото себе си; не когато изостави себе 
си, остави себе си настрана, а когато се откаже от неподвижно
то, в извършваното от увереността пораждане на самата себе 
си, както и от неподвижното на чистото конкретно, което е са
мият „аз“ в противоположност на различното съдържание, като 
неподвижното на различни неща, които имат дял в споменатата 
безусловност на „аза“ Чрез това движение чистите мисли стават 
понятия и са за пръв път това, което са в действителност, са- 
модвижения, кръгове, онова, което е тяхна субстанция, духовни 
същности (Wesenheiten).

Това движение на чистите същности съставлява изобщо 
природата на научността* Разгледано като връзката на своето 
съдържание, то е необходимостта и разпростирането на послед
ното до органично цяло. Пътят, по който се стига до понятието 
знание, става чрез това движение също така едно необходимо и 
пълно ставане, така че тази подготовка престава да бъде случай
но философстване, което започва от едни или други предмети, 
отношения и мисли на несъвършеното съзнание, на каквито го 
навежда случайността, или се стреми да обоснове истинното 
чрез едно движещо се насам и натам разсъждаване, умозаклю- 
чаване и правене на изводи от определени мисли; напротив, чрез 
движението на понятието този път ще обхване напълно почер
пеното от света съдържание на съзнанието в неговата необхо
димост.
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По-нататък, едно такова изложение съставлява първата 
част на науката поради това, че наличното битие на духа като 
нещо първо не е нищо друго освен непосредственото или нача
лото, а началото още не е връщането на духа в себе си. Ето защо 
елементът на непосредственото налично битие е определе
ността, по която тази част на науката се различава от другите. 
Посочването на тази разлика води до разглеждането на някои 
твърдо установени мисли, които обикновено възникват при 
това.

Непосредственото налично битие на духа, съзнанието, има 
два момента, този на знанието и този на отрицателната за зна
нието предметност. Тъй като духът се развива и разкрива своите 
моменти в този елемент, на тях е присъща тази противополож
ност и всички те се явяват като форми на съзнанието. Науката за 
този път е наука за опита, който съзнанието натрупва; субстан
цията се разглежда така, както тя и нейното движение е предмет 
на съзнанието. Съзнанието не знае и не схваща в неговото поня
тие нищо освен това, което е в неговия опит; защото това, което 
е в този опит, е само духовната субстанция, и то като предмет на 
своята насоченост към себе си. Но духът става предмет, защото 
той е това движение, при което става нещо друго за себе си, т.е. 
предмет на своята насоченост към себе си и снема това иноби- 
тие. А опит се нарича тъкмо това движение, в което непосред
ственото, непреминалото през опита, т.е. абстрактното, било то 
абстрактното на сетивното битие или на само мисленото просто, 
се отчуждава и после се връща към себе си от това отчуждение и 
по този начин едва сега се представя в своята действителност и 
в своята истина и е същевременно собственост на съзнанието.

Съществуващата в съзнанието нееднаквост между „аза“ и 
субстанцията, която е негов предмет, е тяхната разлика, отри
цателното изобщо. Последното може да се смята за недоста
тъкът на „аза“ и на субстанцията, но е тяхната душа или тях
ното движещо; поради това някои древни мислители схващаха 
празното като движещото, тъй като наистина схващаха дви
жещото като отрицателното, но още не схващаха последното 
като насочеността към себе си. -  Но ако това отрицателно се 
проявява преди всичко като нееднаквост на „аза“ и предмета, 
то е също толкова и нееднаквостта на субстанцията със самата 
себе си. Това, което наглед се извършва вън от нея, което е сякаш
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дейност по отношение на нея, е нейна собствена дейност, и тя се 
оказва всъщност субект. Когато тя разкрие напълно това, духът 
е направил своето налично битие еднакво с неговата същност, 
той е предмет на себе си такъв, какъвто е, а абстрактният еле
мент на непосредствеността и на разделението на знанието и на 
истината е превъзмогнат. Битието е абсолютно опосредствано; 
-  то е субстанциално съдържание, което е също така непосред
ствено собственост на „аза‘, има насоченост към себе си или е 
понятието. С това завършва феноменологията на духа. Това, ко
ето духът си приготвя в нея, е елементът на знанието. А в този 
елемент моментите на духа се разгръщат във формата на прос
тота, която знае своя предмет като самата себе си. Те вече не 
се разпадат в противоположността на битието и знанието, а ос
тават в простотата на знанието, те са истинното във формата на 
истинно и тяхното различие е само различие на съдържанието. 
Тяхното движение, което се организира в този елемент до едно 
цяло, е логиката или спекулативната философия.

Но тъй като посочената система на опита на духа обхваща 
само явлението на духа, изглежда, движението напред от нея 
към науката за истинното, което е във формата на истинно, е 
чисто отрицателно и бихме могли да поискаме да бъдем предпа
зени от отрицателното като неистинно и да бъдем отведени нап- 
раво към истината; защо да се занимаваме с неистинното? -  По- 
горе вече стана дума, че трябва да се започва веднага с науката, 
тук трябва да отговорим на този въпрос от тази страна, как сто
ят изобщо нещата с отрицателното като неистинно! Представи
те за него затрудняват най-много достъпа до истината. Това ще 
ни даде повод да говорим за математическото познание, което 
нефилософското знание смята за идеала, към постигането на 
който философията би трябвало да се стреми, но досега напраз
но се е стремила.

Истинното и неистинното принадлежат към определени
те мисли, които се смятат без движение за самостоятелни същ
ности, едната от които стои изолирано и твърдо отвъд, а другата 
изолирано и твърдо отсам, без да има нещо общо с другата. Про
тив това трябва да заявим, че истината не е изсечена монета6, 
която можем да получим готова и така да я сложим в джоба си. 
Нито пък има неистинно, както няма и зло. Наистина злото и 
неистинното не е така лошо, както дяволът, защото като дявол
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те са направени дори особен субект; като неистинно и като зло 
те са само общи, но все пак имат собствена същност едно спря
мо друго. -  Неистинното (защото тук става дума само за него) 
би било другото, отрицателното на субстанцията, която като 
съдържание на знанието е истинното. Но самата субстанция е 
всъщност отрицателното, отчасти като различаване и опреде
ление на съдържанието, отчасти като просто различаване, т.е. 
като насоченост към себе си и като знание изобщо. Вярно е, че 
можем да имаме неистинни знания. Да се знае нещо по неисти
нен начин, това ще рече, че знанието е в нееднаквост със своя
та субстанция. Обаче тъкмо тази нееднаквост е различаването 
изобщо, което е съществен момент. Наистина от това различа
ване възниква тяхната еднаквост, а тази възникнала еднаквост 
е истината. Но тя не е истина така, като че ли нееднаквостта е 
била отхвърлена, както се отстранява шлаката от чистия метал, 
нито пък така, както инструментът се оставя настрана, след като 
е готов съдът, напротив, самата нееднаквост още е непосредст
вено налице като отрицателното, като насочеността към себе си 
в истинното като такова. Обаче поради това не може да се каже, 
че неистинното съставлява момент или дори съставка на ис
тинното. В израза, че във всяко неистинно имало нещо истинно, 
двете те важат поотделно, като масло и вода, които, тъй като не 
могат да се смесят, са само външно свързани. Тъкмо поради това, 
че е от значение да се отбележи моментът на пълното инобитие, 
там, където е снето тяхното инобитие, изразите за тях вече не 
бива да се употребяват. Тъй както изразът единство на субекта 
и обекта, на крайното и безкрайното, на битието и мисленето 
и т.н. е неуместен поради това, че обектът и субектът и т.н. оз
начават това, което са вън от своето единство, следователно в 
единството не се мислят като това, което гласи техният израз, 
така неистинното е момент на истината вече не като неистинно.

Догматизмът в начина на мислене, проявяван в знанието и 
в изучаването на философията, не е нищо друго освен мнението, 
че истинното се състои в едно положение, което е твърдо уста
новен резултат, или също в едно положение, което се знае непо
средствено. На такива въпроси: кога се е родил Цезар, на колко 
тоаза се е равнявала една стадия7 и т.н., трябва да се дава прост 
и ясен отговор, тъй както е определено истинно, че квадратът на 
хипотенузата се равнява на сбора от квадратите на останалите
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две страни на правоъгълния триъгълник. Но природата на една 
такава така наречена истина се различава от природата на фило
софските истини.

По отношение на историческите истини, за да споменем 
накратко за тях, а именно доколкото се разглежда чисто истори
ческото в тях, лесно се съгласяваме, че те засягат единичното на
лично битие, едно съдържание от страна на неговата случайност 
и произволност, негови определения, които не са необходими. 
-  Но дори такива голи истини, каквито са тези, които приведох
ме като пример, не са без движението на само съзнанието. За да 
узнаем една от тях, трябва много да сравняваме, а също да се ро
вим в книги или, било по един или по друг начин, да изследваме; 
също и при един непосредствен наглед едва познанието за него 
с неговите основания се смята за нещо, което има истинна стой
ност, макар че всъщност само голият резултат трябва да бъде 
това, за което става въпрос.

Що се отнася до математическите истини, още по-малко 
би се смятал за геометър този, който знае теоремите на Евклид 
наизуст, външно (auswendig), без техните доказателства, без, 
както бихме могли да се изразим в противоположност на това, 
да ги знае вътрешно (inwendig). По същия начин би се смятало 
за неудовлетворително знанието, че страните на правоъгълните 
триъгълници имат известното отношение една към друга, което 
някой би получил чрез измерване на много правоъгълни три
ъгълници. Обаче и при математическото познание съществе
ността на доказателството още няма значението и природата 
да бъде момент на самия резултат, напротив, в резултата дока
зателството е по-скоро отминало и изчезнало. Като резултат те
оремата е наистина нещо, което се смята за истинно. Но това 
прибавено обстоятелство не засяга нейното съдържание, а само 
отношението към субекта; движението на математическото до
казателство не принадлежи на това, което е предмет, а е външна 
за предмета дейност. Така самата природа на правоъгълния три
ъгълник не се разлага така, както се представя в построението, 
необходимо за доказване на положението, което изразява отно
шението в триъгълника; цялото получаване на резултата е ход и 
средство на познанието. -  Също и във философското познание 
ставането на наличното битие като налично битие е различ
но от ставането на същността или на вътрешната природа на
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предмета. Но, първо, философското познание съдържа и двете, 
докато математическото, напротив, представя само ставането 
на наличното битие, т.е. на битието на природата на предме
та в познанието като такова. Второ, философското познание 
също така обединява тези две особени движения. Вътрешното 
възникване или ставането на субстанцията е неразделно преми
наване във външното или в наличното битие, в битието за нещо 
друго и, обратно, ставането на наличното битие е връщането на 
себе си в същността. Движението е двойният процес и ставане 
на цялото така, че същевременно всяко едно утвърждава друго
то и затова всяко има в себе си и двете като две гледни точки; 
взети заедно, те правят цялото чрез това, че сами се разлагат и 
правят себе си негови моменти.

В математическото познание вникването е външна за пред
мета дейност; оттук следва, че по този начин се променя истин
ският предмет. Ето защо средството, построение и доказател
ство, наистина съдържа истинни положения; но трябва да се 
каже също така, че съдържанието е неистинно. В горния пример 
триъгълникът се разкъсва и неговите части стават други фигу
ри, които построението оставя да възникнат в него. Едвана края 
триъгълникът се възстановява, за което всъщност става въпрос 
и което в хода на разлагането и възстановяването беше изпус
нато от очи и се срещаше само във вид на откъси, които при
надлежаха на други цялости. -  Следователно тук виждаме как 
се появява също отрицателността на съдържанието, която би 
трябвало да се нарече негова неистинност със същото основа
ние, както в движението на понятието изчезването на мислите, 
които сме смятали за твърдо установени.

Но истинската незадоволителност на това познание се отна
ся както до самото познание, така и до неговия материал изоб
що. -  Що се отнася до познанието, преди всичко не се вижда 
необходимостта на построението. Тя не произтича от понятието 
за теорема, а се заповядва, и без да знаем нещо повече, ние тряб
ва сляпо да се подчиним на предписанието да прокараме тъкмо 
тези линии, вместо които бихме могли да прокараме и безкрай
но много други, като имаме добрата вяра, че това ще бъде целе
съобразно за провеждането на доказателството. А впоследствие 
се показва и тази целесъобразност, която е само външна поради 
това, че се показва едва после, при доказателството. -  По същия
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начин доказателството изминава път, който започва някъде, 
но още не се знае в какво отношение стои към резултата, кой
то трябва да се получи. В хода на доказването се приемат тези 
определения и отношения и се оставят настрана други, без да 
се види непосредствено по силата на каква необходимост; една 
външна цел направлява това движение.

Очевидността на това незадоволително познание, с която 
се гордее математиката и с която тя се пъчи и пред философията, 
почива единствено върху бедността на нейната цел и върху не- 
задоволителността на нейния материал и затова е от такова ес
тество, че философията трябва да я отхвърли. -  Цел или понятие 
на математиката е величината. А тъкмо това е несъщественото, 
нямащото понятие отношение. Ето защо движението на знание
то се извършва на повърхността, не засяга самия предмет, не за
сяга същността или понятието и затова не е схващане на нещата 
в техните понятия. - Материалът, относно който математиката 
предоставя радващо съкровище от истини, е пространството 
и едното. Пространството е наличното битие, в което понятие
то вписва своите разлики като в един празен, мъртъв елемент, в 
който те са също така неподвижни и безжизнени. Действител
ното не е нещо пространствено, както се разглежда пространст
веното в математиката; с такава недействителност, каквато са не
щата на математиката, не се занимава нито конкретното сетивно 
възприемане в нагледа, нито философията. Защото в такъв не
действителен елемент има също само нещо недействително ис
тинно, т.е. фиксирани, мъртви положения; може да се престане 
при всяко от тях; следващото започва отново само за себе си, без 
първото да се придвижи само към другото и без да възникне по 
този начин една необходима връзка по силата на природата на 
самия предмет. -  А също така по силата на въпросния принцип 
и елемент -  и в това се състои формалното на математическата 
очевидност -  знанието се движи напред по линията на равенст
вото. Защото, тъй като мъртвото не се движи само, то не идва до 
разлики в същността, до съществено противопоставяне или до 
нееднаквост и затова не идва до прехода на противоположното 
в противоположното, до качественото, иманентното движение, 
до самодвижение. Защото математиката разглежда единствено 
величината, несъществената разлика. Тя се абстрахира от това, 
че именно понятието раздвоява пространството на неговите из-
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мерения и определя връзките между тях и в тях; тя не разглеж
да например отношението на линията към плоскостта; а където 
сравнява диаметъра на кръга с периферията, тя се сблъсква с 
тяхната несъизмеримост, т.е. с едно отношение на понятието, с 
нещо безкрайно, което се изплъзва от нейното определение.

Иманентната, така наречена чиста математика също не про
тивопоставя времето като време на пространството като втори 
материал на нейното разглеждане. Наистина приложната мате
матика се занимава с времето, както с движението, а и с други 
действителни неща, но тя възприема от опита синтетичните по
ложения, т.е. положенията за техните отношения, които са оп
ределени от тяхното понятие, и прилага своите формули само 
върху тези предпоставки. Самият факт, че така наречените дока
зателства на такива положения, каквото е това за равновесието 
на лоста, за отношението на пространството и времето в дви
жението на падането и т.н., които тя често дава, се представят 
и приемат за доказателства, сам е доказателство колко голяма е 
за познанието нуждата от доказване, тъй като там, където вече 
няма доказване, то зачита и празната привидност за доказване и 
се задоволява с нея. Една критика на въпросните доказателства 
би била толкова забележителна, колкото и поучителна, защото 
от една страна ще очисти математиката от този фалшив накит, 
а от друга страна ще посочи нейната граница и оттук ще изведе 
необходимостта от едно друго знание. -  Що се отнася до време
то, за което би трябвало да се смята, че то в противоположност 
на пространството би съставлявало материала за другата част на 
чистата математика, ще кажа, че то е самото налично биващо по
нятие. Принципът на величината, на нямащата понятие разли
ка, и принципът на неравенството, на абстрактното безжизнено 
единство, не може да се занимава с онова чисто неспокойствие 
на живота и на абсолютното различаване. Ето защо тази отрица- 
телност само като парализирана, а именно като единица, става 
втори материал на това познание, което, като външна дейност, 
принизява самодвижещото се до материал, за да има в негово 
лице едно безразлично, външно, безжизнено съдържание.

Философията, напротив, разглежда не несъществено оп
ределение, а определението, доколкото е съществено; не абст
рактното или недействителното е неин елемент и съдържание, 
а действителното, самопораждащото се и живеещото вътре в
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себе си, наличното битие в неговото понятие. Това е процесът, 
който поражда за себе си своите моменти и ги изминава и цяло
то това движение съставлява положителното и неговата истина. 
Следователно последната включва в себе си и отрицателното, 
онова, което бихме нарекли неистинно, ако бихме могли да го 
разглеждаме като нещо такова, от което трябва да се абстрахи
раме. По-скоро самото изчезващо трябва да се разглежда като 
съществено не в определението на нещо твърдо установено, ко
ето, откъснато от истинното, трябва да се остави вън от него, не 
се знае къде, както и истинното не трябва да се разглежда като 
положителното, което стои неподвижно на другата страна и е 
мъртво. Явлението е възникването и изчезването, което само не 
възниква и изчезва, а е в себе си и съставлява действителността 
и движението на живота на истината. По такъв начин истинното 
е вакхическото опиянение, от което са упоени всички членове, и 
тъй като всеки от тях, когато се обособи, също така непосредст
вено се разлага, това опиянение е също така кристално чисто и 
просто спокойствие. Наистина отделните форми на духа, както 
и определените мисли не устояват пред неумолимия съд на това 
движение, но те са колкото отрицателни и изчезващи, толкова 
положителни и необходими моменти. -  В движението като ця
лост, схваната като покой, това, което се различава в него и си 
дава особено налично битие, е запазено като нещо такова, ко
ето си спомня за себе си, навлиза в себе си (sich erinnert), чието 
налично битие е знанието за самото себе си, както последното 
също така непосредствено е налично битие.

Би могло да ни се стори, че е необходимо предварително 
да посочим много неща относно метода на това движение или 
метода на науката. Но понятието за него се крие вече в казано
то и същинското му изложение принадлежи към логиката или е 
по-скоро самата логика. Защото методът не е нищо друго освен 
строежът на цялото, представен в неговата чиста същност. Но по 
отношение на разпространеното досега мнение по този въпрос 
трябва да имаме съзнанието, че и системата на представите, от
насящи се до това, какво е философски метод, принадлежи към 
една минала епоха на образованието. -  Дори ако това прозвучи 
малко самохвално или революционно, макар че един такъв тон 
ми е чужд, не бива да забравяме, че научната държава от обяс
нения, подразделения, аксиоми, поредици от теореми, техни до



120 Г. В. фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НАДУХА

казателства, основни положения и изводите и заключенията от 
тях, която ни беше предложена от математиката, вече в самото 
мнение е най-малкото остаряла. Макар че не виждат ясно неп
ригодността на този апарат, все пак вече или не го употребяват, 
или малко го употребяват, и дори ако не го порицават такъв, ка- 
къвто е сам по себе си, все пак не го и обичат. А ние трябва да 
имаме този предразсъдък за превъзходното, че влиза в употреба 
и става любимо. Но не е трудно да се види, че маниерът да се из
тъкне едно положение, да се приведат основания в негова полза 
и да се опровергае противоположното положение също така с 
основания не е формата, в която може да се яви истината. Исти
ната е движението на себе си в самата себе си, а онзи метод е поз
нанието, което е външно за материала. Ето защо той е свойствен 
на математиката, която, както отбелязах, има за свой принцип 
нямащото понятие отношение на величината, а за свой материал 
мъртвото пространство, както и също така мъртвата единица, и 
трябва да се предостави на нея. При един по-свободен маниер, 
т.е. повече примесен с произвол и случайност, той може да оста
не също в обикновения живот, в разговора или в историческото 
поучение повече за любопитство, отколкото за познание, приб
лизително така, както и един предговор. В обикновения живот 
съзнанието има за свое съдържание знания, опитни данни, се
тивни конкретности, а също мисли, основни положения, изобщо 
нещо такова, което се смята за налично или за твърдо устано
вено, неподвижно битие или същност. То отчасти продължава 
да се движи в него, отчасти прекъсва връзката чрез свободния 
произвол относно такова съдържание и се отнася като външно 
определяне и притежаване на това съдържание. То свежда това 
съдържание обратно до нещо достоверно, било то макар само 
моментно усещане, и убеждението е удовлетворено, когато стиг
не до някоя известна нему неподвижна точка.

Но ако необходимостта на понятието изгонва по-несвърза- 
ния ход на разсъждаващия разговор, както и по-вдървения ход 
на научната пищност, както вече напомних по-горе, това съвсем 
не означава, че трябва да застанат на мястото му неметодич- 
ността на предчувствието и на вдъхновението и произволът на 
пророческото говорене, което презира не само споменатата на- 
учност, но и научността изобщо.
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След като Кантовата, пренамерена едва от инстинкта, още 
мъртва, още несхваната в нейното понятие троинност беше из
дигната до нейното абсолютно значение и едновременно с това 
беше предложена истинската форма в нейното истинско съдър
жание и се появи понятието наука, също така не трябва да се 
смята за нещо научно онази употреба на тази форма, чрез коя
то я виждаме принизена до безжизнена схема (Schema), до ис
тински призрак (Schemen), а научната организация до таблица. 
-  Този формализъм, за който по-горе вече говорих в общи ли
нии и чийто маниер тук искам да посоча по-отблизо, си мисли, 
че е схванал в тяхното понятие и изказал природата и живота на 
една форма, когато е изказал за нея като предикат едно от опре
деленията на схемата -  било субективността или обективност
та или също така магнетизма, електричеството и т.н., свиването 
или разширяването, изтока или запада и други такива, като това 
може да се умножава до безкрайност, тъй като по този начин 
всяко определение или всяка форма може отново да се употреби 
при другите като форма или момент на схемата и всяко опреде
ление или всяка форма може да окаже с благодарност същата 
услуга на другите; кръг от взаимност, от който не узнаваме какво 
е самият предмет, не узнаваме нито какво е единият, нито как
во е другият предмет. При това отчасти се възприемат сетивни 
определения от обикновения наглед, които, разбира се, трябва 
да означават нещо по-друго от онова, което изказват, отчасти 
само по себе си значителното, чистите определения на мисълта, 
каквито са субект, обект, субстанция, причина, общото и т.н. се 
употребяват така безогледно и безкритично, както в обикнове
ния живот и както определения като сили и слабости, разширя
ване и свиване; така че онази метафизика е толкова ненаучна, 
колкото тези сетивни представи.

И така вместо вътрешният живот и вместо самодвижение- 
то на неговото налично битие се изказва според една повърх
ностна аналогия една такава проста определеност от сферата на 
нагледа, което тук ще рече от сферата на сетивното знание, и 
това външно и празно приложение на формулата се нарича пос
троение. ~ При такъв формализъм имаме съвсем същото, както 
при всеки друг. Колко тъпоумен би трябвало да е този, който не 
би могъл да овладее за четвърт час теорията, че има астенични, 
стенични и непряко астенични болести и пак толкова плана на
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лечение, и който -  защото доскоро едно такова обучение беше 
достатъчно за тази цел -  не би могъл да бъде превърнат за това 
кратко време от рутинер в лекар-теоретик? Ако например натур- 
философският формализъм учи, че разсъдъкът е електричество 
или че животното е азот или също, че е равно на юга или севе
ра и т.н., или че го представя така неприкрито, както е изразено 
това тук, или също така претрупано с повече терминология, нека 
неопитността изпада в нямо удивление пред такава сила, коя
то обединява това, което изглежда напълно разнородно, и пред 
насилието, което сетивното, намиращо се в покой, претърпява 
чрез това свързване и което свързване му придава по този начин 
привидността на понятие, но се въздържа да изкаже главното, 
самото понятие или значението на сетивната представа, нека 
почита дълбоката гениалност, скрита във всичко това, както и да 
се възхищава на яснотата на такива определения, тъй като те за
местват абстрактното понятие с нещо нагледно и го правят по
радващо, и нека се радва и поздрави самата себе си с предчувст
ваното душевно сродство с такава величествена дейност. Трикът 
на една такава мъдрост може да се научи толкова скоро, колкото 
е лесно да се приложи; когато стане известен, повтарянето му 
става така непоносимо, както повтарянето на един разгадай фо
кус. Инструментът на този монотонен формализъм може да се 
овладее не по-трудно, отколкото палитрата на живописец, вър
ху която се намират само два цвята, да речем червен и зелен, 
с първия от които трябва да се оцветява плоскостта, когато е 
нужно да се нарисува историческа картина, а с втория -  когато 
се иска пейзаж. -  Трудно би било да се реши кое е по-голямо при 
това дали приятното чувство, с което се покрива с такъв бульон 
от цветове всичко, което се намира на небето, на земята и под 
земята8, или въобразяването за превъзходството на това уни
версално средство; едното подкрепя другото. Този метод, при 
който на всичко небесно и земно, на всички природни и духовни 
форми се залепва двойката определения от общата схема и по 
този начин всичко се подрежда според тях, дава ни повече, ни 
по-малко от едно ясно като слънце9 съобщение за организма на 
универсума, а именно една таблица, която наподобява скелет с 
налепени по него листчета или поредици от затворени кутии с 
прикрепени върху тях етикети в бакалски магазин и която е така 
ясна, както скелетът и по редицата от кутии, но както в първия
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случай от костите е отстранена плътта и кръвта, а във втория 
в кутиите е скрито нещо, което е така мъртво, както скелетът, 
така и таблицата е изоставила или скрила живата същност на 
предмета. -  По-горе вече отбелязах, че този маниер същевре
менно получава своя завършек, като се превръща в едноцветна 
абсолютна живопис, когато, срамувайки се от разликите в схе
мата, ги потопява като принадлежащи на рефлексията също така 
в празнотата на абсолютното, за да бъде възстановено чистото 
тъждество, безформената белота. Споменатата едноцветност на 
схемата и на нейните безжизнени определения, а също така това 
абсолютно тъждество и преминаването от едното към другото, 
както едното, така и другото е еднакво мъртъв разсъдък и еднак
во външно познание.

Но превъзходното не само не може да избегне съдбата да 
бъде лишено по този начин от жизненост и от дух и, така одрано, 
да види кожата си надяната от безжизненото знание и неговата 
суетност. По-скоро още в самата тази съдба трябва да познаем 
властта, която то упражнява върху душите, ако не върху духове
те, както и изграждането до всеобщността и определеността на 
формата, в която се състои неговото завършване и която единс
твена прави възможна повърхностната употреба на тази всеоб
щност.

Науката трябва да се организира само чрез собствения жи
вот на понятието; в нея определеността, която, когато се из
хожда от схемата, се прилепва външно към наличното битие, е 
самодвижещата се душа на изпълненото съдържание. От една 
страна движението на биващото се състои в това, че става нещо 
друго за себе си и по такъв начин става свое иманентно съдър
жание; от друга страна биващото поема обратно в себе си това 
разгръщане или това свое налично битие, т.е. прави самото себе 
си момент и се опростява до определеност. В онова движение 
отрицателността е различаването и пораждането на налич
ното битие; в това връщане в себе си тя е ставане на определе
ната простота. Именно по този начин съдържанието показва, 
че неговата определеност не е получена от друго съдържание и 
прикрепена към него, а то си я дава само и, изхождайки от себе 
си, се подрежда като момент на цялото и определя мястото си в 
него. Разсъдъкът, който разпределя всичко в таблици, запазва за 
себе си необходимостта и понятието на съдържанието, запазва
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това, което съставлява конкретното, действителността и живо
то движение на предмета, на който той дава едно или друго мяс
то; или по-скоро той не запазва това за себе си, а не го познава; 
защото, ако би имал това прозрение, той навярно би го показал. 
Той не познава дори нуждата от него; иначе той би изоставил 
своето схематизиране или поне не би се съобразявал с него по
вече, отколкото с един указател на съдържание; той дава само 
указателя на съдържанието, но не и самото съдържание. -  Ако 
определеността (също и една такава определеност, каквато е на
пример магнетизмът) е конкретна или действителна сама по себе 
си, все пак тя е сведена до нещо мъртво, тъй като е изказана само 
като предикат на едно друго налично битие и не е позната като 
иманентен живот на това налично битие или така, както намира 
в последното своето обичайно и своеобразно за нея самопораж- 
дане и изложение, формалният разсъдък предоставя на други да 
добавят това главно нещо. -  Вместо да навлезе в иманентното 
съдържание на предмета, той винаги изпуска от погледа си ця
лото и стои над единичното налично битие, за което говори, т.е. 
той съвсем не го вижда. Научното познание изисква по-скоро да 
се отдадем на живота на предмета или, което е същото, да имаме 
пред себе си и да изказваме неговата вътрешна необходимост. 
Като се задълбочава така в своя предмет, то забравя онова из
пускане от погледа, което е само изхождаща от съдържанието 
рефлексия на знанието в самото себе си. Но, потънало в мате
рията и вървейки напред в нейното движение, това познание се 
връща в самото себе си, обаче все пак не преди изпълващото и 
съдържанието да се е отдръпнало в себе си, да се е опростило до 
определеност, да е принизило самото себе си до една страна на 
едно налично битие и да е преминало в свята по-висша истина. 
По такъв начин самото просто цяло, което се изпуска от погледа, 
изплува от богатството, в което сякаш се беше загубила неговата 
рефлексия.

Изобщо благодарение на това, че, както се изразих по-горе, 
субстанцията е в самата себе си субект, всяко съдържание е своя 
собствена рефлексия в себе си. Устойчивото съществуване или 
субстанцията на едно налично битие е еднаквостта със самото 
себе си; защото неговата нееднаквост със себе си би била него
во разлагане. Но еднаквостта със самото себе си е чистата абст
ракция; а последната е мисленето. Когато казвам „качество" аз
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казвам „проста определеност"; по качеството си едно налично 
битие се различава от друго налично битие или е налично битие; 
то е за самото себе си или то съществува устойчиво чрез тази 
простота със себе си. Но чрез това то е всъщност мисълта. Тук 
е схванато в неговото понятие това, че битието е мислене; тук 
спада прозрението, което почти винаги липсва на обикновеното 
нямащо понятие говорене за тъждеството на мислене и битие. -  
И така поради това, че устойчивото съществуване на наличното 
битие е еднаквостта със самото себе си или чистата абстракция, 
то е абстракцията на себе си от самото себе си или самото то е 
своя нееднаквост със себе си и свое разлагане -  свой собствен 
вътрешен свят (Innerlichkeit) и вземане обратно в себе си, свое 
ставане. -  По силата на тази природа на биващото и доколкото 
биващото има тази природа за знанието, последното не е дей
ността, която борави със съдържанието като с нещо чуждо, не 
е рефлексията в себе си, излязла вън от съдържанието; науката 
не е онзи идеализъм, който застана на мястото на твърдящия 
догматизъм като уверяващ догматизъм или като догматизъм 
на увереността в самия себе си -  напротив, тъй като знание
то вижда как съдържанието се връща в своя собствен вътрешен 
свят, неговата дейност е по-скоро както потънала в него, защото 
тя е иманентната насоченост на съдържанието към себе си, така 
и същевременно върнала се в себе си, защото тя е чистата еднак
вост със самата себе си в инобитието; така тя е хитростта, която, 
като създава привидността, че се въздържа от дейност, наблюда
ва как определеността и нейният конкретен живот тъкмо с това, 
че този живот възнамерява да се заеме със своето самозапазване 
и със своя особен интерес, е обратното, е дейност, която разлага 
самата себе си и прави себе си момент на цялото.

Ако по-горе посочихме значението на разсъдъка от страна 
на самосъзнанието на субстанцията, от казаното тук става ясно 
неговото значение според определението на тази субстанция 
като биваща. -  Наличното битие е качество, еднаква със сама
та себе си определеност или определена простота, определена 
мисъл; това е разсъдъкът на наличното битие. Благодарение на 
това то е voo^10, в който -  както Анаксагор пръв призна това -  се 
състои същността. След него схващаха природата на налично
то битие по-определено като si5o^n или i5sa12, т.е. като опреде
лена всеобщност, вид. Изразът „вид" може би изглежда твърде
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прост и твърде малко подходящ за обозначаване на идеите, на 
красивото, светото и вечното, които се разпространяват епиде- 
мически в наше време. Но в действителност идеята не изразява 
ни повече, ни по-малко, отколкото вид. Обаче сега често вижда
ме как пренебрегват един израз, който определено обозначава 
едно понятие, и предпочитат друг, който, макар и само поради 
това, че принадлежи на чужд език, обвива понятието в мъгла и 
по този начин звучи по-назидателно. -  Тъкмо с това, че налич
ното битие е определено като вид, то е проста мисъл; у оо^ ът, 
простотата, е субстанцията. Поради своята простата или поради 
своята еднаквост със самата себе си тя изглежда непоколеби
ма и трайна. Но тази еднаквост със самата себе си е също така 
отрицателност; по този начин онова непоколебимо налично би
тие преминава в своето разлагане. На пръв поглед изглежда, че 
определеността е определеност само благодарение на това, че 
се отнася към нещо друго, и нейното движение й се придава от 
чужда сила; но тъкмо това, че тя има в себе си самото свое ино- 
битие и е самодвижение, се съдържа в споменатата простота на 
самото мислене; защото последната е самодвижещата се и само- 
различаващата се мисъл и е собственият вътрешен свят, чистото 
понятие. Следователно така разсьдънността е ставане, а като 
това става не тя е разумността.

В тази природа на това, което е, да бъде в своето битие свое 
понятие, се състои изобщо логическата необходимост; един
ствено тя е разумното и ритъмът на органичното цяло, тя е също 
така знание за съдържанието, както съдържанието е понятие и 
същност -  или единствено тя е спекулативното. -  Конкретно
то образувание, като движи самото себе си, прави себе си прос
та определеност; с това то се издига до логическата форма и е 
в своята същественост; неговото конкретно на лично битие е 
само това движение и е непосредствено логическо налично би
тие. Ето защо не е необходимо към конкретното съдържание да 
се прибавя формализъм отвън; това съдържание е в самото себе 
си преминаването в този формализъм, който обаче престава да 
бъде този външен формализъм, тъй като формата е свойствено
то на него ставане на самото конкретно съдържание.

Тази природа на научния метод, която се състои в това, че 
той от една страна е неотделен от съдържанието, а от друга стра
на определя своя ритъм чрез самия себе си, както вече напом
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них, има своето истинско изложение в спекулативната филосо
фия. -  Казаното тук наистина изразява понятието, но не може 
да се смята за нещо повече от антиципирано уверение. Истината 
на последното не се крие в това отчасти разказвателно изложе
ние; и затова и не е опровергана, когато, напротив, ни уверяват, 
че това не е така, а че нещата стоят така и така, когато ни при
помнят и преразказват привични представи като окончателни и 
известни истини или също ни поднасят нещо ново от шкафа на 
вътрешното съзерцание и ни уверяват в него. -  Първата реакция 
на знанието, на което нещо е било неизвестно, към това нещо е 
най-често едно такова възприемане, чрез което знанието иска 
да спаси свободата си и собственото си разбиране, собствения 
си авторитет против чуждия (защото това, което сега е било въз
прието за пръв път, се проявява под тази форма), а също да пре
махне привидността на позор и този вид позор, който трябва да 
се крие в това, че нещо е било научено, както при одобрителното 
приемане на неизвестното реакцията от същия вид се състои в 
това, което в друга сфера беше ултрареволюционното говорене 
и действане13.

Ето защо при изучаването на науката става въпрос за 
това да поемем върху себе си напрежението на понятието. Това 
напрежение изисква внимание към понятието като такова, към 
простите определения, например определенията битие в себе 
си, битие за себе си, еднаквост със самото себе си и т.н.; защото 
тези определения са такива чисти самодвижения, които бихме 
могли да наречем души, ако тяхното понятие не обозначаваше 
нещо по-висше от последните. Прекъсването на представите от 
понятието е така досадно за навика да се върви напред, като се 
следват представите, както за формалното мислене, което раз
съждава насам и натам в недействителни мисли. Този навик 
трябва да се нарече материално мислене, случайно съзнание, 
което само е потънало в материала и на което затова е трудно 
същевременно да извлече от материята своята насоченост към 
себе си в чист вид и да бъде при себе си. Другото, разсъждение
то, напротив, е свобода от съдържанието и суетност по отноше
ние на него; от тази суетност се изисква усилието да се откаже от 
тази свобода и вместо да бъде произволно движещият принцип 
на съдържанието, да потопи в него тази свобода, да го остави 
да се движи по силата на собствената си природа, т.е. по силата
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на насочеността към себе си като неговата насоченост към себе 
си и да разглежда това движение. Да се освободим от собстве
ното си нахлуване в иманентния ритъм на понятията, да не се 
намесваме в него произволно и с придобитата някога мъдрост, 
самата тази сдържаност е съществен момент на вниманието към 
понятието.

В разсъждаващото отнасяне трябва да отбележим по-опре- 
делено двете страни, от които му е противоположно мисленето, 
което схваща нещата в техните понятия. -  От една страна раз
съждението се отнася отрицателно към схванатото съдържание, 
знае да го опровергае и сведе до нищо. Прозрението, че това не 
е така, е чисто отрицателното, отрицателното е последното, 
което само не излиза отвъд себе си и не преминава към едно 
ново съдържание, а за да има отново съдържание, то трябва да 
потърси от някъде другаде нещо друго. Разсъждението е рефлек
сията в празния „аз“, суетността на неговото знание. -  Но тази 
суетност изразява не само това, че това съдържание е празно, но 
и това, че самото това прозрение е такова; защото тя е отрица
телното, което не вижда в себе си положителното. Поради това, 
че тази рефлексия не получава за съдържание самата своя от- 
рицателност, тя не е изобщо в предмета, а е винаги вън от него; 
затова тя си въобразява, че с твърдението за празнотата винаги 
е по-нататък, отколкото едно богато със съдържание прозрение. 
Напротив, както показах по-горе, в мисленето, което схваща не
щата в техните понятия, отрицателното принадлежи на самото 
съдържание и е положителното както като негово иманентно 
движение и определение, така и като цяло на това движение и 
определение. Схванато като резултат, то е възникващото от това 
движение, определеното отрицателно, и по този начин е също 
така положително съдържание.

Но поради това, че такова мислене има съдържание, все едно 
дали последното принадлежи на представите или на мислите 
или на смесицата от едните и другите, то има една друга страна, 
която затруднява за него схващането на нещата в техните поня
тия. Забележителната природа на тази страна е тясно свързана 
с посочената по-горе същност на самата идея или по-скоро тя 
изразява последната така, както се проявява като движението, 
което е мисловно схващане. -  А именно както в своето отри
цателно отнасяне, за което току-що беше дума, самото разсъж
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даващо мислене е насочеността към себе си, в която се връща 
съдържанието, така, обратно, в неговото положително познание 
насочеността към себе си е представян субект, към който съ
държанието се отнася като акциденция и предикат. Този субект 
съставлява основата, към която се прикрепва съдържанието и 
върху която се извършва движението напред и назад. По-друго 
е в мисленето, което схваща нещата в техните понятия. Тъй като 
понятието е собствената насоченост на предмета към себе си, 
която се проявява като негово ставане, това мислене не е на
миращ се в покой субект, който носи акциденциите неподвиж
но, а е понятието, което се движи и взема своите определения 
обратно в себе си. В това движение загива самият намиращ се 
в покой субект; той навлиза в разликите и в съдържанието и по- 
скоро съставлява определеността, т.е. различаваното съдържа
ние, както и неговото движение, вместо да остане да й противо
стои. Следователно твърдата почва, която разсъждението има в 
лицето на намиращия се в покой субект, се разколебава, и само 
самото това движение става предмет. Субектът, който изпълва 
своето съдържание, престава да излиза отвъд него и не може да 
има още и други предикати или акциденции. Обратно, благода
рение на това разпръснатостта на съдържанието се свързва от 
насочеността към себе си; съдържанието14 не е общото, което, 
свободно от субекта, би било присъщо на много неща. По та
къв начин съдържанието в действителност вече не е предикат на 
субекта, а е субстанцията, е същността и понятието на това, за 
което става дума. Тъй като природата на представеното мислене 
е да се придвижва напред в акциденциите или в предикатите и 
тъй като те имат битие вече не като предикати и акциденции, с 
право да излиза отвъд тях, то бива възпрепятствано в неговото 
движение напред, тъй като това, което има в изречението фор
мата на предикат, е самата субстанция. За да представим това 
така, то изпитва един контраудар. Започвайки от субекта, като че 
ли последният остава да лежи в основата, то намира -  тъй като 
предикатът е по-скоро субстанцията, -  че субектът е преминал в 
предикат и по този начин е снет; и тъй като по такъв начин това, 
което изглежда предикат, е станало цяла и самостоятелна маса, 
мисленето не може да блуждае свободно, а се задържа от тази 
тежест. -  Иначе е положен в основата най-напред субектът като 
предметната неподвижна насоченост към себе си; оттук тръг
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ва и продължава нататък необходимото движение към многооб
разието на определенията или на предикатите; тук на мястото 
на въпросния субект застава самият знаещ „аз“, който свързва 
предикатите и е държащият ги субект. Но тъй като онзи първи 
субект навлиза в самите определения и е тяхна душа, вторият, а 
именно знаещият субект, още намира пред себе си в предиката 
първия субект, с който той иска вече да приключи, и излизайки 
отвъд него, да се върне в себе си, и вместо да може да бъде дей
ното в движението на предиката като разсъждение за това, дали 
на първия субект трябва да се припише един или друг предикат, 
той трябва по-скоро да се занимава още с насочеността на съ
държанието към себе си и трябва да бъде не за себе си, а заедно 
със съдържанието.

Казаното може да се изрази формално така, че природата на 
съждението или на изречението изобщо, която включва в себе 
си разликата между субекта и предиката, се разрушава от спе
кулативното изречение, а положението за тъждеството, какво- 
то става първото изречение, съдържа контраудара към първото 
отношение. -  Този конфликт между формата на изречението 
изобщо и разрушаващото я единство на понятието е подобен 
на конфликта между стихотворния размер и акцента, който е 
налице в ритъма. Ритъмът е резултат от колебаещото се средно 
и от обединението на двата. По същия начин и във философс
кото изречение тъждеството на субекта и предиката не трябва 
да унищожава тяхната разлика, която се изразява от формата на 
изречение, а тяхното единство трябва да произлиза като хармо
ния, формата на изречение е проявяването на определения сми
съл или акцентът, който различава изпълващото го съдържание; 
а това, че предикатът изразява субстанцията и самият субект 
спада към общото е единството, в което отзвучава споменатият 
акцент.

За да поясним казаното с примери, нека вземем изречени
ето „Бог е битието" предикат на което е „битието“) той има 
субстанциално значение, в което се разлива субектът. Тук „би
тие“ трябва да бъде не предикат, а същността; по такъв начин 
бог сякаш престава да бъде това, което е той чрез мястото, което 
заема в изречението, а именно постоянният субект. -  Вместо да 
отива по-нататък в прехода от субекта към предиката, тъй като 
субектът се загубва, мисленето се чувства по-скоро задържано
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и отхвърлено назад към мисълта за субекта, тъй като забелязва 
липсата на последния; или, тъй като самият предикат е изразен 
като субект, като битието, като същността, която изчерпва 
природата на субекта, то намира субекта непосредствено и в 
предиката; и така, вместо в предиката да се върне в себе си и 
да заеме свободното място на разсъждението, мисленето е още 
задълбочено в съдържанието или най-малкото е налице изиск
ване то да бъде задълбочено в него. -  По същия начин и кога- 
то се казва „действителното е общотои, действителното като 
субект изчезва в своя предикат. Общото трябва да има не само 
значението на предикат, така че изречението да изразява това, 
че действителното е общо, напротив, общото трябва да изразя
ва същността на действителното. -  Ето защо мисленето загубва 
своята твърда предметна почва, която е имало в субекта, дотол
кова, доколкото в предиката то се отхвърля назад към субекта и 
в предиката се връща не в себе си, а в субекта на съдържанието.

Върху това необичайно задържане почиват в по-голямата си 
част оплакванията за неразбираемостта на философските съчи
нения, ако впрочем у индивида са налице останалите условия на 
образованието, за да ги разбере. В казаното виждаме основани
ето за съвсем определения упрек, който често се отправя към 
тях, а именно, че много неща трябва да се прочитат отново и 
отново, преди да могат да се разберат; -  упрек, който сякаш съ
държа нещо неподобаващо и последно, така че ако е обоснован, 
по-нататък не допуска никакво възражение. -  От горното става 
ясно как стоят нещата тук. Философското изречение, тъй като 
е изречение, събужда мнението за обикновеното отношение на 
субект и предикат и за обичайното поведение на знанието, фи
лософското съдържание на изречението разрушава това пове
дение и мнението за него; мнението узнава, че се има предвид 
нещо по-друго от това, което си е мислило то, и тази поправка 
на неговото мнение принуждава знанието да се върне към изре
чението и сега да го схване другояче.

Трудност, която би трябвало да се избегне, съставлява смес
ването на спекулативния и разсъдъчния (rasonierenden) начин 
на мислене, когато казаното за субекта веднъж има значението 
на негово понятие, а друг път също така само значението на не
гов предикат или негова акциденция. -  Единият начин смущава 
другия и едва онова философско изложение би успяло да бъде
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пластично, което строго би изключило начина на обикновеното 
отношение на частите на едно изречение.

В действителност и неспекулативното мислене има своето 
право, което е валидно, но не се взема под внимание в начина на 
спекулативното изречение. Снемането на формата на изречение 
трябва да стане не само непосредствено, не само чрез съдържа
нието на изречението. Напротив, това противоположно движе
ние трябва да бъде изказано; то не трябва да бъде само спомена
тото вътрешно задържане, а трябва да се изложи това връщане 
на понятието в себе си. Това движение, което съставлява това, 
което иначе би трябвало да извърши доказателството, е диалек
тичното движение на самото изречение. Единствено то е дейст
вителното спекулативно и само изказването на това движение е 
спекулативно изложение. Като изречение спекулативното е само 
вътрешното задържане и нямащо налично битие връщане на 
същността в себе си. Ето защо често виждаме как философски 
изложения ни насочват към това вътрешно възприемане в наг
леда и по този начин спестяват изложението на диалектичното 
движение на изречението, което сме искали от тях. -  Изречение
то трябва да изразява кое е истинното, а истинното е всъщност 
субект; като субект то е само диалектичното движение, този ход, 
който сам поражда себе си, движи се напред и се връща в себе 
си. -  При другото познание доказателството съставлява тази 
страна на изказания вътрешен свят. Но след като диалектиката е 
била отделена от доказателството, в действителност се е загуби
ло понятието за философско доказване.

По този повод можем да напомним, че диалектичното дви
жение също така има за свои части или елементи изречения; ето 
защо изглежда, че посочената трудност винаги се повтаря и е 
трудност на самия предмет. -  Това е подобно на онова, което 
се среща при обикновеното доказателство така, че основанията, 
които употребява то, сами отново се нуждаят от обосноваване и 
т.н. до безкрайност. Но тази форма на обосноваване и обуславя- 
не принадлежи на онова доказване, от което е различно диалек
тичното движение, и по такъв начин принадлежи на външното 
познание. Що се отнася до самото това движение, негов елемент 
е чистото понятие, следователно то има съдържание, което е из
цяло субект в самото себе си. Следователно не се среща такова 
съдържание, което би се отнасяло като лежащ в основата субект
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и на което неговото значение би било присъщо като предикат; 
изречението е непосредствено една само празна форма. -  Ос
вен сетивно възприеманата в нагледа или иманата в представата 
насоченост към себе си, предимно името като име е, което обо
значава чистия субект, празното, нямащо понятие едно. На това 
основа ние може да бъде полезно да избягваме например името 
„бог“, тъй като тази дума не е непосредствено същевременно по
нятие, а е истинското име, неизменният покой на лежащия в ос
новата субект; докато, напротив, например битието или едното, 
единичността, субектът, сами загатват непосредствено също и 
за понятия. -  Макар че за въпросния субект се изказват спеку
лативни истини, все пак тяхното съдържание няма иманентно 
понятие, тъй като това съдържание е налице само като неподви
жен субект и по силата на това обстоятелство те лесно получа
ват формата на чиста назидателност. -  Следователно и от тази 
страна ще може да се увеличава или намалява по вина на самото 
философско изложение пречката, която се крие в навика спеку
лативният предикат да се схваща според формата на изречение, 
а не като понятие и същност. Вярно на вникването в природата 
на спекулативното, изложението трябва да запазва диалектич
ната форма и да не приема нищо, освен доколкото то се схваща 
в неговото понятие и е понятието.

Също толкова, колкото резоньорстващото отнасяне, на изу
чаването на философията пречи нерезоньорстващото въобразя- 
ване за притежаването на окончателни истини, към които при
тежателят не намира за нужно да се връща, а ги полага в основа
та и смята, че може да ги изказва, както и да съди и отрича чрез 
тях. От тази страна е особено необходимо отново да се направи 
от философстването сериозна дейност. За всички науки, изкуст
ва, умения, занаяти важи убеждението, че, за да ги притежаваме, 
е нужно да вложим много усилия за тяхното изучаване и упраж
няване. По отношение на философията, напротив, струва ми се, 
сега господства предразсъдъкът, че все пак всеки умее да фило- 
софства и да преценява философията непосредствено, тъй като 
притежава мерилото за нея в лицето на своя естествен разум 
-  макар че всеки има очи и пръсти, но това още не означава, че 
ако получи кожа и инструменти, ще бъде в състояние да направи 
обувки, като че ли не би притежавал мерилото за обувка в лицето 
на своя крак. -  Както изглежда, някои смятат, че притежаването
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на философията се състои тъкмо в липсата на познания и на изу
чаване и че тя престава там, където започват те. Често пъти тя 
се смята за формално, безсъдържателно знание и твърде много 
липсва прозрението, че това, което и по съдържание е истина в 
някое знание и наука, може да заслужава това име единствено 
тогава, когато е било породено от философията; че другите на
уки, колкото и да се опитват да резоньорстват без философията, 
без нея не могат да имат в себе си живот, дух, истина.

По отношение на истинската философия виждаме, че непо
средственото откровение на божественото и здравият човешки 
разсъдък, който не се е мъчил и образовал нито с друго знание, 
нито с истинското философстване, непосредствено се смятат за 
съвършен еквивалент и така добър сурогат на дългия път на об
разованието, на колкото богатото, толкова и дълбоко движение, 
чрез което духът стига до знанието, както например цикорията 
се слави като сурогат на кафето. Не е радостно да отбележим, 
че невежеството и самата безформена и безвкусна примитив- 
ност, която е неспособна да задържи своето мислене върху едно 
абстрактно положение, а още по-малко върху връзката между 
няколко, ни уверява ту в това, че е свобода и толерантност на 
мисленето, ту пък че е гениалност. Както е известно, последната, 
тъй както днес върлува като епидемия във философията, така 
върлуваше някога и в поезията; но когато творчеството на тази 
гениалност имаше някакъв смисъл, то създаваше вместо поезия 
тривиална проза или, когато излизаше отвъд нея, умопобърка- 
ни словоизлияния. Така и сега едно естествено философстване, 
което смята, че стои по-високо от понятието и поради липсата 
на последното се смята за съзерцаващо и поетическо мислене, 
изкарва на пазара произволни комбинации на едно само дезор- 
ганизирано от мисълта въображение -  произведения, които не 
са нито риба, нито рак, нито поезия, нито философия.

Напротив, протичайки в по-спокойното легло на здравия 
човешки разсъдък, естественото философстване ни поднася 
една реторика от тривиални истини. Когато му посочат незначи
телността на тези истини, това философстване, напротив, уве
рява, че техният смисъл и тяхното изпълващо ги съдържание са 
в сърцето му, а по същия начин трябва да са и в сърцето на дру
гите, тъй като то смята, че говорейки за невинността на сърцето 
и за чистотата на съвестта и други подобни, е изказало изобщо
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окончателни истини, против които нито може да се възразява, 
нито може да се иска нещо повече от тях. Но ставаше въпрос 
за това, най-доброто да не остане във вътрешния свят на хора
та, а да се извади от тези недра на бял свят. Отдавна можеше да 
се спести трудът да се изказват последни истини от споменатия 
вид; защото те отдавна могат да се намерят например в катехи- 
зиса, в народните поговорки и т.н. -  Не е трудно да се схване не
определеността или неадекватността на такива истини, а често 
пъти и да се посочат на съзнанието за тях диаметрално проти
воположните истини в самото това съзнание. Когато се помъчи 
да се изтръгне от забъркаността, която се получава в него, това 
съзнание ще изпадне в нова забърканост и навярно ще избух
не и ще заяви, че по един окончателно установен начин това е 
така и така, а всичко останало е софистики -  изтъркана дума 
на обикновения човешки разсъдък против образования разум, 
както изразът мечтания, с който невежеството във философи
ята веднъж завинаги заклейми последната в своите очи. -  Тъй 
като обикновеният човешки разсъдък се позовава на чувството, 
на своя вътрешен оракул, той се е справил с всеки, който не се 
съгласява с него; той трябва да заяви, че не може да каже нищо 
повече на този, който не намира и чувства същото в себе си; -  с 
други думи, той потъпква корена на хуманността. Защото при
родата на последната е да изисква да се постигне съгласие с дру
гите и нейното съществуване е само в осъществената общност 
на съзнанията. Античовешкото, животинското се състои в това, 
да останем в чувството и да можем да се изразяваме само чрез 
него.

Ако се постави въпросът за един царски път към науката15, 
не може да се посочи по-удобен път от този да се уповаваме на 
здравия човешки разсъдък и -  за да вървим впрочем в крак също 
така с времето и с философията -  да четем рецензии за фило
софски съчинения, а дори техните предговори и първите им па
раграфи; защото тези предговори и параграфи дават общите ос
новни положения, до които се свежда всичко, а рецензиите дават 
редом с историческата бележка още и оценката, която, тъй като 
е оценка, дори излиза отвъд оценяваното, стои над него. Този 
тривиален път се изминава по халат; но възвишеното чувство 
за вечното, светото, безкрайното шества във върховножречес- 
ки одежди, по път, който по-скоро вече сам е непосредственото
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битие в центъра, е гениалността на дълбоки оригинални идеи и 
възвишени светкавици на мисълта. Обаче както такава дълбо
чина още не разкрива извора на същността, така и тези ракети 
още не са емпиреумът16. Истински мисли и научно прозрение 
могат да се получат само в работата на понятието. Единствено 
понятието може да създаде всеобщността на знанието, която не 
е нито обикновената неопределеност и беднота на обикновения 
човешки разсъдък, а е развито и пълно познание, нито необик
новената всеобщност на заложбата на разума, която се покваря- 
ва от инертността и самомнението за гениалност, а е стигналата 
до своята вътрешно присъща форма истина, която е способна да 
бъде собственост на всеки самосъзнателен разум.

Като виждам в самодвижението на понятието това, чрез ко
ето съществува науката, констатацията, че приведените, а още и 
други външни страни на представите на нашето време за приро
дата и формата на истината се отклоняват от този мой възглед, 
нещо повече, направо са противоположни на него, изглежда, не 
обещава благоприятно посрещане на един опит да се изложи 
системата на науката в споменатото определение. Обаче аз не 
мога да не си помисля за това, че ако например понякога виждат 
превъзходното на философията на Платон в неговите митове, 
които нямат научна стойност, е имало и времена, наричани дори 
времена на опиянение, в които философията на Аристотел се е 
почитала заради спекулативната й дълбочина, а Платоновият 
Парменид, навярно най-великото художествено произведение 
на древната диалектика, се е смятал за истинско разкритие и 
за положителен израз на божествения живот, и дори при го
лямата смътност на това, което породил екстазът, този кри
воразбран екстаз в действителност не е трябвало да бъде нищо 
друго освен чистото понятие -  че по-нататък превъзходното 
във философията на нашето време само вижда своята стойност 
в научността и, макар че другите разбират превъзходното по- 
другояче, в действителност то се налага само чрез тази науч- 
ност. По такъв начин аз също мога да се надявам, че този опит 
да се даде науката на разположение на понятието и да се изло
жи тя в този своеобразен за нея елемент, ще съумее да си про
бие път чрез вътрешната истинност на предмета. Трябва да сме 
убедени, че истинното има природата да прониква, когато му е 
дошло времето, и че се проявява само когато е дошло това вре
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ме и затова никога не се проявява много рано, нито пък намира 
незряла публика; а също така, че индивидът се нуждае от този 
ефект, за да може чрез него да провери това, което още е него
во самотно дело, и да узнае като нещо общо убеждението, което 
принадлежи едва само на особеността. Но при това често трябва 
да различаваме публиката от онези, които се държат като нейни 
представители и говорители. В някои отношения публиката се 
държи по-иначе от тях, нещо повече, дори противоположно на 
тях. Ако публиката по-скоро добродушно поема върху себе си 
вината, че едно философско съчинение не й говори, последни
те, напротив, уверени в своята компетентност, стоварват цялата 
вина върху писателя. Въз действието върху публиката е по-тихо 
от дейността на тези мъртви, когато погребват своите мъртви. 
Ако сега общото прозрение е изобщо по-развито, ако неговото 
любопитство е по-будно, а съждението му е по-бързо опреде
лено, така че краката на тези, които ще те изнесат, вече стоят 
пред вратата, често трябва да различаваме от това по-бавното 
въздействие, което дава правилна насока както на вниманието, 
което е било завладяно от импониращи уверения, така и на отх
върлящия упрек, и дава съвременници на някои едва след време, 
докато други след това време нямат вече никакви потомци.

Впрочем тъй като в едно време, в което всеобщността на 
духа е толкова много укрепнала, а единичността, както и трябва 
да бъде, е станала толкова по-безразлична, в което всеобщност
та също се придържа към своя пълен обем и към своето разви
то богатство и го изисква, а делът от целокупното творчество 
на духа, който се пада на дейността на индивида, може да бъде 
само незначителен, индивидът, както изисква вече природата на 
науката, трябва толкова повече да забравя себе си и наистина 
да става и да върши, каквото може, обаче от него трябва да се 
изисква толкова по-малко, колкото по-малко той смее да очаква 
от себе си и да изисква за себе си.



Увод

Естествена представа е, че във философията, преди да при
стъпим към самия предмет, а именно към действителното 

познание за това, което наистина е, е необходимо най-напред 
да постигнем съгласие относно познанието, което се смята за 
инструмента, с който овладяваме абсолютното, или за средст
вото, чрез което вникваме в него. Тази предпазливост изглеж
да основателна, защото, от една страна, има различни видове 
познание и един от тях би могъл да бъде по-подходящ за пос
тигането на тази крайна цел от друг и следователно възможно е 
да се извърши неправилен избор между тях, а, от друга страна, 
щом познанието е способност от определен вид и с определен 
обем, ако не се определят по-точно неговата природа и негова
та граница, вместо небето на истината ще схванем облаците на 
заблудата. Тази предпазливост навярно трябва да се превърне 
дори в убеждението, че цялото начинание, което си поставя за 
цел да спечели за съзнанието по пътя на познанието това, което 
е в себе си, е безсмислено в своето понятие и че между познани
ето и абсолютното минава една напълно разделяща ги граница. 
Защото ако познанието е инструментът, с който овладяваме аб
солютната същност, веднага бие на очи, че прилагането на един 
инструмент към един предмет по-скоро не оставя предмета та
къв, какъвто е сам за себе си, а го формира и променя. Или ако 
познанието не е инструмент на нашата дейност, а е до известна 
степен пасивна среда, през която стига до нас светлината на ис
тината, и в този случай ние не получаваме истината, каквато е тя 
в себе си, а както е дадена чрез тази среда и в нея. И в двата слу
чая си служим със средство, което поражда непосредствено про
тивоположното на своята цел; или нелепото е по-скоро в това, 
че изобщо си служим със средство. Наистина изглежда, че този 
недостатък може да се отстрани чрез познанието за начина на 
действие на инструмента; защото това познание прави възмож
но да извадим от резултата онази част, която в представата, ко
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ято получаваме за абсолютното чрез инструмента, принадлежи 
на инструмента, и по такъв начин да получим истинното в чист 
вид. Обаче в действителност това подобрение само би ни вър
нало там, където бяхме преди. Когато от едно формирано нещо 
отново отнемем това, което инструментът е прибавил към него, 
ние пак имаме пред себе си нещото -  тук абсолютното -  точ
но такова, каквото е било преди това по такъв начин излишно 
усилие. Ако инструментът би трябвало само да доближи изобщо 
абсолютното до нас, без да променя нещо в него, както напри
мер примката17 доближава птицата до ловеца, ако абсолютното 
не би било при нас и не би искало да бъде при нас вече в себе си 
и за себе си, то би се надсмяло над тази хитрост; защото в този 
случай познанието би било хитрост, тъй като с многократните 
си усилия то си дава вид, че се стреми да извърши нещо съвсем 
по-друго от това само да създаде непосредственото и по такъв 
начин несъпроводено от усилия отношение. Или ако проверката 
на познанието, което си представяме като среда, ни запознава 
със закона за пречупване то на лъчите в нея, съвсем безполезно 
е да отстраним това пречупване в резултата; защото не пречуп
ването на лъча, а самият лъч, чрез който истината стига до нас, 
е познанието, и ако отстраним познанието, за нас ще остане обо
значена само чистата посока или празното място.

Впрочем ако опасението, че ще изпаднем в заблуда, поражда 
недоверие в науката, която пристъпва към самата работа и дейс
твително познава без такива съмнения, не виж дам защо не тряб
ва, обратно, да се отнесем с недоверие към самото недоверие и 
да се опасяваме, че този страх от заблуда е вече самата заблуда. В 
действителност това опасение предпоставя като истина нещо, и 
то немалко, което само преди това трябва да се провери, за да се 
види дали е истина, и гради върху него своите съмнения и изво
ди. А именно то предпоставя представи за познанието като за 
инструмент и среда, а също разликата на самите нас от това 
познание, но главно това, че абсолютното стои на едната стра
на, а познанието на другата страна само за себе си и отделено 
от абсолютното е все пак нещо реално, или следователно, че поз
нанието, което щом е вън от абсолютното, е несъмнено вън и от 
истината, но все пак е истинно познание; предположение, чрез 
което това, което се нарича страх от заблудата, се показва пред 
нас по-скоро като страх от истината.
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Този извод се получава от това, че единствено абсолютното 
е истинно или че единствено истинното е абсолютно. Той може 
да се отхвърли чрез разликата, която се състои в това, че едно 
познание, което наистина не познава абсолютното, както иска 
науката, все пак е нещо истинно; а познанието изобщо, дори ако 
наистина е неспособно да схване абсолютното, все пак може да 
бъде способно за друга истина. Но в последна сметка виждаме, 
че всичките тези разговори се свеждат до смътната разлика меж
ду абсолютно истинно то и едно друго истинно и че „абсолютно“, 
„познание“ и т.н. са думи, които предпоставят значение, което 
тепърва трябва да се получи.

Вместо да се занимаваме с такива безполезни представи и 
фрази за познанието като инструмент за овладяване на абсолют
ното или като среда, през която съзираме истината и т.н. -  отно
шения, до които несъмнено се свеждат всичките тези представи 
за едно познание, което е определено от познанието, -  вместо 
да се занимаваме с уговорките, които неспособността за наука 
черпи от предпоставянето на такива отношения, за да се осво
боди от труда в науката и същевременно си даде вид, че влага 
сериозно и усърдно усилие, както и вместо да се мъчим да отго
варяме на всичко това, ние бихме могли направо да отхвърлим 
тези представи като случайни и произволни и дори да смятаме 
за измама свързаната с тях употреба на думи като „абсолютно
то“, „познание“, а също „обективно“ и „субективно“ и безброй 
други, чието значение се предпоставя като всеобщо известно. 
Защото умишлено неистинното твърдение, че, от една страна, 
тяхното значение е всеобщо известно, а, от друга страна, че има
ме дори тяхното понятие, изглежда трябва по-скоро само да 
спести главното, а именно даването на това понятие. Напротив, 
с повече право би могъл да се спести трудът да се вземат изобщо 
под внимание такива представи и фрази, чрез които трябва да 
се отхвърли самата наука; защото те съставляват само едно яв
ление на знанието, което явление изчезва непосредствено пред 
появяващата се наука. Но с това, че се появява, самата наука е 
явление; нейното появяване не е науката, разработена и развита 
в нейната истина. При това е безразлично дали ще си предста
вим, не тя е явлението, тъй като се появява редом с нещо друго, 
или ще наречем това друго неистинно знание нейно явление. Но 
науката трябва да се освободи от тази привидност, а тя може да
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стори това само като се обърне против нея. Защото тя не може 
нито само да отхвърли едно знание, което не е истинско, като 
тривиален възглед за нещата, и да увери, че тя е едно съвсем дру
го познание и че онова знание не е нищо за нея; нито да се позове 
на предчувствието за нещо по-добро в самото себе си. Чрез спо- 
менатото уверение тя би обявила своето битие за своя сила; 
но неистинското знание също така се позовава на това, не то е, 
и уверява} че за него науката е нищо; но едно сухо уверение важи 
толкова, колкото друго. Науката може да се позове още по-мал
ко на по-доброто предчувствие, което е налице в неистинското 
познание и в самото познание е насочване към нея; защото, от 
една страна, тя също така би се позовала отново на едно битие, 
но, от друга страна, би се позовала на себе си като на начина, по 
който е тя в неистинското познание, т.е. на един лош начин на 
своето битие и по-скоро на своето явление, отколкото на това 
каква е тя в себе си и за себе си. Поради тази причина тук трябва 
да бъде предприето изложението на проявяващото се знание.

А тъй като това изложение има за предмет само проявява
щото се знание, изглежда, самото то не е свободната наука, която 
се движи в присъщата за нея форма -  напротив, от това стано
вище то може да се вземе като пътят на естественото съзнание, 
което напира към истинното знание, или като пътят на душата, 
която изминава поредицата на своите образувания като стан
ции, които са предварително набелязани от нейната природа, за 
да се просветли и издигне до висотата на духа, като чрез пълния 
опит за самата себе си стигне до познанието за това, което е тя 
в самата себе си.

Естественото съзнание ще се окаже само понятие за знание 
или нереално знание. Но тъй като то се смята непосредствено 
по-скоро за реалното знание, този път има отрицателно значе
ние за него и то смята това, което е реализирането на поняти
ето, по-скоро за загубване на самото себе си; защото по този 
път то загубва своята истина. Затова той може да се смята за 
пътя на съмнението или още по-вярно за път на отчаянието; а 
именно по този път не става това, което обикновено се разбира 
под съмнение, едно разколебаване в тази или онази мнима ис
тина, след което идва съответното повторно изчезване на съм
нението и връщане към въпросна та истина, така че в края на 
краищата предметът се взема така, както преди. Напротив, този
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път е съзнателното вникване в неистината на проявяващото се 
знание, за което е най-реално това, което в действителност е 
по-скоро само нереализираното понятие. Затова този осъщест
вяващ се скептицизъм не е и това, с което сериозният стремеж 
към истината и науката навярно си въобразява, че се е подгот
вил и въоръжил за овладяването й; а именно с намерението в 
науката да не се предава в плен на авторитета на мислите на 
други, а сам да проверява всичко и да следва само собствено
то си убеждение или още по-добре сам да създава всичко и да 
смята за нещо истинно само собственото си дело. Поредицата 
от свои образувания, която съзнанието изминава по този път, 
е по-скоро изчерпателната история на образованието на са
мото съзнание до висотата на науката. Посоченото намерение 
представя образоването по простия начин на намерение като 
непосредствено приключено и завършено; но в противополож
ност на тази неистина този път е действителното осъществя
ване. Това да следваш собственото си убеждение, разбира се, 
е нещо повече от това да се подчиниш на авторитета; но чрез 
превръщането на мнението, което изхожда от авторитета, в 
мнение, което изхожда от собственото убеждение, не се е про
менило с необходимост неговото съдържание и истината не е 
застанала с необходимост на мястото на заблудата. Това дали 
ще се придържаш към системата от мнения и предразсъдъци, 
като се уповаваш на авторитета на други или като изхождаш от 
собственото си убеждение, се различава едно от друго единст
вено по суетността, която е присъща на последния начин. Нап
ротив, едва скептицизмът, който се насочва против целия обем 
на проявяващото се съзнание, прави духа способен да прове
ри кое е истина, като осъществи отчаяние от така наречените 
естествени представи, мисли и мнения, за които е безразлично 
дали ще ги наречем собствени или чужди и с които съзнанието, 
което преминава направо към проверяване, е още изпълнено и 
обременено, но по този начин в действителност е неспособно за 
това, което иска да предприеме.

Пълнотата на формите на нереалното съзнание ще се полу
чи по силата на самата необходимост на движението напред и на 
взаимната връзка. За да направим това понятно, можем изобщо 
предварително да отбележим, че изложението на неистинското 
съзнание в неговата неистина не е чисто отрицателно движе
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ние. Такъв едностранчив възглед за това изложение има изобщо 
естественото съзнание; а знание, което прави своя същност тази 
едностранчивост, е една от формите на незавършеното съзнание, 
която спада към изминаването на самия път и ще се предложи в 
него. А именно тази форма е скептицизмът, който винаги вижда 
в резултата само чистото нищо и се абстрахира от това, че това 
нищо е съвсем определено нищото на това, резултат от което 
е то. Но в действителност истинският резултат е нищото, взе
то само като нищото на това, от което произлиза; следователно 
самото то е едно определено нищо и има съдържание. Скепти
цизмът, който завършва с абстракцията за нищо или за празно
та, не може да отиде по-нататък от тази абстракция, а трябва да 
очаква дали ще му се предложи нещо ново и да види какво ще 
бъде то, за да го хвърли в същата празна бездна. Напротив, кога- 
то резултатът се схване такъв, какъвто е в действителност, като 
определено отрицание, с това е възникнала непосредствено една 
нова форма и в отрицанието е извършен преходът, чрез който 
се получава от самото себе си движението напред през пълната 
поредица от форми.

Но целта се поставя пред знанието така необходимо, как- 
то поредицата на движението напред; тя е там, където знанието 
вече не изпитва нужда да излиза отвъд самото себе си, където 
то намира самото себе си и понятието съответства на предме
та, а предметът на понятието. Ето защо движението към тази 
цел е също така неспирно и не може да се намери удовлетво
рение при никоя по-ранна станция. Това, което е ограничено 
до един природен живот, не може да излезе чрез самото себе 
си отвъд своето непосредствено налично битие; но нещо друго 
го изтласква отвъд него и това изтръгване е неговата смърт. Но 
съзнанието е за самото себе си свое понятие, чрез това то е не
посредствено излизането отвъд ограниченото, а тъй като това 
ограничено принадлежи на него, то е излиза нето отвъд самото 
себе си; заедно с единичното за него е поставено същевременно 
отвъдното, било само така, както в пространственото възприе
мане в нагледа, редом с ограниченото. Следователно съзнанието 
изпитва от самото себе си това насилие да си развали ограни
ченото задоволяване. При чувството за това насилие страхът от 
истината несъмнено може да отстъпи назад и да се стреми да 
си запази това, което има опасност да загуби. Но той не може
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да намери покой: ако поиска да остане в нямащата мисъл инер
тност, мисълта помрачава нямането на мисъл, а нейното нес
покойствие нарушава инертността; или ако се затвърди като 
чувствителност, която ни уверява да намираме всичко за добро 
по свой начин, това уверение също така понася усилие от разу
ма, който не намира нещо за добро тъкмо доколкото е добро по 
свой начин. Или страхът от истината може да се скрие от себе си 
и от другите зад привидността, че сякаш тъкмо единият горещ 
стремеж към истината прави за него така трудно, дори невъз
можно да намери друга истина освен единствената истина на 
суетността да бъде все още по-умен от всички мисли, които има 
от самия себе си или от други; тази суетност, която умее да осу
етява за себе си всяка истина, да се връща от нея обратно в себе 
си и да се радва на този свой разсъдък, който умее винаги да 
разложи всички мисли и да намери вместо цялото съдържание 
само сухия „аз“, е удовлетворение, което трябва да бъде предос
тавено на самото него; защото то избягва общото и търси само 
битието за себе си.

Както това беше казано предварително и изобщо за начина 
и необходимостта на движението напред, така може да бъде по
лезно да се припомни нещо още относно метода на осъществя
ване. Това изложение, представено като отношение на науката 
към проявяващото се знание и като изследване и проверка на 
реалността на познанието, изглежда не може да се осъществи 
без някаква предпоставка, която се полага в основата като мери
ло. Защото проверката се състои в прилагането на едно прието 
мерило и в получаващата се еднаквост или нееднаквост на оно
ва, което се проверява, с това мерило, се състои решението на 
въпроса дали то е правилно или неправилно; и при това мерило
то изобщо, а също така науката, ако тя би била такова мерило, се 
приема за същност или за това, което е в себе си. Но тук, където 
науката едва се появява, нито самата тя, нито каквото и да било 
друго има основание да се смята за същност или за това, което 
е в себе си, а без такава същност, без такова „в себе си“ не може, 
струва ми се, да се извърши такава проверка.

Това противоречие, както и неговото отстраняване, ще се 
получи по-определено, ако напомним най-напред за абстрактни
те определения за знание и истина, както се срещат в съзнание
то. А именно съзнанието различава от себе си нещо, към което
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същевременно се отнася; или, както се изразява това, то е нещо 
за съзнанието; а определената страна на това отношение или на 
битието на нещо за едно съзнание е знанието. Но от това битие 
за нещо друго различаваме битието в себе си; отнесеното към 
знанието също така се и различава от него и се приема за биващо 
също и вън от това отношение; страната на това „в себе си“ се 
нарича истина. Тук повече не се интересуваме какво всъщност 
се съдържа в тези определения; защото, щом проявяващото се 
знание е наш предмет, то и неговите определения отначало се 
възприемат така, както ни се предлагат непосредствено; а те се 
предлагат несъмнено така, както са били схванати.

Но ако изследваме истината на знанието, ние изследваме, 
струва ми се, какво е то в себе си. Обаче в това изследване то 
е наш предмет, то е за нас; това, за което бихме твърдели, че е 
негова същност, би било по-скоро не негова истина, а само наше 
знание за него. Същността или мерилото би било в нас, а онова, 
което би трябвало да се сравни с него и по отношение на което 
би трябвало да се решава чрез това сравнение, не би признавало 
по необходимост това мерило.

Но природата на предмета, който изследваме, ни освобож
дава от това разделение или от тази привидност за разделение и 
предпоставка. Съзнанието дава своето мерило в самото себе си 
и вследствие на това изследването ще бъде сравнение на съзна
нието със самото себе си; защото различаването, което току-що 
направихме, се извършва в него. В него едното е за нещо друго 
или то има изобщо в себе си определеността на момент на знани
ето; същевременно за него това друго не е само за него, а е също 
така вън от това отношение или в себе си: моментът на истината. 
Следователно в това, което съзнанието обявява в самото себе си 
за „в себе си" или за истинно, имаме мерилото, което предлага 
самото съзнание, за да оценява според него своето знание. Ако 
наречем знанието понятие, а същността истинното биващо 
или предмет, проверката се състои в това да се види дали по
нятието съответства на предмета. Но ако наречем същността 
или „в себе си“ на предмета понятие и, напротив, разбираме 
под предмет понятието като предмет, а именно така, както е 
то за нещо друго, проверката се състои в това да се види дали 
предметът съответства на своето понятие. Несъмнено ние виж
даме, че тези две неща са едно и също; но същественото е да се
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запомни за цялото изследване, че тези два момента, понятие и 
предмет, битие за нещо друго и битие в самото себе си, спадат 
в самото знание, което изследваме, и следователно няма защо 
да прибягваме до критерии и да прибавяме при изследването 
нашите хрумвания и мисли; като изоставим тези хрумвания и 
мисли, ние успяваме да разгледаме предмета така, както е той в 
себе си и за самия себе си.

Но една добавка от нас става излишна не само от тази стра
на, че понятието и предметът, мерилото и това, което трябва да 
се провери, са налице в самото съзнание, но и защото се избавя
ме от труда да сравняваме двете и да ги подлагаме на истинска 
проверка, така че щом съзнанието проверява самото себе си, на 
нас остава и от тази страна само чистото наблюдение. Защото 
съзнанието е, от една страна, съзнание за предмета, а, от друга 
страна, съзнание за самото себе си; съзнание за това, което е ис
тинното за него, съзнание за своето съзнание за него. Щом двете 
са за едно и също съзнание, самото то е тяхно сравнение; за едно 
и също съзнание става ясно дали неговото знание за предмета 
съответства на последния или не. Наистина на пръв поглед из
глежда, че предметът е за съзнанието само така, както го знае 
то; то сякаш не може да отиде зад него, да го види такъв, какъвто 
е не за съзнанието, а в себе си, и следователно не може да про
вери по него и своето знание. Обаче тъкмо в това, че съзнание
то знае изобщо за един предмет, е вече налице разликата, че за 
него нещо е в себе си, а един друг момент е знанието или битието 
на предмета за съзнанието. Проверката почива върху това раз
личаване, което е налице. Ако двете не си съответстват в това 
сравнение, съзнанието изглежда трябва да промени своето зна
ние, за да го направи съответстващо на предмета; но с промя
ната на знанието на съзнанието се променя в действителност и 
самият предмет, защото наличното знание беше всъщност зна
ние за предмета; със знанието и предметът става друг, защото 
той принадлежеше всъщност на това знание. По този начин за 
съзнанието става ясно, че това, за което преди то е смятало, че 
е в себе си, не е в себе си, или че то е било в себе си само за него. 
Следователно, тъй като с помощта на своя предмет съзнанието 
намира, че неговото знание не съответства на този предмет, не 
устоява и самият предмет; или мерилото на проверката се про
меня, когато това, на което е трябвало да бъде мерило, не издър



жи проверката; а проверката е проверка не само на знанието, но 
и на своето мерило.

Това диалектично движение, което съзнанието упражнява 
в самото себе си както в своето знание, така и в своя предмет, 
доколкото от това движение се поражда за съзнанието новият 
истинен предмет, е всъщност онова, което се нарича опит. В 
това отношение трябва да изтъкнем още по-точно в току-що 
споменатия ход един момент, чрез което ще хвърлим нова свет
лина върху научната страна на следващото изложение. Съзнани
ето знае нещо, този предмет е същността или това, което е в себе 
си; но той е в себе си също и за съзнанието; с това настъпва двуз- 
начността на това истинно. Виждаме, че сега съзнанието има 
два предмета, единият от които е първото „в себе си“, а другият 
битието на това „в себе си“ за съзнанието. Изглежда, че пос
ледният е преди всичко само рефлексия на съзнанието в самото 
себе си, представа, но не за един предмет, а само за знанието, ко
ето има съзнанието за онзи първи предмет. Обаче, както показах 
по-горе, при това първият предмет се променя за съзнанието; 
той престава да бъде това, което е в себе си, и става за съзнани
ето такъв предмет, който е в себе си само за съзнанието; но по 
такъв начин тогава битието на това „в себе си“за съзнанието е 
истинното, а това ще рече, че то е същността или че то е пред
метът на съзнанието. Този нов предмет съдържа нищожността 
на първия, той е придобитият опит за него.

В това изложение на хода на опита има един момент, по който 
то сякаш не съответства на онова, което обикновено се разбира 
под опит. А именно преходът от първия предмет и от знанието 
за него към другия предмет, при който се казва, че опитът е бил 
получен, беше посочен така, че знанието за първия предмет или 
обстоятелството, че първото „в себе си“ е за съзнанието, тряб
ва да стане самия втори предмет. Напротив, иначе изглежда, че 
получаваме опита за неистинността на нашето първо понятие 
от един друг предмет, който намираме да речем случайно и вън
шно, така че на нас принадлежи само чистото схващане на това, 
което е в себе си и за себе си. Но в посочения възглед новият 
предмет се оказва възникнал чрез превръщане на самото съзна
ние. Това разглеждане на предмета е наша добавка, чрез която 
поредицата от опити на съзнанието се издига до ход на науката 
и която не съществува за съзнанието, което разглеждаме. Но в
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действителност и това е същото обстоятелство, за което вече 
стана дума по-горе с оглед на отношението на това изложение 
към скептицизма, а именно, че резултатът, който се получава 
всеки път при едно неистинско знание, не бива да се свежда до 
едно празно нищо, а по необходимост трябва да се схваща като 
нищо на онова, нийто резултат е той; резултатът, който съ
държа това, което предходното знание има в себе си като нещо 
истинно. Тук това ни се предлага така, че тъй като това, което 
най-напред се прояви като предмета, се свежда за съзнание
то до знание за него, а това, което е в себе си, става битие на 
това „в себе си" за съзнанието, това е новият предмет, с който се 
появява и една нова форма на съзнанието, за която е същност 
нещо по-друго, отколкото за предходната. Това обстоятелство 
ръководи цялата последователност от форми на съзнанието в 
нейната необходимост. Само самата тази необходимост или въз
никването на новия предмет, който се предлага на съзнанието, 
без то да знае как става с него това, е това, което се извършва 
за нас сякаш зад гърба на съзнанието. Благодарение на това в 
движението на съзнанието навлиза един момент на битието в 
себе си или на битието за нас, който не се излага за съзнанието, 
обхванато в процеса на самия опит; но съдържанието на това, 
което възниква за нас, е за съзнанието, и ние схващаме само 
формалното в него или неговото чисто възникване; за съзнани
ето това възникнало нещо има битие само като предмет, за нас 
същевременно като движение и ставане.

По силата на тази необходимост самият този път към на
уката е вече наука, а по своето съдържание следователно наука 
за опита на съзнанието.

Опитът, който съзнанието получава за себе си, по своето по
нятие може да обхване в себе си цялата система на това съзна
ние или цялото царство на истината на духа, така че моментите 
на последната се представят в тази своеобразна определеност не 
като абстрактни, чисти моменти, а така, както са за съзнанието, 
или така, както се явява самото съзнание в отношението си към 
тях, благодарение на което моментите на цялото са форми на 
съзнанието. Като се стреми към своето истинно съществуване, 
съзнанието ще стигне до една точка, в която смъква от себе си 
своята привидност, че е обременено с нещо чуждо, което има 
битие само за него и като нещо друго, или където явлението
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става еднакво със същността, и следователно изложението на 
съзнанието съвпада тъкмо с тази точка на същинската наука за 
духа; и най-сетне, когато самото то схване тази своя същност, то 
ще характеризира природата на самото абсолютно знание.



А. СЪЗНАНИЕ

I
С етивната увереност 

или „ това“ и мнението

Знанието, което е наш предмет най-напред или непосредстве
но, не може да бъде друго освен онова, което само е непосред

ствено знание, знание за непосредственото или биващото. Ние 
трябва да се отнасяме също така непосредствено или възприе
мащо, следователно да не променяме нищо в него, както ни се 
предлага то, и да не позволяваме схващането да става схващане 
на нещата в техните понятия.

Конкретното съдържание на сетивната увереност я кара 
да се проявява непосредствено като най-богатото познание, 
нещо повече, като познание с безкрайно богатство, за което бо
гатство не може да се намери граница както тогава, когато изли
заме вън от пространството и времето, в което се простира то, 
така и тогава, когато вземаме един отрязък от тази пълнота и 
чрез деление навлизаме в него. Освен това сетивната увереност 
се проявява като най-истинното познание; защото тя още нищо 
не е изоставила от предмета, а го има пред себе си в цялата му 
пълнота. Но в действителност тази увереност представя самата 
себе си като най-абстрактната и най-бедната истина. Тя изказва 
за онова, което знае, само това: то е; и нейната истина съдържа
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единствено битието на предмета; съзнанието от своя страна 
в тази увереност има битие само като чист „аз“; или в нея „аз“ 
имам битие само като чист „този“, а предметът също така само 
като чисто „това“ Аз, „този“ съм уверен в този предмет не по
ради това, че тук „аз“ съм се развил като съзнание и многообраз
но съм движил мисълта. Не съм уверен в него и поради това, че 
предметът, в който съм уверен, по множество различни свойст
ва би бил богато отношение в самия себе си или многообразно 
отнасяне към други предмети. И едното, и другото не засяга с 
нищо истината на сетивната увереност; в нея нито „азът“, нито 
предметът има значението на многообразно опосредстване; 
„азът“ няма значението на многообразно представяне или мис
лене, предметът няма значението на многообразни свойства, 
напротив, предметът е; м той е само защото е; той е, това е съ
щественото за сетивното знание, и това чисто битие или тази 
проста непосредственост съставлява истината на предмета. 
По същия начин увереността като отношение е непосредствено, 
чисто отношение; съзнанието е „аз“ м нищо повече, един чист 
„този“; единичният човек знае чистото „това“ или единичното.

Но ако се вгледаме ще видим, че в чистото битие, което 
съставлява същността на тази увереност и което тя изказва като 
своя истина, участват още много други неща. Действителната 
сетивна увереност не е само тази чиста непосредственост, а е 
пример за нея. Между безбройните разлики, които се срещат 
при нея, навсякъде намираме главното различие, а именно, че 
в нея веднага се обособяват от чистото битие споменатите вече 
две „тези“, един „този“ като „аз“ и едно „това“ като предмет. 
Ако ние размислим върху тази разлика, ще се получи, че нито 
едното, нито другото е само непосредствено, в сетивната уве
реност, а е същевременно опосредствано; аз имам увереността 
чрез нещо друго, а именно чрез предмета; а предметът в увере
ността е също така чрез нещо друго, а именно чрез „аза“

Ние не само правим тази разлика между същността и приме
ра, между непосредствеността и опосредстването, но и я нами
раме в самата сетивна увереност, и трябва да я възприемаме във 
формата, в която тя съществува в нея, а не така, както току-що 
я определихме. В сетивната увереност едното е поставено като 
простото непосредствено биващо или като същността, предме
тът; а другото е поставено като несъщественото и опосредст-
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ваното, което в нея не е в себе си, а е чрез нещо друго, „аз“, едно 
знание, което знае предмета само поради това, че той е, и което 
може да бъде или може и да не бъде. Но предметът е истинното 
и същността; той е, все едно дали се знае или не; той остава и 
когато не се знае; но знанието не е, ако не е предметът.

Следователно предметът трябва да се разглежда с оглед на 
това, дали той в действителност, в самата сетивна увереност има 
битие като такава същност, за каквато го представя тя; дали това 
негово понятие да бъде същност съответства на начина, по който 
той е налице в сетивната увереност. В края на краищата не тряб
ва да разсъждаваме и размишляваме какво би могъл да бъде той 
в действителност, а трябва да го разглеждаме само така, както го 
има в себе си сетивната увереност.

Следователно самата сетивна увереност трябва да бъде за
питана: какво е „това“\ Ако го вземем в двойната форма на него
вото битие като „сегаи и като „тук" диалектиката, която то има 
в себе си, ще получи така разбираема форма, както е разбираемо 
самото то. Следователно на въпроса: какво е „сега"! ще отгово
рим например: сега е нощ. Достатъчен е един прост опит, за да 
се провери истинността на тази сетивна увереност. Написваме 
тази истина; истината не може да загуби от написването; както 
не може да загуби от това, че я запазваме. Ако сега, този обед, 
отново погледнем написаната истина, ще трябва да кажем, че тя 
е останала без съдържание.

„Сега“, което е нощ, бива запазено, т.е. то се третира като 
това, за което се твърди, че е нещо биващо; но то се оказва по- 
скоро нещо небиващо. Самото „сега“наистина се запазва, но като 
нещо такова, което не е нощ; по същия начин то се запазва по 
отношение на деня, който е сега такова „сега“, като нещо такова, 
което също и не е ден или като нещо отрицателно изобщо. Ето 
защо това запазващо се „сега“ не е непосредствено, а е опосред- 
ствано; защото то е определено като трайно и запазващо се чрез 
това, че нещо друго, а именно денят и нощта, не е. При това то е 
още така просто „сега", както преди, и в тази простота е безраз
лично към това, което още се прибавя към него; тъй както нощта 
и денят не са негово битие, така то е и ден, и нощ; това негово 
инобитие съвсем не му въздейства. Едно такова просто, което 
има битие чрез отрицанието, което не е нито „това“, нито „оно
ва“, което е „не-това", за което е също така безразлично дали ще
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бъде както „това“, така и „онова“, наричаме общо; следователно 
общото е в действителност истинното на сетивната увереност.

Ние изказваме като нещо общо и сетивното; това което 
казваме, е: „това“, т.е. общото „това“ или: то е; т.е. битието 
изобщо. При това, разбира се, ние не си представяме общото 
„това“ или битието изобщо, но изказваме общото; или ние чисто 
и просто не говорим така, както си мислим, както имаме мнение 
{meinen) за това в тази сетивна увереност. Но, както виждаме, 
езикът е по-истинното; в него ние сами не -  посредствено оп
ровергаваме нашето мнение и тъй като общо -  то е истинното 
на сетивната увереност, а езикът изразява само това истинно, 
съвсем не е възможно да можем някога да изкажем едно сетивно 
битие, което си мислим, за което имаме мнение.

Същото ще бъде с другата форма на „това“, с „тук“ „Тук“ е 
например дървото. Щом се обърна, тази истина е изчезнала и се 
е превърнала в противоположната: „тук“ не е дърво, а е по-скоро 
къща. Самото „тук“ не изчезва; напротив, то е трайно в изчез
ването на къщата, дървото и т.н. и за него е безразлично дали ще 
бъде къща, дърво. Следователно „това“» отново се оказва опо- 
средствана простота или всеобщност.

Следователно, тъй като тази сетивна увереност показва в 
самата себе си като истината на своя предмет общото, като ней
на същност остава чистото битие, но не като нещо непосред
ствено, а като нещо такова, за което е съществено отрицанието 
и опосредстването; следователно не като това, което си мислим 
под битие, а битието с определението, че то е абстракцията 
или чисто общото, а нашето мнение, за което истинното на се
тивната увереност не е общото, единствено остава още да про
тивостои на това празно или безразлично „сега“ и „тук“.

Ако сравним отношението, в което се явиха най-напред зна
нието и предметът, с тяхното отношение, в което застават в 
този резултат, ще видим, че то е станало обратно. Предметът, 
който трябваше да бъде същественото, сега е несъщественото 
на сетивната увереност; защото общото, което е станал той, вече 
не е такова, каквото всъщност трябваше да бъде предметът за 
сетивната увереност, напротив, сега тя е налице в противопо
ложното, а именно в знанието, което преди това беше несъщест
веното. Нейната истина е в предмета като мой (meinem) предмет 
или в мнението (Meinen), той е, понеже аз зная за него. Следова
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телно сетивната увереност е наистина изтласкана от предмета, 
но чрез това още не е снета, а е само изтласкана назад в „аза“; 
нека видим какво ни показва опитът относно тази своя реал
ност.

Следователно оказва се, че силата на истината на сетивната 
увереност се крие в „аза“, в непосредствеността на моето виж
дане, чуваме и т.н.; изчезването на единичното „сега“ и „тук“, ко
ето си мислим, се спира от това, че ги фиксирам аз. „Сега“ е ден, 
защото аз виждам ден; „тук“ е дърво, защото аз виждам дърво. 
Но в това отношение сетивната увереност претърпява в себе си 
същата диалектика, както в предишно -  то. Аз, „този“, виждам 
дървото и твърдя, че дървото е „тук“; но един друг „аз“ вижда 
къщата и твърди, че „тук“ не е дърво, а е по-скоро къща. Двете 
истини имат една и съща правдоподобност, а именно непосред
ствеността на виждането и сигурността и уверението на двамата 
относно тяхното знание; но едната истина изчезва в другата.

Това, което не изчезва в тях, е „азът“като нещо общо, чието 
виждане не е виждане нито на дървото, нито на тази къща, а е 
едно просто виждане, което е опосредствано от отрицанието на 
тази къща и т.н. и в това опосредстване е също така просто и без
различно към това, което още се прибавя отстрана, безразлично 
към къщата, дървото. ,Азът“ е само общо, както „сега“, „тук“ или 
„това“ изобщо; наистина аз си мисля един единичен „аз“, но тъй 
както не мога да кажа какво си мисля при „сега“, „тук“, така не 
мога да кажа какво си мисля при „аз“ Като казвам това „тук“, 
„сега“ или нещо единично, аз казвам всички „тези“, всички „тук“, 
„сега“, единични неща; а също така, като казвам „аз“, този едини
чен „аз“, аз казвам изобщо всички „аз“, всеки е това, което казвам 
аз: „аз“, този единичен „аз“ Когато се предлага на науката като 
неин пробен камък, на който тя чисто и просто не би могла да 
устои, това изискване да редуцира, да конструира, да намери а 
priori едно така наречено това нещо или този един човек1*, или 
както и да изразим това, справедливо е изискването да каже кое 
е това нещо или кой е този „аз“, за което нещо, за който „аз“ си 
мисли то; но да се каже това е невъзможно.

Следователно сетивната увереност узнава от опит, че ней
ната същност не е нито в предмета, нито в „аза“, и че непосред
ствеността не е непосредственост нито на едното, нито на дру
гото; защото и в двете това, което си мисля аз, е по-скоро нещо



несъществено, и предметът и „аз“ са общи, в които не остава да 
съществува или не е онова „сега“ и „тук“ и „аз“, което си мисля 
аз. По този начин идваме до това да приемем цялото на сама
та сетивна увереност като нейна същност, а не вече само един 
неин момент, както стана в двата случая, в които трябваше да 
бъде нейна реалност най-напред противоположният на „аза“ 
предмет, а после „азът“. Следователно само самата цяла сетивна 
увереност се придържа твърдо в себе си като непосредственост 
и по този начин изключва от себе си всяко противопоставяне, 
което съществуваше в предходното.

Следователно тази чиста непосредственост повече не зася
га с нищо инобитието на „тук“ като дърво, което преминава в 
„тук“, което е не-дърво, не засяга инобитието на „сега“ като ден, 
преминаващо в „сега“, което е нощ, или един друг „аз“, на който е 
предмет нещо друго. Нейната истина се запазва като отношение, 
което остава еднакво със самото себе си, което не прави разлика 
на същественост и несъщественост между „аза“ и предмета и в 
която затова също не може изобщо да проникне разлика. Сле
дователно,,^“ „този“ твърдя, че „тук“ е дърво и не се обръщам, 
така че за мене „тук" да стане не-дърво; аз не обръщам внимание 
и на това, че един друг „аз“ вижда „тук“като не-дърво или че сам 
аз друг път вземам „тук“ като не-дърво, „сега“ като не-ден, нап
ротив, аз съм чисто възприемане в нагледа; аз оставам за самия 
мене при това, че „сега“ е ден, или също при това, че „тук“ е дър
во, а също не сравнявам самите „тук“ и „сега“ едно с друго, а се 
придържам твърдо към едно непосредствено отношение: „сега“ 
е ден.

И така, щом тази увереност повече не иска да се присъеди
ни към нас, когато й обръщаме внимание на едно „сега“, което е 
нощ, или на един „аз“, за който е нощ, нека ние се присъединим 
към нея и я накараме да ни посочи „сега“, което се твърди. Ние 
трябва да я накараме да ни го посочи, защото истината на това 
непосредствено отношение е истината на този „аз“ който се ог
раничава върху едно „сега“ или „тук“ Ако се занимаем с тази ис
тина след това или стоим далеч от нея} тя не би имала никакво 
значение; защото ние бихме снели непосредствеността, която е 
съществена за нея. Ето защо трябва да застанем в същата точка 
на времето или на пространството и да накараме да ни посочат 
истината, т.е. да ни направят същия този „аз“, който е уверено
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знаещ. Следователно нека видим какво е непосредственото, ко
ето ни се посочва.

Посочва се „сега“ това „сега“ „Сега“; когато се посочва, то 
вече е престанало да бъде; „сега“ което е, е по-друго от посоче
ното; и ние виждаме, че „сега“ е тъкмо това: когато е, то вече не 
е. „Сега“ както ни се посочва, е било; и това е неговата истина; 
то няма истината на битието. Следовател -  но истинно е все пак 
това, че то е било. Но това, което е било (gewesen), в действител
ност не е същност (Wesen); то не е, а ставаше въпрос за битие
то.

Следователно в това посочване виждаме само движение и 
следния му ход: 1. Аз посочвам „сега“ твърдя, че то е истина
та; но аз го посочвам като „било“ или като снето, снемам пър
вата истина, и 2. сега твърдя като втора истина, че то е било, че 
е снето. 3. Но това, което е било, не е; аз снемам отминалостта 
(Gewesensein) или снетостта, втората истина, с това отричам от
рицанието на „сега“ и така се връщам към първото твърдение: 
„сега“ е. Следователно „сега“ и посочването на „сега“ е такова, че 
нито „сега“, нито посочването на „сега“, е нещо непосредствено 
просто, а е движение, което има в себе си различни моменти; 
приема се „това“ но се приема по-скоро нещо друго, или „това“ 
се снема: а самото това инобитие или снемане на първото отно
во се снема и така се връщаме към първото. Но това рефлектира
но в себе си първо не е съвсем точно същото, каквото беше най- 
напред, а именно нещо непосредствено; напротив, то е тъкмо 
рефлектирано в себе си или просто, което остава в инобитието19 
това, което е то; едно „сега“, което е абсолютно много „сега“; а 
това е истинското „сега“, часове; едно такова „сега“, един час, е 
също така много минути, а тези „сега“ са също така много „сега“ 
и т.н. -  Следователно самото посочване е движението, което из
казва това, какво е в действителност „сега“; а именно обобщен 
е един резултат или едно множество от „сега“; а посочването е 
узнаването от опит, че „сега“ е нещо общо.

Посоченото „тук“ което фиксирам, е също така едно това 
„тук“, което в действителност не е това „тук“, а е едно „пред“ 
и „зад“, едно „отгоре“ и „отдолу“, едно „отдясно“ и „отляво“. Са
мото „отгоре“ е също така това многократно инобитие в „отго
ре“, „отдолу“ и т.н. „Тук“, което трябваше да се посочи, изчезва в 
други „тук“, но те също така изчезват; посоченото, фиксираното
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и трайното е едно отрицателно „това" което е само така, тъй 
като тези „тук“ се вземат така, както трябва да бъдат, но се сне
мат в него; то е проста съвкупност от много „тук“. „Тук“, което 
се има предвид, би било точката; но точката не е -  напротив, ко- 
гато бъде посочена като биваща, се оказва, че посочването не е 
непосредствено знание, а движение, което се състои в това, като 
тръгне от иманото предвид „тук“ и премине през много „тук" да 
бъде в общото „тук“, което е просто множество от „тук“, както 
денят е просто множество от „сега“.

Ясно е, че диалектиката на сетивната увереност не е нищо 
друго освен простата история на нейното движение или на ней
ния опит, а самата сетивна увереност не е нищо друго освен само 
тази история. Затова и самото естествено съзнание винаги се 
движи напред към този резултат, който е истинното в нея, и го 
узнава от опит; но също така винаги само отново го забравя и 
започва движението отначало. Ето защо трябва да се учудваме, 
когато против този опит като общ опит, а също и като философ
ско твърдение и дори като резултат от скептицизма се изтъква 
следното: реалността или битието на външните неща като тези 
или като сетивни има абсолютна истина за съзнанието; едно та
кова твърдение същевременно не знае какво говори, не знае, че 
казва обратното на това, което иска да каже. Според това твър
дение истината на сетивното „това" е общ опит за съзнанието; 
по-скоро обратно -  то е общ опит; всяко съзнание само отново 
снема една такава истина, каквато е например „тук" е дърво или 
„сега" е обед и изказва обратното: „тук" не е дърво, а е къща; а 
съзнанието незабавно снема също така това, което в това твър
дение, снемащо първото твърдение, е отново пак такова твърде
ние за едно сетивно „това“; и в действителност в цялата сетивна 
увереност се узнава от опит само това, което видяхме, а именно 
„това" като нещо общо, обратното на това, за което въпросното 
твърдение ни уверява, че е общ опит. При това позоваване на 
общия опит може да бъде позволено да се антиципира отноше
нието към практическата страна. В това отношение може да се 
каже на онези, които отстояват въпросната истина на реалност
та на сетивните предмети и увереност в тази реалност, че трябва 
да бъдат изпратени обратно в най-низшата школа за мъдрост, 
а именно в древните елевзински мистерии на Церера и Бакхус, 
и че тепърва трябва да научат тайната на яденето на хляба и на
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пиенето на виното; защото посветеният в тези тайни стига не 
само до съмнението (Zweifel) в битието на сетивните неща, но 
и до отчаянието (Verzweiflung) в него; и отчасти сам той осъ
ществява в тях тяхната нищожност, а отчасти вижда да я осъ
ществяват. Животните също не са изключени от тази мъдрост, 
а се оказват по-скоро най-дълбоко посветени в нея; защото те 
не остават пред сетивните неща като биващи в себе си, а отчай
вайки се от тази реалност и в пълната си увереност за нейната 
нищожност, те просто хващат тези неща и ги изяждат; и цялата 
природа празнува, както те, тези разкрити мистерии, които учат 
какво е истината на сетивните неща.

Но и онези, които изказват такова твърдение, като се имат 
предвид предходните забележки, сами казват непосредствено 
обратното на това, което си мислят; явление, което може би е 
най-много способно да ни тласне към размишление върху при
родата на сетивната увереност. Те говорят за наличното битие на 
външните предмети, които могат да се определят още по-точно 
като действителни, абсолютно единични, съвсем лични, индиви
дуални неща, всяко едно от които повече няма нещо абсолютно 
еднакво с него; това налично битие има според тях абсолютна 
достоверност и истина. Те си мислят този къс хартия, върху 
който пиша или по-скоро съм написал това, но те не казват това, 
което си мислят. Ако действително са искали да кажат, а те са 
искали да кажат, този къс хартия, за който си мислят, това е 
невъзможно, тъй като сетивното „това“, което си мислят, е недос- 
тижимо за езика, който принадлежи на съзнанието, на общото в 
себе си. Ето защо този къс хартия би изтлял при действителния 
опит да го кажем; тези, които са започнали неговото описание, 
не биха могли да го завършат, а би трябвало да го предоставят 
на други, които в последна сметка биха признали, че говорят за 
нещо, което не е. Следователно те си мислят несъмнено този 
къс хартия, който тук е съвсем по-друг от горния; но те казват 
„действителни неща, външни или сетивни предмети, абсолют
но единични същности“ и т.н., т.е. те казват за тях само общото; 
ето защо това, което се нарича неизразимо, не е нищо друго ос
вен неистинното, неразумното, чисто мнимото. Ако за нещо не 
се казва нищо повече от това, че е действително нещо, външен 
предмет, то е изказано само като най-общото от всички и с това 
е изказана по-скоро неговата еднаквост с всичко, отколкото



160 Г В. фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НАДУХА

различието му от него. Ако кажа: единично нещо, аз казвам това 
по-скоро също така като съвсем общо, защото всички са едно 
единично нещо; а и това нещо е всичко, което искаме. По-точно 
обозначено, като този къс хартия, всичко и всяко е хартия, един 
този къс хартия, и аз съм казал винаги само общото. Но ако ис
кам да помогна на говора, който има божествената природа не
посредствено да превръща мнението, да го прави нещо друго, и 
по такъв начин съвсем да не му дава думата, с това, че ще посо
ча този къс хартия, аз узнавам от опит какво е в действителност 
истината на сетивната увереност; аз посочвам къса хартия като 
едно „тук<(, което е „тук“ на други „тук“ или е в самото себе си 
проста съвкупност от много „туки, т.е. едно общо, аз го прие
мам (nehme auf) така, както е наистина (in Wahrheit), и вместо да 
зная нещо непосредствено, аз възприемам (nehme Wahr).

ii
Възприятието или вещта и заблудата

Непосредствената увереност не взема истинното за [самата] 
себе си, не го възприема (nimmt sich nicht das Wahre), защото 
нейна истина е общото, а тя иска да вземе „това“. Възприятието, 
напротив, взема като общо това, което е биващото за него. Както 
всеобщността е изобщо принцип на възприятието, така и негови 
непосредствено различаващи се в него моменти са „азът“ като 
общ „аз“ и предметът като общ предмет. Споменатият принцип 
е възникнал за нас и затова нашето приемане на възприятието 
вече не е проявяващо се, както това на сетивната увереност, а 
е необходимо приемане. Във възникването на принципа са ста
нали едновременно двата момента, които в своето проявяване 
само се разпадат вън един от друг; а именно единият е движе
нието -  на посочването, а другият -  същото движение, но като 
нещо просто; първият от тях е възприемането, а вторият -  пред
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метът. По същината си предметът е същото, каквото е движе
нието, то е разгръщането и различаването на моментите, той е 
тяхната съединеност. За нас или в себе си общото като принцип 
е същността на възприятието; а в противоположност на тази аб
стракция двете различени, възприемащото и възприеманото, са 
несъщественото. Но в действителност, тъй като и двете сами 
са общото или същността, и двете са съществени; но тъй като 
се отнасят едно към друго като противоположни, в отношение
то само едното от тях може да бъде същественото; а разликата 
между същественото и несъщественото трябва да се разпредели 
в тях. Едното, определено като простото, предметът, е същност
та, все едно дали той се възприема или не; но възприемането 
като движението е непостоянното, което може да бъде или също 
да не бъде, и несъщественото.

И така трябва да определим по-точно този предмет и да раз
вием накратко това определение, като изхождаме от резултата, 
който се получи; тук не е уместно да го развиваме по-подробно. 
Тъй като принципът на предмета, общото, в своята простота е 
нещо опосредствано, предметът трябва да изразява в себе си 
това като своя природа; по този начин той се проявява като вещ 
с много свойства. Богатството на сетивното знание принадле
жи на възприятието, не на непосредствената увереност, за коя
то това богатство беше само нещо прибавено отстрана; защото 
само възприятието има в своята същност отрицанието, разли
ката или многообразието.

Следователно „това“ е поставено като „не-това“ или като 
снето; и по този начин то не е нищо, а е едно определено нищо 
или нищо на едно съдържание, а именно на „това“ Благодаре
ние на това самото сетивно е още налице, но не такова, каквото 
трябваше да бъде в непосредствената увереност, като единично
то, за което си мислим, а като общо или като онова, което ще се 
определи като свойство. Снемането проявява своето истинско 
двойно значение, което видяхме в отрицателното; то е отри
чане и същевременно запазване; нищото като нищо на „това“ 
запазва непосредствеността и самото то е сетивно, но е обща 
непосредственост. -  Но битието е общо благодарение на това, 
че има в себе си опосредстването или отрицателното; като из
разява това в своята непосредственост, то е различено, опреде
лено свойство. С това са поставени същевременно много такива
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свойства, едното от които е отрицателното на другите. Тъй като 
са изразени в простотата на общото, тези определености, кои
то са свойства всъщност едва благодарение на едно определение, 
което се присъединява по-късно, се отнасят към самите себе си, 
те са безразлични една към друга, всяка от тях е сама за себе 
си, свободна от другата. Но самата проста, еднаква със самата 
себе си всеобщност, е отново различна и свободна от тези свои 
определености; тя е чистото отнасяне на себе си към себе си или 
средата (Medium), в която се намират всичките тези определе
ности, следователно те се взаимопроникват в тази всеобщност 
като в едно просто единство, без да се докосват; защото тъкмо 
чрез участието си в тази всеобщност те са безразлични за себе 
си. Тази абстрактна обща среда, която може да се нарече вещ- 
ност изобщо или чиста същност, не е нищо друго освен „тук“ 
и „сега“ каквото се оказа тя, а именно като проста съвкупност 
от много, но многото в самата си определеност са просто общи. 
Тази сол е едно просто „тук“ и същевременно е многообразна; тя 
е бяла, а също солена на вкус, а също кубична по форма, а също 
имаща опреде -  лена тежест и т.н. Всичките тези много свойства 
са в едно просто „тук“ в което следователно се взаимопроник
ват; никое от тях няма по-друго „тук“, отколкото другото, а всяко 
е навсякъде в същото „тук“, в което е другото; и същевременно, 
без да са отделени чрез различни „тук“, те не въздействат едно 
върху друго; белотата не въздейства върху кубичността или не я 
променя, двете те не въздействат върху солеността или не я про
менят и т.н., а тъй като всяка от тях сама е просто отнасяне на 
себе си към себе си, тя оставя другите на спокойствие и се отна
ся към тях само чрез безразличното „също“. Следователно това 
„също“ е самото чисто общо или средата, вещността, която по 
такъв начин ги обединява в едно.

В това отношение, което се получи, се наблюдава и е развит 
едва само характерът на положителната всеобщност; но предлага 
се още една страна, която също трябва да бъде взета под внима
ние. А именно, ако многото определени свойства биха били чис
то и просто безразлични и ако биха се отнасяли изключително 
само към самите себе си, те не биха били определени; защото те 
са такива само доколкото се различават  и се отнасят до други 
като противоположни. Но след това противопоставяне те не мо
гат да бъдат заедно в простото единство на своята среда, което е
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също така съществено за тях, както отрицанието; следователно 
тяхното различаване, доколкото не е безразлично, а е изключва
що, отричащо нещо друго, се извършва вън от тази проста среда; 
и затова тази среда е не само „също“, безразлично единство, но и 
„едно“, изключващо единство. -  „Едното“ е моментът на отри
цанието, както сам той се отнася към себе си по един прост на
чин и изключва нещо друго, а благодарение на това вещността 
е определена като вещ. В свойството отрицанието има битие 
като определеност, която е непосредствено единна с непосредс
твеността на битието, която непосредственост благодарение на 
това единство с отрицанието е всеобщност; но отрицанието има 
битие като „едно“ така, както е освободено от това единство с 
противоположното и е в себе си и за самото себе си.

В съвкупността на тези моменти получава своя завършек 
вещта като истинното на възприятието, доколкото е необходи
мо да развием това тук. Вещта е а) безразличната пасивна всеоб
щност, „също“-то на многото свойства или по-скоро материи, 
В) също така отрицанието като просто или „едното“, изключва
нето на противоположните свойства и у) самите много свойс
тва, отношението на първите два момента; отрицанието, както 
се отнася то до безразличния елемент и се разпростира в него 
като множество от разлики; точката на единичността, която се 
излъчва в множествеността в средата на устойчивото съществу
ване. От страната, че тези разлики принадлежат на безразлич
ната среда, самите те са общи, отнасят се само до себе си и не 
се афишират; но от страната, че принадлежат на отрицателното 
единство, те са същевременно изключващи; но по необходимост 
имат това противоположно отношение към свойства, които са 
далеч от тяхното „също“ Сетивната всеобщност или непосредс
твеното единство на битието и отрицателното е свойство само 
доколкото се развиват от него и се различават едно от друго ед
ното и чистата всеобщност и свойството ги свързва заедно; едва 
това тяхно отношение към чистите съществени моменти завър
шва вещта.

Ето, такава е вещта на възприятието; а съзнанието е опре
делено като възприемащо, доколкото тази вещ е негов предмет; 
съзнанието трябва само да вземе предмета и да се отнася като 
чисто схващане; това, което се получава за него по този начин, 
е истинното. Ако самото съзнание стори нещо при това взема
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не, с такова прибавяне или изоставяне то би променило исти
ната. Тъй като предметът е истинното и общото, еднаквото със 
самото себе си, а съзнанието е променливото и несъществено
то за себе си, с него може да стане така, че да схване предмета 
неправилно и да се заблуди. Възприемащото има съзнанието за 
възможността на заблудата; защото във всеобщността, която е 
принципът, самото инобитие е непосредствено за него, но като 
нищожното, снетото. Ето защо негов критерий на истината е ед
наквостта със самото себе си, а неговото поведение трябва да 
се схваща като еднакво със самото себе си. Същевременно, тъй 
като различното е за възприемащото, последното е отнасяне на 
различните моменти на своето схващане един към друг; но ако в 
това сравнение се прояви нееднаквост, това не е неистинност на 
предмета (защото той е еднаквото със самото себе си), а е неис
тинност на възприемането.

Но нека видим какъв опит натрупва съзнанието в своето 
действително възприемане. За нас този опит се съдържа вече 
в току-що даденото развитие на предмета и на отношението на 
съзнанието към него и ще бъде само развитие на противоре
чията, които са налице в тях. -  Предметът, който възприемам, 
се предлага като чисто и просто един; аз забелязвам в него и 
свойството, което е общо, но чрез това той излиза отвъд еди
ничността. Следователно първото битие на предметната същ
ност като битие на едно „едно" не е било нейно истинно битие; 
тъй като предметът е истинното, неистинността се намира в 
мене, и схващането не е било правилно. Поради всеобщността 
(Allgemeinheit) на свойството аз трябва да вземам предметната 
същност по-скоро като общност (Gemeinschaft) изобщо. По-на
татък аз възприемам свойството като определено, противопо
ложно на нещо друго и изключващо го. Следователно в действи
телност аз не съм схванал предметната същност правилно, кога- 
то съм я определил като общност с други или като непрекъсна
тост, и поради определеността на свойството трябва по-скоро 
да разделя непрекъснатостта и да приема предметната същност 
за изключващо „едно". Аз намирам много такива свойства в 
отделното „едно", които не въздействат едно върху друго, а са 
безразлични едно към друго; следователно аз не съм възприел 
предмета правилно, когато съм го схванал като нещо изключва
що, напротив, както по-горе беше само непрекъснатост изобщо,
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така сега той е обща обединяваща среда, в която многото свойс
тва като сетивни всеобщности са всяко едно само за се -  бе си 
и всяко едно като определено свойство изключва другите. Но с 
това простото и истинното, което възприемам, също не е обща 
среда, а е единичното свойство само за себе си, което обаче по 
такъв начин не е нито свойство, нито определено битие; защото 
сега то не е нито в едно „едно“, нито в отношение към други. Но 
то е свойство само в едното и е определено само в отношение 
към други. Като това чисто отнасяне на себе си към самото себе 
си свойството остава само сетивно битие изобщо, тъй като то 
вече няма в себе си характера на отрицателност; а съзнанието, 
за което съществува сега едно сетивно битие, е само мнение, т.е. 
то съвсем е излязло от възприемането и се е върнало в себе си. 
Обаче самото сетивно битие и самото мнение преминава във 
възприемането; аз съм хвърлен назад до началото и отново въ
влечен в него като в кръговрат, който снема себе си във всеки 
момент и като цяло.

Следователно съзнанието с необходимост отново преминава 
този кръговрат, но същевременно не по същия начин, както пър
вият път. А именно то е натрупало опит относно възприемането, 
според който резултатът и истинното в него е негово разлагане 
или рефлексия в самото себе си, изхождаща от истинното. С това 
се е определило за съзнанието какво е всъщност естеството на 
неговото възприемане, а именно да бъде не просто, чисто схва
щане, а в своето схващане да бъде същевременно рефлектирано 
в себе си, излизайки от истинното. Това връщане на съзнанието 
в самото себе си, което връщане се примесва непосредствено в 
чистото схващане -  защото връщането се оказа съществено за 
възприемането -  променя истинното. Съзнанието познава тази 
страна същевременно като своя и я поема върху себе си, чрез 
което следователно то ще получи истинния предмет в чист вид. 
Следователно сега, както стана при сетивната увереност, във 
възприемането е налице тази страна, че съзнанието бива прину
дено да се върне в себе си, но преди всичко не в този смисъл, в 
който стана това при сетивната увереност, като че ли истината 
на възприемането се дължи на съзнанието; напротив, то по-ско
ро познава, че неистината, която се среща във възприятието, 
се дължи на съзнанието. Но благодарение на това познание съз
нанието същевременно е способно да сне -  ме тази неистина;
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то различава своето схващане на истинното от неистината на 
своето възприемане, коригира я и доколкото само предприема 
тази поправка, истината като истина на възприемането се дъл
жи, разбира се, на него. Следователно поведението на съзнание
то, което предстои да разгледаме, е такова, че то вече не просто 
само възприема, но и съзнава своята рефлексия в себе си и само 
отделя тази рефлексия от простото схващане.

Следователно аз забелязвам най-напред вещта като една и 
трябва да я затвърдя в това истинно определение; ако в движе
нието на възприемането се появи нещо, което противоречи на 
това, то трябва да бъде познато като моя рефлексия. И така също 
и във възприятието се срещат различни свойства, които изглеж
дат свойства на вещта; обаче вещта е една и от това различие, 
поради което тя би трябвало да бъде една, ние осъзнаваме, че 
различието се дължи на нас. Следователно в действителност 
тази вещ е само бяла, щом бъде поднесена на нашето око, също 
солена, щом бъде поднесена на нашия език, също кубична, щом 
бъде поднесена на нашето осезание, и т.н. Ние вземаме пълното 
различие на тези страни не от вещта, а от нас; така те се разпадат 
вън една от друга за нас, в нашето око, което е съвсем различно 
от езика, и т.н. По такъв начин ние сме общата среда, в която та
кива моменти се обособяват и са сами за себе си. Следователно 
благодарение на това, че разглеждаме като наша рефлексия оп
ределеността да бъдем обща среда, ние получаваме еднаквостта 
на вещта със самата себе си и нейната истина, по силата на която 
тя е една.

Но по такъв начин тези различни страни, които съзнанието 
поема върху себе си, са определени -  всяка една сама за себе си, 
разглеждана като намираща се в общата среда; бялото същест
вува само в противоположност на черното и т.н., а вещта е една 
именно благодарение на това, че се противопоставя на други. 
Но вещта изключва от себе си други вещи не доколкото е една; 
защото това, че е една, е общото отнасяне към самата себе си, и 
благодарение на това, че вещта е една, тя е по-скоро еднаква с 
всички; напротив, тя изключва другите вещи чрез определеност
та. Следователно самите вещи са определени в себе си и за себе 
си; те имат свойства, по които се различават от други. Тъй като 
свойството е собственото свойство на вещта или тъй като то 
е определеност в самата вещ, вещта има много свойства. Защо-
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то, първо, вещта е истинното, тя е е самата себе си; и онова, 
което е във вещта, е в нея като нейна собствена същност, а не 
заради други; следователно, второ, определените свойства са не 
само заради други вещи и за други вещи, а са в самата вещ; но 
те са определени свойства в нея само когато са много свойства, 
различаващи се едно от друго; и, трето, тъй като по този начин 
са във вещността, те са в себе си и за себе си и са безразлични 
едно към друго. Следователно в действителност самата вещ е 
бяла, а също кубична, а също солена и т.н., или вещта е „също“ 
или общата среда, в която многото свойства съществуват ус
тойчиво вън едно от друго, без да се докосват и без да се снемат; 
взета така, вещта се взема като истинното. И така при това въз
приемане съзнанието същевременно съзнава, че рефлектира в 
самото себе си също и себе си и във възприемането се появява 
моментът, който е противоположен на „също“' Но този момент е 
единство на вещта със самата себе си, което изключва от себе си 
разликата. Ето защо то е това единство, което съзнанието тряб
ва да поеме върху себе си; защото самата вещ е устойчивото 
съществуване на многото различни и независими едно от друго 
свойства. Следователно за вещта се казва: тя е бяла, а също ку
бична, а също солена и т.н. Но, доколкото е бяла, тя не е кубич
на, а доколкото е кубична, а също и бяла, тя не е солена и т.н. 
Поставянето на тези свойства в едно е присъщо само на съз
нанието, което затова не трябва да ги оставя да се сливат в едно 
във вещта. Най-сетне съзнанието привнася „доколко -  то“, чрез 
което ги запазва вън едно от друго, а вещта запазва като „също“. 
Съзнанието поема върху себе си битието в едно всъщност само 
така, че онова, което беше наречено свойство, бива представено 
като свободна материя. По този начин вещта е издигната до ис
тинското „също“, тъй като тя е сбор от материи, и вместо да бъде 
„едно“, става една само обгръщаща повърхност.

Ако хвърлим ретроспективен поглед върху онова, което 
съзнанието пое по-рано и сега поема върху себе си; върху онова, 
което преди приписа и сега приписва на вещта, ще се получи, 
че то прави поредно както самото себе си, така и вещта едното 
и другото -  чисто, нямащо множественост „едно“, а също едно 
„също“, което се е разложило на самостоятелни материи. Следо
вателно съзнанието намира чрез това сравнение, че не само не
говото вземане на истинното (Nehmen des Wahren)20 има в себе



си различието на схващането и на връщането в себе си, а че по- 
скоро самото истинно, вещта, се показва по този двоен начин. 
С това е налице опитът, който* говори, че вещта се представя за 
схващащото съзнание по един определен начин, но същевремен
но излиза от начина, по който се предлага тя, и е рефлектирана 
в себе си или има в самата себе си една противоположна истина.

Следователно самото съзнание излиза и от този втори начин 
на отнасяне във възприемането, а именно от начина, при който 
взема вещта като истинното еднакво със самото себе си, а себе 
си -  за нееднаквото, за излизащото от еднаквостта и връщащото 
се в себе си, и сега за него предметът е цялото това движение, 
което по-рано беше разделено на предмет и съзнание. Вещта е 
„едно“, което е рефлектирано в себе си; тя е за себе си; но тя е 
също така за нещо друго; и то тя е нещо друго за себе си, кога- 
то тя е за нещо друго. Затова вещта е сама за себе си, а също 
за нещо друго, тя е двойно, различно битие; но тя е също така 
„едно“; но битието в едно противоречи на това нейно различие; 
затова съзнанието би трябвало отново да поеме върху себе си 
това поставяне в едно и да го държи отделно от вещта. Следова
телно то би трябвало да каже, че доколкото вещта е за себе си, тя 
не е за нещо друго. Обаче, както съзнанието узна от опит, битие
то в едно е присъщо и на самата вещ; вещта е всъщност рефлек
тирана в себе си. Следователно „също“ или безразличната раз
лика е несъмнено налице във вещта точно така, както битието 
в едно; но тъй като тези две неща са различни, не в една и съща, 
а в различни вещи; противоречието, което съществува изобщо в 
предметната същност, се разделя на два предмета. Следовател
но вещта е наистина в себе си и за себе си, еднаква със самата 
себе си, но това единство със самата себе си се нарушава от дру
ги вещи; така се запазва единството на вещта и същевременно 
инобитието вън от нея, както и вън от съзнанието.

И така, макар че по този начин противоречието на предмет
ната същност е разпределено в различни вещи, все пак поради 
това разликата ще дойде до самата обособена единична вещ. 
Следователно различните вещи са поставени сами за себе си; и 
стълкновението се извършва в тях така взаимно, че всяка вещ е 
различна не от самата себе си, а само от другата. Но с това вся
ка вещ сама е определена като нещо различено и има в себе си 
съществената разлика от другите; но същевременно не така, че
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това да бъде противопоставяне в самата нея -  напротив, вещта 
сама за себе си е проста определеност, която съставлява нейния 
съществен характер, отличаващ я от другите. Наистина, тъй като 
различието е във вещта, това различие е в действителност необ
ходимо като действителна разлика на многообразни свойства в 
нея. Обаче, тъй като определеността съставлява същността на 
вещта, по която тя се различава от други и е сама за себе си, тези 
останали многообразни качества са несъщественото. Следова
телно вещта наистина има в себе си, в своето единство двойното 
„дотолкова" но с нееднаква стойност; поради което следова
телно тази противопоставеност не става действително противо
поставяне на са мата вещ, напротив, доколкото вещта влиза в 
противопоставяне чрез своята абсолютна разлика, тя има това 
противопоставяне спрямо една друга вещ вън от нея. А другото 
многообразие е наистина също така необходимо във вещта, така 
че то не може да се откъсне от нея, но е несъществено за нея.

Следователно тази определеност, която съставлява същес
твената характерна особеност на вещта и я различава от всич
ки други, е определена така, че чрез нея вещта е в противопо
ложност с други, но трябва да се запази в нея сама за себе си. 
Но вещта е вещ или биващо за себе си „едно“ само доколкото 
не стои в това отношение към други; защото в това отношение 
е вложена по-скоро връзката с нещо друго; а връзката с нещо 
друго е преставането на битието за себе си. Вещта се отнася към 
други именно чрез абсолютната характерна особеност и ней
ното противопоставяне е всъщност само това отнасяне; но от
ношението е отрицанието на нейната самостоятелност и вещта 
по-скоро загива поради същественото си свойство.

Необходимостта за съзнанието на опита, че вещта загива 
тъкмо чрез определеността, която съставлява нейната същност 
и нейното битие за себе си, може да се разгледа накратко според 
простото понятие по следния начин. Вещта е поставена като би
тие за себе си или като абсолютно отрицание на всяко инобитие; 
затова тя е абсолютно отрицание, отнасящо се само до самото 
себе си; но отнасящото се до себе си отрицание е снемане на са
мото себе си или е това да има своята същност в нещо друго.

В действителност определението на предмета, както се по
лучи той, не съдържа нищо друго; той трябва да има едно съ
ществено свойство, което съставлява неговото просто битие за
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себе си, но въпреки тази простота трябва да има в са мия себе 
си и различието, което наистина трябва да е необходимо, но не 
трябва да съставлява съществената определеност. Но това е 
различаване, което се съдържа още само в думите; несъществе
ното, което трябва да бъде все пак същевременно необходимо, 
снема самото себе си или е онова, което току-що беше наречено 
отрицание на самото себе си.

С това отпада последното „доколкото“, което отделяше би
тието за себе си и битието за нещо друго; предметът е по-ско- 
ро в едно и също отношение противоположното на самия себе 
си: той е за себе си, доколкото е за нещо друго, и за нещо друго, 
доколкото е за себе си. Той е за себе си, рефлектиран в себе си, 
едно; но това, че той е за себе си, рефлектиран в себе си, едно, е в 
единство с неговото противоположно, с битието за нещо друго, 
и затова е поставено само като нещо снето; или това битие за 
себе си е също така несъществено, както онова, което единст
вено трябваше да бъде несъщественото, а именно отношението 
към нещо друго.

Поради това предметът в неговите чисти определености 
или в определеностите, които трябваше да съставляват неговата 
същност (Wesenheit), е снет също така, както в своето сетивно 
битие стана нещо снето. Тръгвайки от сетивното битие, той ста
ва нещо общо; но тъй като това общо произлиза от сетивното, 
то е всъщност обусловено от него и затова изобщо не е истински 
еднаква със самата себе си всеобщност, а е всеобщност, която е 
афицирана с противоположност и затова се разделя на край
ните термини на единичността и всеобщността, на ,,едно“-то на 
свойствата и на „също“-то на свободните материи. Тези чисти 
определености създават привидността, че изразяват самата същ
ност, но те са само битие за себе си, което е обременено с бити
ето за нещо друго; но тъй като двете са всъщност в едно единст
во, сега е налице безусловната абсолютна всеобщност и едва тук 
съзнанието навлиза истински в царството на разсъдъка.

Следователно сетивната единичност наистина изчезва в ди
алектичното движение на непосредствената увереност и става 
всеобщност, но само сетивна всеобщност. Мнението е изчез
нало и възприемането взема предмета така, както е той в себе 
си или като общо изобщо; затова единичността изпъква в него 
като истинска единичност, като битие в себе си на едното или
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като рефлектираност в самата себе си. Но има още едно услов
но битие за себе си, редом с което се появява едно друго битие за 
себе си, противоположната на единичността и обусловената от 
нея всеобщност; но тези два противоречащи си крайни термина 
не са само един до друг, а са в едно единство или, което е също
то, общото между тях, битието за себе си е изобщо обремене
но с противоположността, т.е. то същевременно не е битие за 
себе си. Софистиката на възприемането се стреми да спаси тези 
моменти от тяхното противоречие и да ги затвърди чрез разли
чаването на отношенията, в които се вземат те, чрез „също“ и 
„доколкото“ както и най-сетне да овладее истинното чрез раз
личаването на несъщественото и на една противоположна нему 
същност. Обаче тези средства за получаване на сведения, вмес
то да възпрепятстват заблудата в схващането, се оказват по-ско
ро самите те нищожни, а истинното, което трябва да се получи 
чрез тази логика на възприемането, се оказва противоположно в 
едно и също отношение и поради това -  имащо за своя същност 
всеобщността без различавания и определения.

Тези празни абстракции за единичността и за противо
положната на нея всеобщност, както и за същността, която е 
свързана с нещо несъществено, за нещо несъществено, което все 
пак е същевременно необходимо, са силите, чиято игра е възп
риемащият, често пъти така наричан здрав човешки разсъдък; 
този разсъдък, който смята себе си за истинското реално съз
нание, е във възприемането само играта на тези абстракции; 
изобщо той е винаги най-беден там, където си мисли, че е най- 
богат. Като бива тласкан насам и натам от тези нищожни същ
ности, бива хвърлян от ръцете на едната в ръцете на другата и 
със своята софистика се стреми да затвърди и утвърди поредно 
ту едната, ту диаметрално противоположната, той се противо
поставя на истината и си мисли за философията, че тя се зани
мава само с мислени неща. Тя и действително се занимава с тях 
и ги признава за чистите същности, за абсолютните елементи и 
сили; но с това тя ги познава същевременно в тяхната опреде
леност и затова има власт над тях, докато въпросният възприе
мащ разсъдък ги взема за истинното и те го препращат от една 
заблуда в друга. Сам той не осъзнава, че това са такива прости 
същности, които господстват в него, а си мисли, че трябва да се 
занимава винаги със съвсем самородна материя и съдържание,
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тъй както сетивната увереност не знае, че празната абстракция 
за чисто битие е нейна същност; но в действителност именно 
като се придържа към тези същности, разсъдъкът преминава 
през цялата материя и цялото съдържа ние, движейки се в една и 
в друга посока; те са сцеплението и господството на този разсъ
дък и единствено те са онова, което е сетивното като същност 
за съзнанието, което опреде ля отношенията му към него и в ко
ето протича движението на възприемането и на неговото истин
но. Това протичане, едно постоянно редуващо се определяне на 
истинното и снемане на това определяне, съставлява всъщност 
всекидневния и постоянен живот и дейност на възприемащото 
съзнание, което същевременно си мисли, че се движи в истината. 
В това протичане възприемащото съзнание неудържимо върви 
към извода за еднаквото снемане на всичките тези съществени 
същности или определения, но във всеки отделен момент съзна
ва само тази една определеност като истинното, а после отново 
противоположната. То навярно долавя тяхната несъщественост; 
за да ги спаси от застрашаващата опасност, то преминава към 
софистиката сега да твърди, че е истинно същото онова, за кое
то самото току-що е твърдяло, че е неистинно. Като се опира на 
„доколкото“ и на различните отношения, в които взема нещата, 
или като взема едната мисъл върху себе си, за да запази другата 
като отделена от нея и като истинна, този разсъдък се противо
поставя на това, към което всъщност иска да го тласне приро
дата на тези неистинни същности -  да взаимосънетае и по този 
начин да снеме мислите за онази всеобщност и единичност, за 
„също“ и „едно“, за онази същественост, която по необходимост 
е свързана с несъщественост, и за едно несъществено, което все 
пак е необходимо, т.е. мислите за тези несъщности. Но природа
та на тези абстракции ги взаимосъчетава в себе си и за себе си; 
здравият разсъдък е открадването на тези абстракции, които го 
тласкат насам и натам в своя шеметен кръговрат. Като иска да 
им даде истина чрез това, че ту взема върху себе си тяхната не
истина, ту пък също така нарича заблудата привидност на недос
товерните неща и отделя същественото от нещо, което е необхо
димо за тях и трябва все пак да бъде несъществено, и затвърдява 
първото като тяхна истина в противоположност на второто, той 
не запазва за тях тяхната истина, а дава на себе си неистината.
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III
С и л а  и р а з с ъ д ъ к ,

ЯВЛЕНИЕ И СВРЪХСЕТИВЕН СВЯТ

В диалектиката на сетивната увереност за съзнанието изчезна 
слушането и виждането и т.н. и като възприемане то дойде до 
мисли, които обаче взаимосъчетава едва в безусловно общото. 
Но самото това безусловно нещо отново не би било нищо дру
го освен заставащият на едната страна краен термин на бити
ето за себе си, ако то се вземе като спокойна проста същност, 
защото така би му противостояла несъщността; но, отнесено 
към последната, самото то би било несъществено и съзнанието 
не би излизало вън от заблудата на възприемането; обаче това 
безусловно се оказва такова, което, изхождайки от едно такова 
условно битие за себе си, се е върнало в себе си. Това безусловно 
общо, което оттук нататък е истинският предмет на съзнанието, 
още има битие като негов предмет, то още не е схванало своето 
понятие като понятие. Трябва да се прави съществена разлика 
между едното и другото; за съзнанието предметът се е върнал 
от отношението към нещо друго обратно в себе си и с това е 
станал в себе си понятие; но за самото себе си съзнанието още 
не е понятие и затова не познава себе си в онзи рефлектиран 
предмет. Чрез движението на този предмет стана за нас така, 
че съзнанието е вплетено в неговото ставане и рефлексията е и 
на двете страни една и съща или е само една. Но тъй като в това 
движение съзнанието имаше за свое съдържание само предмет
ната същност, а не съзнанието като такова, за него резултатът 
трябва да се види в предметното значение, а съзнанието като 
още отстъпващо назад от станалото, така че последното като 
предметно е същност за него.

С това разсъдъкът наистина сне своята собствена неистина 
и неистината на предмета; а това, което стана за него по този 
начин, е понятието за истинно като биващо в себе си истинно, 
което още не е понятие или няма битието за себе си на съзна
нието и за което разсъдъкът, без да знае себе си в него, предоста
вя свобода на действие на самото него. Истинното осъществява
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своята същност само за себе си, така че съзнанието не участва в 
нейното свободно реализиране, а само наблюдава това реализи
ране и просто го схваща. Следователно, първо, ние трябва още 
да застанем на мястото му и да бъдем понятието, което развива 
това, което се съдържа в резултата; едва в този развит предмет, 
който се предлага на съзнанието като нещо биващо, съзнанието 
става за себе си съзнание, което схваща нещата в техните поня
тия.

Резултатът беше безусловно общото, преди всичко в отри
цателния и абстрактен смисъл, че съзнанието отрече своите ед
ностранчиви понятия и се абстрахира от тях, а именно отказа 
се от тях. Но резултатът сам по себе си има положителното зна
чение, че в него единството на битието за себе си и на бити
ето за нещо друго или непосредствената противоположност е 
поставена непосредствено като една и съща същност. Отначало 
изглежда, че това се отнася само до формата на моментите един 
към друг; но битието за себе си и битието за нещо друго е също 
така самото съдържание, тъй като противоположността в своя
та истина не може да има друга природа освен тази, която се по
лучи в резултата, а именно, че съдържанието, което се смята за 
истинно във възприятието, в действителност принадлежи само 
на формата и се разтваря в нейното единство. Това съдържание 
е същевременно общо; не може да има друго съдържание, което 
благодарение на своя особен характер би се изплъзнало от това 
да се върне в тази безусловна всеобщност. Едно такова съдър
жание би било някакъв определен начин да бъде за себе си и да 
се отнася към нещо друго. Обаче това да бъде за себе си и да се 
отнася изобщо към нещо друго съставлява неговата природа и 
същност, чиято истина е да бъде нещо безусловно общо; а резул
татът е безусловно общ.

Но тъй като това безусловно общо е предмет за съзнание
то, в него се появява разликата между форма и съдържание, а 
във формата (Gestalt) на съдържанието моментите имат облика, 
в който ни се предложиха най-напред: да бъдат от една страна 
обща среда на множество устойчиво съществуващи материи, а 
от друга страна рефлектирано в себе си „едно“, в което е премах
ната тяхната самостоятелност. Общата среда е разтварянето на 
самостоятелността на вещта или тя е пасивността, която е битие 
за нещо друго, а „едното“ е битието за себе си. Трябва да видим
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как се проявяват тези моменти в безусловната всеобщност, ко
ято е тяхна същност. Ясно е преди всичко, че чрез това, че са 
само в тази всеобщност, те изобщо вече не са вън един от друг, 
а са всъщност страни, които снемат себе си в самите себе си, и е 
поставено само преминаването им един в друг.

Следователно единият момент се проявява като застанала
та настрана същност, като обща среда или като устойчивото съ
ществуване на самостоятелни материи. Но самостоятелност
та на тези материи не е нищо друго освен тази среда; или това 
общо е изцяло множествеността на такива различни общи. Но 
това, че общото е в самото себе си в неразделно единство с тази 
множественост, ще рече: всяка една от тези материи е там, къ- 
дето е другата, те взаимно се проникват, без да се докосват, тъй 
като, обратно, различеното, което е множествено, е също така 
самостоятелно21. С това е поставена същевременно и тяхната 
чиста нористост или тяхната снетост. Тази снетост или свежда
нето на това различие до чисто битие за себе си от своя страна 
не е нищо друго освен самата среда, а тази среда е самостоя
телността на разликите. Или самостоятелно поставените пре
минават непосредствено в своето единство, а тяхното единство 
преминава непосредствено в разгръщането, а последното отно
во обратно в свеждането. Но това движение е онова, което се 
нарича сила: единият неин момент, а именно силата като раз
пространение на самостоятелните материи в тяхното битие, е 
нейната изява; но като тяхна изчезналост тя е силата, която се 
е върнала от своята изява обратно в себе си, или същинската 
сила. Но, първо, върналата се в себе си сила трябва да се изяви; 
и, второ, в изявата тя е също така сила, която има битие вътре 
в самата себе си точно така, както в това битие вътре в самата 
себе си е изява. -  Като получаваме така двата момента в тяхното 
непосредствено единство, разсъдъкът, на който принадлежи по
нятието сила, е всъщност понятието, което носи различените 
моменти като различени; защото те не трябва да бъдат различе
ни 8 самите себе си; следователно разликата е само в мисълта. 
Или по-горе беше прието едва само понятието сила, а не ней
ната реалност. Но в действителност силата е безусловно общо
то, което е и в самото себе си същото това, което е то за нещо 
друго; или, което има разликата в самото себе си -  защото тя не 
е нищо друго освен битието за нещо друго. Следователно, за
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да бъде силата в своята истина, тя трябва да бъде оставена съв
сем свободна от мисълта и да бъде поставена като субстанцията 
на тези разлики, т.е. веднъж тя като цялата тази сила, оставаща 
всъщност 8 себе си и за себе си, а после нейните разлики като 
субстанциални или като устойчиво съществуващи сами за себе 
си моменти. Следователно силата като такава или като върната 
обратно в себе си е поставена сама за себе си като изключващо 
едно, за което разгръщането на материите е друга устойчиво съ
ществуваща същност, а по такъв начин са поставени две раз
лични самостоятелни страни. Но силата е също и цялото или 
тя остава това, което е според своето понятие, а именно тези 
разлики остават чисти форми, повърхностни изчезващи момен
ти. Същевременно разликите на върнатата обратно в себе си 
същинска сила и на разгръщането на самостоятелните материи 
съвсем не биха имали битие, ако нямат устойчиво съществува
не, или силата не би имала битие, ако не съществува по този 
противоположен начин; но „тя съществува по този противопо
ложен начин“ не означава нищо друго освен „самите два момен
та са същевременно самостоятелни \ Следователно трябва да 
разгледаме това движение на двата момента, в което те посто
янно получават самостоятелност и отново се снемат. -  Ясно е 
изобщо, че това движение не е нищо друго освен движението на 
възприемането, в което двете страни, едновременно възприема
щото и възприеманото, веднъж, като схващане на истинното, е 
единно и неразличено, но при това всяка страна е също така реф
лектирана в себе си или е сама за себе си. Тук тези две страни 
са моменти на силата; от една страна те са в единство, а от друга 
страна това единство, което се проявява като среден термин по 
отношение на биващите за себе си крайни термини, винаги се 
разпада тъкмо в тези крайни термини, които имат битие едва 
благодарение на това. -  Следователно движението, което по- 
горе се прояви като самоунищожаването на противоречивите 
понятия, тук има предметната форма и е движение на силата, 
в резултат от което се получава безусловно общото като непред- 
метно или като вътрешно на нещата.

Силата, както беше определена, когато бива представяна 
като такава или като рефлектирана в себе си, е едната страна 
на своето понятие; но като субстанцииран краен термин, и то 
краен термин, който е поставен под определеността на „едното“.
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По този начин устойчивото съществуване на разгърналите се 
материи е изключено от нея и е нещо по-друго от нея. Тъй като 
е необходимо самата тя да бъде това устойчиво съществуване 
или да се изяви, нейната изява се представя така, че въпросното 
друго се прибавя към нея и я привежда в движение. Но в дейст
вителност, тъй като се изявява с необходимост, тя има в самата 
себе си това, което беше поставено като друга същност. Трябва 
да се вземе обратно това, че тя беше поставена като едно „едно”, а 
нейната същност да се изявява -  като нещо друго, прибавящо се 
към нея отвън; по-скоро самата тя е тази обща среда на устойчи
вото съществуване на моментите като материи; или тя се изяви 
и това, което трябваше да бъде другото привеждащо в движение 
е по-скоро тя. Следователно сега тя съществува като средата на 
разгърнатите материи. Но тя има също така съществено фор
мата на снетост на устойчиво съществуващите материи или тя 
е всъщност „еднои; следователно, тъй като силата е поставена 
като средата на материите, сега това битие във вид на „еднои 
(Einssein) е нещо по-друго от нея и тя има тази своя същност 
вън от себе си. Но тъй като тя по необходимост трябва да бъде 
това, като което още не е поставена, прибавя се това друго и я 
привежда в движение към рефлексия в самата себе си или снема 
нейната изява. Но в действителност самата тя е тази рефлек- 
тираност в себе си или тази снетост на изявата; битието във вид 
на „едно" изчезва, както се появи, а именно като нещо друго; са
мата тя е това „едно”, тя е силата, която се е върнала обратно 
в себе си.

Това, което се явява като нещо друго и я привежда в дви
жение както да се изявява, така и да се връща в себе си, както се 
получава непосредствено, само е сила; защото другото се оказва 
както обща среда, така и „едно"; и то така, че всяка от тези фор
ми се явява същевременно само като изчезващ момент. Следо
вателно чрез това, че нещо друго е за силата и че силата е за нещо 
друго, тя изобщо още не е излязла вън от своето понятие. Но съ
щевременно са налице две сили; наистина понятието за двете е 
едно и също, но то е излязло вън от своето единство и е навлязло 
в двойствеността. Вместо да остане противоположността всъщ
ност изцяло само момент, чрез раздвояването във вид на съвсем 
самостоятелни сили тя сякаш се е изплъзнала от господството 
на единството. Нека видим по-отблизо как стоят нещата с тази
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самостоятелност. Преди всичко втората сила се явява като при
веждащото в движение, и то, по своето съдържание, като обща 
среда в противоположност на силата, която е определена като 
привеждана в движение; но тъй като първата е всъщност реду
ване на тези два момента и сама е сила, в действителност тя е 
също така едва само обща среда, тъй като тя бива привеждана 
в движение към това, а също така само отрицателно единство 
или нещо привеждащо в движение към връщане на силата чрез 
това, че бива привеждана в движение. По този начин и тази раз
лика, която съществуваше между двете и се състоеше в това, че 
едното трябваше да бъде привеждащо, а другото привеждано в 
движение, се превръща в същата взаимна заменяемост на опре- 
деленостите.

Следователно играта на двете сили се състои в това проти
воположно състояние на определеност на двете, в тяхното битие 
една за друга в това определение и в абсолютното непосредстве
но сменяне на определенията -  в един преход, единствено чрез 
който имат битие тези определения, в които силите се явяват 
сякаш самостоятелно. Например привеждащото в движение се 
приема като обща среда, а привежданото в движение, напротив, 
като сила, която се е върнала в себе си; но първото от тях е сама
та обща среда само благодарение на това, че другото е сила, коя
то е изблъскана назад; или по-скоро тази сила е привеждащото в 
движение за първото и едва тя го прави среда. Първото има сво
ята определеност само чрез другото и е привеждащо в движе
ние само доколкото се привежда в движение от другото да бъде 
привеждащо в движение; и то загубва също така непосредствено 
тази дадена нему определеност; защото тази определеност пре
минава в другото или по-скоро вече е преминала в него; чуждо
то, което привежда в движение силата, се явява като обща среда, 
но само чрез това, че е било приведено в движение от нея към 
това; а това ще рече, че тя го поставя така и по-скоро самата 
тя е всъщност обща среда; тя поставя привеждащото в движе
ние така поради това, че това друго определение е съществено 
за нея, т.е. тъй като по-скоро самата тя е това определение.

За да проникнем още по-пълно в понятието за това движе
ние, можем да обърнем внимание още на това, че самите разли
ки се показват в двойна разлика, веднъж като разлики на съдър
жанието, тъй като единият краен термин е рефлектирана в себе



СЪЗНАНИЕ 179

си сила, а другият е среда на материите; друг път като разлики 
на формата, тъй като едното е привеждащо, а другото е привеж
дано в движение, първото е дейно, а второто е пасивно. Според 
разликата на съдържанието те са различни изобщо или за нас; 
но според разликата на формата те са самостоятелни, сами се 
отделят едно от друго и са противоположни в своето отношение. 
Това, че по такъв начин крайните термини според тези две стра
ни не са в себе си, а тези страни, в които трябваше да се състои 
различната им същност, са само изчезващи моменти, непосред
ствено преминаване на всяка от тях в противоположната, става 
за съзнанието във възприемането на движението на силата. Но, 
както напомних по-горе, за нас беше също още това, че сами по 
себе си разликите като разлики на съдържанието и на форма
та изчезнаха и от страна на формата дейното, привеждащото в 
движение или биващото за себе си беше по същината си също
то, което от страна на съдържанието беше върнала та се в себе 
си сила; пасивното, привежданото в движение или биващото за 
нещо друго беше от страна на формата същото, което от страна 
на съдържанието ни се представи като обща среда на многото 
материи.

Оттук се получава, че понятието сила става действително 
чрез раздвояването във вид на две сили, и как то става действи
телно. Тези две сили съществуват като биващи за себе си същ
ности; но тяхното съществуване е едно такова движение една 
спрямо друга, че тяхното битие е по-скоро чиста поставеност 
чрез нещо друго, т.е. че тяхното битие има по-скоро чистото 
значение на изчезване. Те не са крайни термини, които запаз
ват за себе си нещо постоянно и само изпращат едно на друго 
в средния термин и в своето докосване едно външно свойство; 
напротив, те са това, което са, само в този среден термин и в 
това докосване. В него се съдържа непосредствено както извър
шеното вече връщане на силата в себе си или нейното битие за 
себе си, така и изявата, както привеждането, така и приведеност- 
та в движение; следователно тези моменти не са разделени на 
два самостоятелни крайни термина, които само си предлагат 
противоположни остриета, напротив, тяхната същност е чисто 
и просто тази, че всяка сила има битие само чрез другия момент, 
а щом по такъв начин всяка сила е това, което е, чрез другия 
момент, тя вече няма свое непосредствено битие. Следователно
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в действителност те нямат собствени субстанции, които биха ги 
носили и запазвали. Понятието сила се запазва като същност 
по-скоро в самата си действителност; силата като действи
телна е чисто и просто само в изявата, която същевременно не 
е нищо друго освен снемане на самата себе си. Тази действител
на сила, представена като свободна от своята изява и биваща 
за себе си, е върналата се обратно в себе си сила, но, както се 
получи, самата тази определеност е в действителност само мо
мент на изявата. Следователно истината на силата остава само 
мисълта за нея; а моментите на нейната действителност, нейни
те субстанции и нейното движение се сливат неудържимо в едно 
неразличено единство, което не е върналата се обратно в себе си 
сила (защото самата тази сила е само един такъв момент), нап
ротив, това единство е нейното понятие като понятие. Следо
вател но реализирането на силата е същевременно загубване на 
реалността; в него тя е станала по-скоро нещо съвсем друго, а 
именно тази всеобщност, която разсъдъкът познава най-напред 
или непосредствено като нейна същност и която се и оказва ней
на същност в нейната реалност, която трябва да бъде реалност, в 
действителните субстанции.

Доколкото разглеждаме първото общо като понятие на 
разсъдъка, в което силата още не е за себе си, сега второто общо 
е нейната същност, както се представя тя в себе си и за себе си. 
Или, обратно, ако разгледаме първото общо като непосредстве
ното, което би трябвало да бъде действителен предмет за съ
знанието, това второ общо е определено като отрицателното 
на сетивно предметната сила; то е тази си ла, както тя в своята 
истинна същност има битие само като предмет на разсъдъка, 
първото общо би било върналата се обратно в себе си сила или 
силата като субстанция; а това второ общо е вътрешното на не
щата като вътрешно, което е едно и също с понятието като по
нятие.

Сега тази истинска същност на нещата се определи така, 
че тя не е непосредствено за съзнанието, а съзнанието има опо- 
средствано отношение към вътрешното и като разсъдък поглеж
да чрез този среден термин на играта на силите в истинната 
скрита основа на нещата. Средният термин, който слива в едно 
двата крайни термина, разсъдъка и вътрешното, е развитото би
тие на силата, което за самия разсъдък сега вече е изчезване.
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Затова то се нарича явление, защото ние наричаме привидност 
битието, което непосредствено в самото себе си е небитие. Но 
то не е само привидност, а е явление, цяло на привидността. Това 
цяло като цяло или общо е това, което съставлява вътрешното, 
играта на силите като рефлексия на същото в самото себе си. В 
него същностите на възприятието са поставени за съзнанието 
по предметен начин така, както са в себе си, а именно като мо
менти, които се превръщат непосредствено в противоположно
то без покой и битие, „едното“ непосредствено в общото, същес
твеното непосредствено в несъщественото и обратно. Ето защо 
тази игра на силите е развитото отрицателно; но негова истина е 
положителното, а именно общотоу биващият в себе си предмет. 
-  Битието на този предмет за съзнанието е опосредствано от 
движението на явлението, в което битието на възприятието 
и сетивно предметното изобщо има само отрицателно значение, 
следователно съзнанието се рефлектира из него в себе си като 
в истинното, но съзнанието отново прави това истинно пред
метно вътрешно и различава тази рефлексия на нещата от сво
ята рефлексия в самото себе си; както за него опосредстващото 
движение е също така още предметно. Ето защо това „вътреш
но“ е за съзнанието краен термин по отношение на него; но то 
е истинното за него поради това, че в него като в онова, което 
е в себе си, то има същевременно увереността в самото себе си 
или момента на своето битие за себе си; но то още не съзнава 
това основание, защото битието за себе си, което вътрешното 
трябваше да има в самото себе си, не би било нищо друго освен 
отрицателното движение; но за съзнанието това движение е още 
предметното изчезващо явление, то още не е неговото собстве
но битие за себе си; затова за него вътрешното е наистина поня
тие, но то още не познава природата на понятието.

Едва в това вътрешно истинно като абсолютно общото, ко
ето е очистено от противоположността на общото и единично
то и е станало за разсъдъка, сега вече се разкрива на ̂ сетивния 
свят като проявяващ се един свръхсетивен свят като истинен 
свят, над изчезващото „отсам“ -  трайното „отвъд“; едно „в себе 
си“, което е първото и затова самото то несъвършено явление на 
разума или е само чистият елемент, в който истината има своята 
същност.
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Следователно сега вече наш предмет е умозаключението, 
което има за свои крайни термини вътрешното на нещата и раз- 
съдъка, а за свой среден термин явлението; но движението на 
това умозаключение дава по-нататъшното определение на оно
ва, което разсъдъкът вижда през средния термин във вътреш
ното, и опита, който натрупва той относно това отношение на 
слятост.

Вътрешното е още чисто отвъдно за съзнанието, защото съз
нанието още не намира самото себе си в него; то е празно, защо
то е само нищото на явлението, а положително е простото общо. 
Този начин на битие на вътрешното допада непосредствено на 
онези, които казват, че вътрешното на нещата е непознаваемо22, 
но основанието би трябвало да се схване другояче. Разбира се, 
ние нямаме познание за това вътрешно, както е то тук непос
редствено, но не поради това, че разумът е твърде късоглед или 
ограничен или както и да наречем това (тук още не ни е известно 
нищо за него, защото още не сме проникнали така дълбоко), а 
поради простата природа на самия предмет, а именно защото 
в празното не бива познавано нищо или, изказано от другата 
страна, защото тъкмо то е определено като отвъдното на съз
нанието. -  Разбира се, ако се постави слепец в богатството на 
свръхсетивния свят (ако този свят има съдържание, или самото 
съзнание е това съдържание) и ако се постави виждащ човек в 
чистата тъмнина или, ако щете, в чистата светлина, резултатът 
е един и същ; виждащият вижда в своята чиста светлина тол
кова малко, колкото в своята чиста тъмнина, и толкова много, 
колкото слепецът в пълнотата на богатството, което стои пред 
него. Ако във вътрешното и в слятостта с него чрез явлението 
не би имало нищо повече, то не би оставало нищо освен да се 
придържаме към явлението, т.е. да вземаме като истинно нещо, 
за което знаем, че не е истинно; или, за да има все пак нещо в 
празното, което наистина е възникнало само като празнота от 
предметни неща, но като празнота в себе си трябва да се взема 
също за празнота от всички духовни отношения и от разликите 
на съзнанието като съзнание -  следователно, за да има все пак 
нещо в това по такъв начин съвсем празно, което се нарича също 
„светото“, трябва да го запълним с игри на въображението, с 
явления, които съзнанието си поражда само; то би трябвало да 
се съгласи да се постъпва така зле с него, защото не би било до-
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стойно за нищо по-добро, тъй като дори тези игри са по-добри 
от неговата празнота.

Но вътрешното или свръхсетивното отвъдно е възникнало, то 
произлиза от явлението, а явлението е негово опосредстване; или 
явлението е негова същност и в действителност негово изпъл
ване със съдържание. Свръхсетивното е сетивното и възприема
ното, поставено така, както наистина е; но истината на сетив
ното и възприеманото е да бъде явление. Следователно свръхсе
тивното е явлението като явление. -  Ако при това се мисли, че 
свръхсетивното е следователно сетивният свят или светът, както 
е той за непосредствената сетивна увереност и непосредстве
ното сетивно възприятие, това е превратно разбиране; защото 
явлението по-скоро не е светът на сетивното знание и възприема 
не като биващ, а този свят поставен като снет или в действител
ност като вътрешен. Обикновено се казва, че свръхсетивното не 
е явлението; но при това под явление се разбира не явлението, а 
по-скоро сетивният свят, който сам е реална действителност.

Разсъдъкът, който е наш предмет, се намира тъкмо на това 
място, където вътрешното е станало за него едва само общото, 
още неизпълненото „в себе си“; играта на силите има тъкмо само 
това отрицателно значение, че не е в себе си, и само това поло
жително значение, че е опосредстващото, но вън от разсъдъка. 
Но отношението на разсъдъка към вътрешното чрез опосредст- 
ването е негово движение, чрез което вътрешното ще се изпълва 
за него. -  За разсъдъка е непосредствена играта на силите; но 
за него е истинно простото вътрешно; ето защо движението на 
силата е изобщо истинно също така само като нещо просто. Но 
за тази игра на силите видяхме, че тя има този характер, че си
лата, която се привежда в движение от друга сила, е също така 
привеждащата в движение за тази друга сила, която сама става 
привеждаща в движение едва благодарение на това. Тук също 
така е налице само непосредствената смяна или абсолютното 
заменяне на определеността, която съставлява единственото 
съдържание на това, което се появява: да бъде или обща сре
да, или отрицателно единство. Това, което се появява, в само
то си определено появяване непосредствено престава да бъде 
това, като което се появява; чрез своето определено появяване 
то привежда в движение другата страна, която по този начин се 
изявява; т.е. сега тази сила е непосредствено това, което трябва
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ше да бъде първата. Тези две страни, отношението на опреде
лено противоположно съдържание, са всяко едно само за себе си 
абсолютното превръщане в нещо друго и смяна. Но самите тези 
две отношения са пак едно и също и разликата на формата да 
бъде привежданото и привеждащото в движение е същата, как- 
вато е разликата на съдържанието, да бъде привежданото в дви
жение като такова, а именно пасивната среда, докато привежда
щото, напротив, е дейното начало, отрицателното единство или 
„едното“. Чрез това изчезва изобщо всяка разлика на особените 
сили една спрямо друга, които трябваше да бъдат налице в това 
движение; защото те почиваха единствено върху онези разлики; 
а разликата на силите също така съвпада със споменатите две 
разлики само в една. Следователно в тази абсолютна смяна няма 
нито силата, нито привеждането в движение и подлежането на 
привеждане в движение, нито определеността да бъде устойчи
во съществуваща среда и рефлектирано в себе си единство, нито 
нещо, което е единично само за себе си, нито различни противо
положности, а има само разликата като обща или като такава, 
в която са се редуцирали многото противоположности. Ето защо 
тази разлика като обща е простото в самата игра на силата и 
истинното в тази игра; тази разлика е законът на силата.

Абсолютно сменящото се явление става проста разлика чрез 
своето отношение към простотата на вътрешното или на разсъ
дъка. Вътрешното е преди всичко само общото в себе си; но това 
просто общо в себе си е всъщност също така абсолютно общата 
разлика; защото то е резултатът от самата смяна или смяната е 
неговата същност; но смяната като поставена във вътрешното, 
каквато е в действителност, следователно възприета в него като 
също така абсолютно обща, успокоена, оставаща еднаква със 
себе си разлика. Или отрицанието е съществен момент на об
щото и следователно то или опосредстването е в общото обща 
разлика. Тази разлика е изразена в закона като в постоянен об
раз на непостоянното явление. Следователно свръхсетивният 
свят е спокойно царство от закони, което е наистина отвъд въз
приемания свят, защото последният проявява закона само чрез 
постоянно изменение, но също така и присъства в този свят и е 
негово непосредствено спокойно отражение.

Това царство на законите е наистина истината на разсъдъка, 
която има за съдържание разликата в закона; но същевременно то
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е само неговата първа истина и не изпълва явлението. Законът 
присъства в явлението, но не е цялото му настояще; при винаги 
другите обстоятелства той има винаги друга действителност. По
ради това той остава за явлението за себе си страна, която не е във 
вътрешното; или в действителност явлението още не е поставено 
като явление, като снето битие за себе си. Този недостатък на за
кона трябва да се прояви също така в самия него. Това, което ся
каш му липсва, е, че той наистина има в себе си самата разлика, но 
като обща, неопределена. Но, доколкото той не е законът изобщо, 
а е един закон, той има в себе си определеността; а с това са нали
це неопределено много закони. Обаче самата тази множественост 
е по-скоро недостатък; а именно тя противоречи на принципа на 
разсъдъка, за който, като съзнание за простото „вътрешно“, об
щото в себе си единство е истинното. Затова разсъдъкът трябва 
по-скоро да остави многото закони да се съвпаднат в един закон, 
както например законът, според който пада камъкът, и законът, 
според който се движат небесните сфери, е бил схванат в него
вото понятие като един закон23. Но с това съвпадане един с друг 
законите загубват своята определеност; законът става все по-по
върхностен и с това в действителност не е намерено единството 
на тези определени закони, а е намерен закон, който изоставя тях
ната определеност; както единният закон, който обединява в себе 
си закона на падането на телата на земята и този на движението 
на небесните тела, в действителност не изразява тези два зако
на. Обединяването на всички закони във всеобщото привличане 
не изразява по-нататък друго съдържание освен тъкмо самото 
чисто понятие за закон, което е поставено в него като биващо. 
Всеобщото привличане изразява само това, че всичко има посто
янна разлика към нещо друго. При това разсъдъкът си мисли, че е 
намерил общ закон, който изразява общата действителност като 
такава; но в действителност той е намерил само самото поня
тие за закон, обаче така, че изразява с него същевременно това: 
всяка действителност е закономерна в самата себе си. Затова из
разът на всеобщото привличане има голямо значение дотолкова, 
доколкото е насочен против нямащото мисъл представяне, на 
което всичко се предлага във вид на случайност и за което опре
делеността има формата на сетивна самостоятелност.

По такъв начин на определените закони противостои все 
общото привличане или чистото понятие за закон. Доколкото
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това чисто понятие се разглежда като същността или като ис
тинното вътрешно, определеността на самия определен закон 
още принадлежи на явлението или по-скоро на сетивното битие. 
Обаче чистото понятие за закон излиза не само отвъд закона, 
който, бидейки сам той определен, противостои на други опре
делени закони, но и отвъд закона като такъв. Самата определе
ност, за която ставаше дума, е всъщност само изчезващ момент, 
който тук повече не може да се среща като същност; защото е 
налице само законът като истинно то; но понятието за закон е 
насочено против самия закон. А именно в закона самата разли
ка е схваната непосредствено и включена в общото, но с това е 
включено устойчивото съществуване на моментите, чието от
ношение изразява законът, като безразлични и биващи в себе си 
същности. Но същевременно самите тези части на разликата в 
закона са определени страни; чистото понятие за закон като все
общо привличане трябва да бъде схванато в неговото истинно 
значение така, че в него като абсолютно простото самите раз
лики, които са налице в закона като такъв, отново се връщат във 
вътрешното като просто единство; последното е вътрешната 
необходимост на закона.

Благодарение на това законът е налице по два начина; вед
нъж като закон, в който разликите са изразени като самостоя
телни моменти; друг път във формата на просто извършено вече 
връщане в себе си, която може да се нарече пак сила, но така, че 
тя не е върналата се обратно в себе си сила, а е силата изобщо 
или има битие като понятието сила, една абстракция, която сама 
поема в себе си разликите на това, което привлича, и на това, ко
ето бива привличано. Така например простото електричество 
е силата; но изразът на разликата спада в закона; тази разлика 
е положително и отрицателно електричество. При движението 
на падането силата е простото, тежестта, чийто закон гласи, 
че величините на различните моменти на движението, момен
тите на изтекло то време и на изминатото пространство се от
насят помежду си както корен и квадрат. Самото електричество 
не е разликата в себе си или в своята същност то не е двойната 
същност на положително и отрицателно електричество24; затова 
обикновено се казва, че то има закона да бъде по този начин, а 
също така, че то има свойството да се изявява така. Наистина 
това свойство е съществено и единствено свойство на тази сила,
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или то е необходимо за нея. Но тук необходимостта е празна 
дума; силата трябва да се раздвои така тъкмо защото тряб
ва да се раздвои така. Разбира се, ако е поставено положително 
електричество, в себе си е необходимо и отрицателно; защо
то положителното има битие само като отношение към нещо 
отрицателно или положителното е в самото себе си разликата 
от самото себе си, а същото важи и за отрицателното. Но това, 
че електричеството като такова се разделя така, не е необходи
мо в себе си; електричеството като проста сила е безразлично 
към своя закон да има битие като положително и отрицателно 
електричество; и ако наречем първото негово понятие, а второ
то негово битие, неговото понятие е безразлично към негово
то битие; електричеството само има това свойство; а това ще 
рече, че за него свойството не е необходимо в себе си. -  Това 
безразличие получава друг облик, ако се каже, че това, че има 
битие като положително и отрицателно, принадлежи към дефи
ницията на електричеството, или че то е чисто и просто негово 
понятие и негова същност15. Тогава неговото битие би означа
вало негово съществуване изобщо; но във въпросната дефини
ция не се съдържа необходимостта на неговото съществуване; 
или електричеството има битие, защото го намираме, т.е. то съв
сем не е необходимо; или неговото съществуване се осъществя
ва чрез други сили, т.е. неговата необходимост е външна. Но с 
това, че необходимостта се влага в определеността на битието 
чрез нещо друго, ние отново изпадаме в множествеността на 
определените закони, която току-що напуснахме, за да разгледа
ме закона като закон; само с него трябва да се сравнява неговото 
понятие като понятие или неговата необходимост, която обаче 
се оказа във всичките тези форми все още само празна дума.

Безразличието на закона и силата или на понятието и бити
ето е налице още и по други начини освен посочения. На пример 
в закона на движението е необходимо движението да се разделя 
на време и пространство или после също на разстояние и ско
рост. Тъй като движението е само отношението на въпросните 
моменти, то общото тук е несъмнено разделено в самото себе 
си; но все пак тези части, времето и пространството, или разс
тоянието и скоростта, не изразяват в себе си този произход от 
„едно"; те са безразлични една към друга; пространството бива 
представяно така, че може да има битие без времето, времето без
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пространството, а разстоянието по не без скоростта -  тъй като 
техните величини са безразлични една към друга, тъй като те не 
се отнасят както положително и отрицателно, следователно не 
се отнасят едно към друго чрез своята същност. Следователно 
тук е несъмнено налице необходимостта от разделяне; но не на 
частите като такива една за друга. Но затова и самата онази 
първа необходимост е само измислена, неистинна необходи
мост; а именно самото движение не е представено като проста 
или като чиста същност, а вече като разделено; времето и про
странството са неговите самостоятелни части или същности в 
самите тях или разстоянието и скоростта са начини на битието 
или представянето, единият от които несъмнено може да бъде 
без другия, и затова движението е само тяхно повърхностно от
ношение, а не тяхна същност. Представено като проста същност 
или като сила, движението е несъмнено тежестта, която обаче 
изобщо не съдържа в себе си тези разлики.

Следователно и в двата случая разликата не е разлика в сама
та себе си; или общото, силата, е безразлично към разделянето, 
което има битие в закона, или разликите, частите на закона, са 
безразлични една към друга. Но разсъдъкът има в себе си поня
тието за тази разлика тъкмо в това, че законът е от една страна 
вътрешното, биващото в себе си, но същевременно различеното 
в себе си; следователно това, че тази разлика е вътрешна, е нали
це в това, че законът е проста сила или има битие като понятие 
за тази разлика, следователно е разлика на понятието. Но тази 
вътрешна разлика още спада едва само в разсъдъка и още не е 
поставена в самия предмет. Следователно това, което изказва 
разсъдъкът, е само собствената му необходимост; разлика, ко
ято следователно той прави само така, че изразява същевремен
но, че разликата не е разлика на самия предмет. Следователно 
тази необходимост, която се крие само в думата, е преразказва- 
не на моментите, които съставляват нейния кръг; наистина те 
биват различени, но същевременно тяхната разлика бива изра
зена така, че не е разлика на самия предмет и затова са мата тя 
отново бива снета веднага; това движение се нарича обяснение. 
Следователно бива изказан един закон, от този за кон бива раз
личено неговото общо в себе си или основани ето като сила; но 
за тази разлика се казва, че не е разлика, а по-скоро основани
ето има съвсем същия характер, както законът. Едно единично
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събитие, каквото е например светкавицата, бива схванато като 
нещо общо и това общо бива изказано като закон на електри
чеството: след това обяснението съсредоточава закона в силата 
като същност на закона. Тогава тази сила има такъв характер, 
че когато се изяви, се появяват противоположни електричества, 
които отново изчезват едно в друго, т.е. силата има съвсем същия 
характер, както законът; казва се, че силата и законът съвсем 
не са различни. Разликите са чистото общо изявяване или зако
нът и чистата сила; но двете имат едно и също съдържание, един 
и същ характер; следователно разликата като разлика на съдър
жанието, т.е. на предмета, също се взема обратно.

Както се получава, в това тавтологично движение разсъдъ
кът остава постоянно при спокойното единство на своя предмет 
и движението се извършва само в самия него, не в предмета; то е 
обяснение, което не само не обяснява нищо, но и е така ясно, че 
когато поиска да каже нещо различно от вече казаното, по-скоро 
не казва нищо, а само повтаря същото. Чрез това движение не 
възниква нищо ново в самия предмет, а то се взема под внима
ние само като движение на разсъдъка. Но в него ние познаваме 
това, което забелязахме да липсва в закона, а именно самата аб
солютна смяна; защото това движение, ако го разгледаме по-от
близо е непосредствено противоположното на самото себе си. 
А именно то прокарва една разлика, която не само не е разлика 
за нас, но и която самото движение снема като разлика. Това е 
същата смяна, която се прояви като игра на силите; в нея имаше 
разликата между привеждащо и привеждано в движение, между 
изявяваща се и върнала се в себе си сила, но това бяха разлики, 
които в действителност не бяха разлики и затова също така не
посредствено отново снемаха себе си. Налице е не само чистото 
единство, при което не се прокарва никаква разлика, но и това 
движение, при което наистина се прави разлика, но тъй като 
последната не е разлика, тя отново се снема. -  Следователно с 
обяснението промяната и смяната, които бяха преди това вън от 
вътрешното, само в явлението, са проникнали в самото свръхсе- 
тивно; но нашето съзнание премина от вътрешното като пред
мет към другата страна, в разсъдъка, и има смяната в него.

Така тази смяна още не е смяна на самия предмет, а се проя
вява като чиста смяна по-скоро тъкмо чрез това, че съдържани
ето на моментите на смяната остава същото. Но тъй като поня
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тието като понятие на разсъдъка е същото, каквото е вътреш
ното на нещата, тази смяна става за него като закон на вътреш
ното. Следователно разсъдъкът узнава от опит, че е закон на 
самото явление, а също така, че разликите са само такива, които 
в действителност не са разлики и снемат себе си; или не неедно- 
именното се привлича. Един втори закон, чието съдържание е 
противоположно на това, което по-горе беше наречено закон, а 
именно противоположно на постоянната оставаща еднаква със 
себе си разлика; защото този нов закон изразява по-скоро това, 
че еднаквото става нееднакво, а нееднаквото еднакво. Поняти
ето иска от липсата на мисъл да взаимосъчетае двата закона и 
да осъзнае тяхното противопоставяне. -  Вторият закон, разбира 
се, също е закон или едно вътрешно, еднакво със самото себе си 
битие, но това е по-скоро еднаквост със самата себе си на неед- 
наквостта, постоянство на непостоянството. -  В играта на сили 
те този закон се получи като тъкмо това абсолютно преминава
не и като чиста смяна; едноименното, силата, се разпада в една 
противоположност, която отначало се проявява като самосто
ятелна разлика, но се оказва, че в действителност не е разлика; 
защото това, което се отблъсква от самото себе си, е едноимен
ното, и затова това отблъсквано всъщност се привлича, защото 
то е същото; следователно, тъй като направената разлика не е 
разлика, тя отново снема себе си. По такъв начин тя се проявява 
като разлика на самия предмет или като абсолютна разлика, а 
тази разлика на предмета следователно не е нищо друго освен 
едноименното, което се е отблъснало от себе си и затова поставя 
само противоположност, която не е противоположност.

Чрез този принцип първото свръхсетивно, спокойното цар
ство на законите, непосредственото отражение на възприема
ния свят се превръща в своето противоположно; законът беше 
изобщо оставащото еднакво със себе си, както неговите разли
ки; но сега е поставено, че едното и другото е по-скоро противо
положното на самото себе си; еднаквото със себе си по-скоро се 
отблъсква от себе си, а нееднаквото със себе си по-скоро се по
ставя като еднаквото със себе си. В действителност само с това 
определение разликата е вътрешната разлика или разликата в 
самата себе си, тъй като еднаквото е нееднакво, а нееднаквото 
е еднакво със себе си. -  По този начин този втори свръхсети- 
вен свят е обратният свят; и то, тъй като едната страна е вече
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налице в първия свръхсетивен свят, обратният на този първи 
свят. С това вътрешното е завършено като явление. Защото пър
вият свръхсетивен свят беше само непосредственото издигане 
на възприемания свят в общия елемент; той имаше своето необ
ходимо копие в лицето на възприемания свят, който още запа
зи за себе си принципа на смяната и на изменението, първото 
Царство на законите не притежаваше този принцип, но го полу
чава като обратен свят.

Следователно според закона на този обратен свят едноимен
ното в първия свят е нееднаквото със самото себе си, а неед
наквото в него е също така нееднакво със самото себе си или 
то става еднакво със себе си. В определени моменти това ще се 
получава така, че това, което в закона на първия свят е сладко, 
в това обратно „в себе си“ е кисело; това, което в първия закон е 
черно, във втория закон е бяло. Това, което в закона на първия 
свят е северен, в другото за този закон свръхсетивно „в себе си“ 
(а именно в Земята) е южен полюс на магнита; а онова, което там 
е южен, тук е северен полюс. По същия начин това, което в пър
вия закон на електричеството е кислороден, в другата за него 
свръхсетивна същност става водороден полюс; и, обратно, това, 
което там е водороден, тук става кислороден полюс. В една дру
га сфера според непосредствения закон отмъщението на врага е 
най-висше удовлетворение на наскърбената индивидуалност. Но 
този закон да се показвам като същност по отношение на онзи, 
който не се отнася към мене като към самостоятелна същност, и 
по-скоро да снемам него като същност, се превръща чрез прин
ципа на другия свят в противоположния закон, възстановява
нето на мене като същност чрез снемането на чуждата същност 
се превръща в саморазрушаване. И ако това превръщане, което 
се проявява в наказанието на престъплението, е направено за
кон, също и то е отново само законът на един свят, на който свят 
противостои един обратен свръхсетивен свят, в който се почита 
онова, което се презира в първия, и в който се презира онова, 
което се почита в първия. Наказанието, което според закона на 
първия свят позори и унищожава човека, в света, който е обра
тен на този първи свят, се превръща в помилване, което запазва 
човешката същност и издига човека на почит.

Повърхностно разгледан, този обратен свят е противопо
ложен на първия така, че има този първи свят вън от себе си
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и го отблъсква от себе си като една обратна действителност, 
единият от тях е явлението, а другият е това, което е „в себе 
си“, единият е такъв, какъвто е за нещо друго, а другият, напро
тив, какъвто е за себе си; така че, за да си послужа с предишните 
примери, това, което е сладко на вкус, всъщност или вътрешно, 
във вещта, е кисело, или това, което в действителния магнит на 
явлението е северен, във вътрешното или същественото би
тие би било южен полюс; това, което в проявяващото се елек
тричество се явява като кислороден, в непроявяващото се би 
било водороден полюс. Или едно действие, което в явлението е 
престъпление, във вътрешното би трябвало всъщност да може 
да бъде добро (лоша постъпка, извършена с добро намерение); 
наказанието да бъде наказа ние само в явлението, но в себе си 
или в един друг свят да бъде благодеяние за престъпника. Обаче 
тук вече няма такива противоположности на вътрешно и външ
но, на явление и свръхсетивно като противоположности на две 
действителности. Отблъскваните разлики не се разпределят от
ново във вид на две такива субстанции, които биха ги носили 
и биха им давали отделно устойчиво съществуване; чрез което 
разсъдъкът, излизайки вън от вътрешното, отново би се върнал 
на предишното си място. Едната страна или субстанция отново 
би била светът на възприятието, в който би проявявал своята 
същност единият от двата закона, а на този свят би противосто
ял един вътрешен свят, който е точно такъв сетивен свят, ка
къвто е първият, но в представата, той не би могъл да бъде по
сочен, видян, чут, вкусен като сетивен свят и все пак той би бил 
представян като един такъв сетивен свят. Но в действителност, 
ако едното поставено е възприемано и неговото „в себе си“ като 
обратното нему е също така сетивно представяно, киселото, 
което би било „в себе си“ на сладката вещ, е също така действи
телна вещ, както последната, то е кисела вещ; черното, което би 
било „в себе си“ на бялото, е действителното черно; северният 
полюс, който е „в себе си“ на южния, е наличният в същия този 
магнит северен полюс; кислородният полюс, който е „в себе си“ 
на водородния, е наличният кислороден полюс в същия стълб. 
Но действителното престъпление има свое обратно и свое „в 
себе си“ като възможност в намерението като такова, но не в 
едно добро намерение; защото истината на намерението е само 
самото деяние. Но престъплението по своето съдържание има
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своя рефлексия в себе си или свое обратно в действителното 
наказание; наказанието е помиряването на закона с действител
ността, която е противоположна на закона в престъплението. И 
най-сетне действителното наказание има в себе си своята об
ратна нему действителност така, че тя е такова осъществяване 
на закона, чрез което дейността, която има той като наказание, 
снема самата себе си, той отново става деен закон, спокоен и 
важен закон, и движението на индивидуалността против него и 
движението на закона против индивидуалността е прекратено.

Следователно от представата за превръщане в нещо друго, 
която съставлява същността на едната страна на свръхсетивния 
свят, трябва да отстраним сетивната представа за затвърдяване
то на разликите в един различен елемент на устойчивото същест
вуване и да изложим и схванем чисто това абсолютно понятие за 
разлика като вътрешна разлика, отблъскване на едноименното 
като едноименно от самото себе си и еднаквост на нееднакво
то като нееднакво. Трябва да мислим чистата смяна или проти
вопоставянето в самото себе си, противоречието. Защото в 
разликата, която е вътрешна, противоположното не е само едно 
от двете; -  иначе то би било нещо биващо, а не нещо противо
положно; -  напротив, то е противоположното на нещо проти
воположно или само то друго е налице непосредствено в него. 
Наистина аз поставям тук противоположното, а там другото, 
на което то е противоположно; следователно поставям на едната 
страна противоположното, тъй като е в себе си и за себе си без 
другото. Но тъкмо поради това, че тук имам противоположно
то в себе си и за себе си, то е противоположно на самото себе 
си или в действителност има другото непосредствено в самото 
себе си. -  Така свръхсетивният свят, който е обратният свят, съ
щевременно е взел връх над другия и го има в самия себе си; сам 
за себе си той е обратният, т.е. обратният на самия себе си; той 
е самият той и противоположният на него свят в едно единство. 
Само така той е разликата като вътрешна или разлика в самата 
себе си или има битие като безкрайност.

Както виждаме, благодарение на безкрайността законът е 
завършен до необходимост в самия себе си и е приел всички мо
менти на явлението във вътрешното. Според това, което се по
лучи, „простото на закона е безкрайността“ ще рече: а) то е нещо 
еднакво със самото себе си, което обаче е разликата в себе си;
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или то е едноименно, което се отблъсква от самото себе си или 
се раздвоява. Онова, което беше наречено проста сила, само се 
раздвоява и чрез своята безкрайност е законът, fi) Раздвоено- 
то, което съставлява представените в закона части, се проявява 
като устойчиво съществуващо; и ако тези части се разгледат без 
понятието за вътрешна разлика, пространството и времето или 
разстоянието и скоростта, които се явяват като моменти на те
жестта, са безразлични един за друг и без необходимост както 
един за друг, така и за самата тежест, тъй както тази проста те
жест е безразлична към тях или както простото електричество 
е безразлично към положителното и отрицателното, у) Но бла
годарение на понятието за вътрешна разлика това нееднакво и 
безразлично, пространството и времето и т.н. е разлика, която 
не е разлика, или само разлика на едноименното, а негова същ
ност е единството; те са въодушевени едно към друго като поло
жително и отрицателно и тяхното битие е по-скоро това, че пос
тавят себе си като небитие и снемат себе си в единството. Двете 
различени съществуват устойчиво, те са в себе си, те са в себе си 
като противоположни, т.е. противоположното на самите себе 
си, те имат в себе си своето друго и са само едно единство.

Тази проста безкрайност или абсолютното понятие може да 
се нарече простата същност на живота, душата на света, общата 
кръв, която е всеприсъстваща, не се помрачава или прекъсва от 
никаква разлика, а по-скоро самата тя е всички разлики, както и 
тяхната снетост, следователно пулсира в себе си, без да се дви
жи, трепти в себе си, без да е неспокойна. Тази безкрайност е 
еднаква със самата себе си, защото разликите са тавтологични; 
това са разлики, които не са разлики. Ето защо тази еднаква със 
самата себе си същност се отнася само към самата себе си. Към 
самата себе си: така тази същност е нещо друго, към което се на
сочва отношението, а отнасянето към самата себе си е по-ско
ро раздвояване или тъкмо онази еднаквост със самата себе си е 
вътрешна разлика. По такъв начин тези раздвоени са в себе си и 
за самите себе си, всяко от тях е противоположно на нещо друго, 
така в тях с едното вече е изказано същевременно и другото, или 
то не е противоположното на нещо друго, а само чистото про
тивоположно; следователно по такъв начин то е в самото себе 
си противоположното на себе си. Или то не е изобщо противо
положност, а е само за себе си, една чиста, еднаква със самата
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себе си същност, която няма в себе си разлика, по такъв начин 
няма защо да поставяме въпроса, а още по-малко да смятаме за 
философия измъчването с такъв въпрос или дори да смятаме, че 
тя не може да му отговори -  как от тази чиста същност произ
лиза разликата или инобитието; защото раздвоението вече беше 
извършено, разликата беше изключена от еднаквото със самото 
себе си и поставена редом с него; следователно това, което тряб
ваше да бъде еднаквото със самото себе си, е вече по-скоро едно 
от раздвоените, отколкото абсолютна същност. Ето защо да се 
каже, че еднаквото със самото себе си се раздвоява, означава ни 
повече, ни по-малко от това, че то снема себе си като инобитие. 
Самото единство, за което обикновено се казва, че разликата не 
може да излезе вън от него, в действителност е само единият 
момент на раздвоението; то е абстракцията за простотата, която 
противостои на разликата. Но тъй като единството е абстракци
ята, само едното от противоположните, това вече означава, че 
то е раздвоението; защото ако единството е нещо отрицателно, 
противоположно, то е поставено тъкмо като онова, което има 
в себе си противопоставянето. Затова разликите между раздво
яване и ставане еднакво със самото себе си са също така само 
това движение на снемането на себе си; защото щом еднаквото 
със самото себе си, което тепърва трябва да се раздвои или да 
стане свое противоположно, е абстракция или вече самото то е 
нещо раздвоено, следователно неговото раздвояване е снемане 
на това, което то е, и следователно снимането на неговата раз- 
двоеност. Ставането еднакво със самото себе си е също така 
раздвояване; това, което става еднакво със самото себе си, с това 
се противопоставя на раздвоението; т.е. с това то само застава 
редом със себе си или по-скоро става нещо раздвоено. Безкрай
ността или това абсолютно неспокойствие на чистото привеж
дане в движение на самото себе си, което се състои в това, че 
онова, което е определено по някакъв начин, например като би
тие, е по-скоро противоположното на тази определеност, наис
тина вече беше душата на всичко досегашно, но самата тя се поя
ви свободно за пръв път като обяснение, и едва когато най-сетне 
тя е предмет за съзнанието като това, което е тя, съзнанието е 
самосъзнание. Обяснението от страна на разсъдъка прави преди 
всичко само описанието на това, какво е самосъзнанието. Той 
снема наличните в закона, станали вече чисти, но още безраз
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лични разлики и ги поставя в едно единство, това на силата. Но 
това ставане на еднакви е също така непосредствено раздвоява
не; защото разсъдъкът снема разликите и по този начин поставя 
„едното" на силата само чрез това, че прави една нова разлика, 
разликата между закон и сила, която обаче същевременно не е 
разлика; а до това, че тази разлика също така и не е разлика, сам 
той се придвижва с това, че отново снема тази разлика, като до
пуска, че силата има същия характер, както законът. -  Но по та
къв начин това движение или тази необходимост е още необхо
димост и движение на разсъдъка или движението като такова 
не е негов предмет, а той има за предмети в него положителното 
и отрицателното електричество, разстоянието, скоростта, при
тегателната сила и хиляди други неща, които съставляват съдър
жанието на моментите на движението. В обяснението има тол
кова много самоудовлетворение тъкмо поради това, че при него, 
за да се изразим така, съзнанието в непосредствен разговор със 
самото себе си се наслаждава само на самото себе си и при това 
наистина изглежда, че е заето с нещо друго, но в действителност 
се занимава само със самото себе си.

В противоположния закон като обратен на първия или във 
вътрешната разлика наистина самата безкрайност става пред- 
мет на разсъдъка, но той отново я изпуска като такава, като от
ново разделя на два свята или на два субстанциални елемента 
разликата в себе си, самоотблъскването на едноименното, и не
еднаквите, които се привличат; движението, каквото е то в опи
та, за разсъдъка тук е извършване на събитие, а едноименното и 
нееднаквото са предикати, чиято същност е един биващ субст
рат. Същото, което е предмет за разсъдъка в сетивна обвивка, е 
такъв предмет за нас в неговата съществена форма, като чисто 
понятие. Това схващане на разликата, каквато е тя в действи
телност, или схващането на безкрайността като такава, е за 
нас или в себе си. Изложението на понятието безкрайност при
надлежи на науката; но съзнанието, както има понятието непо
средствено, отново се явява като собствена форма или нова раз
новидност на съзнанието, която не узнава в предходното своята 
същност, а я смята за нещо съвсем друго. -  Тъй като това поня
тие за безкрайност е предмет за съзнанието, следователно то е 
съзнание за разликата като една разлика, която е непосредстве
но също така и снета; то е за самото себе си, то е различаване
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на неразлиненото или само съзнание. Аз различавам себе си от 
самия себе си и за мене, в това се съдържа непосредствено, че 
това различено не е различено. Аз, едноименното, отблъсквам 
себе си от самия себе си; но това различено, поставено като не
еднакво, тъй като е различено, непосредствено не е разлика за 
мене. Наистина самото съзнание за нещо друго, за един предмет, 
е по необходимост самосъзнание, рефлектираност в себе си, съз
нание за самото себе си в своето инобитие. Необходимото дви
жение напред от досегашните форми на съзнанието, истинното 
на които беше една вещ, нещо по-друго от самите тях, изразява 
тъкмо това, че не само съзнанието за вещта е възможно само за 
едно самосъзнание, а че единствено това самосъзнание е исти
ната на онези форми. Но тази истина е налице само за нас, още 
не за съзнанието. Самосъзнанието стана едва за себе си, още не 
като единство със съзнанието изобщо.

Виждаме, че във вътрешното на явлението разсъдъкът в 
действителност не узнава от опита нещо по-друго от самото 
явление, но не така, както последното има битие като игра на 
силите -  напротив, той узнава тази игра в нейните абсолютно 
общи моменти и в тяхното движение, а в действителност узнава 
само самия себе си. Издигането над възприятието, съзнанието 
се проявява като слято със свръхсетивното чрез средния термин 
на явлението, чрез който то устремява поглед към този заден 
план. Двата крайни термина, единият на чистото вътрешно, а 
другият на вътрешното, което устремява поглед към това чис
то вътрешно, сега са се съвпаднали и са изчезнали както самите 
те като крайни термини, така и средният им термин като нещо 
по-друго от тях. Следователно тази завеса пред вътрешното е 
отстранена и е налице устремяването на погледа на неразличе- 
ното едноименно, което отблъсква самото себе си, поставя себе 
си като различено вътрешно, но за което има битие също така 
непосредствено неразличеността на двете, самосъзнанието. 
Оказва се, че зад така наречената завеса, която трябва да скрива 
вътрешното, не можем да видим нищо, ако не отидем самите ние 
зад нея, както за да ви дим, така и за да има нещо зад нея, което 
можем да видим. Но същевременно се получава, че не можем 
да отидем зад нея направо, без всякакви обстоятелства; защото 
самото това знание, което е истината на представата за явле
нието и за неговото вътрешно, е само резултат от едно обстойно
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движение, чрез което изчезват разновидностите на съзнанието, 
мнението, възприемането за това, което съзнанието знаеу кога- 
то то знае самото себе си, се нуждае още от други обстоятелст
ва, разяснение на които е следващото изложение.



В. САМОСЪЗНАНИЕ

IV
И с т и н а т а  н а  у в е р е н о с т т а  в  с а м и я  с е б е  с и

В досегашните начини на увереност за съзнанието истинното е 
нещо по-друго от самото него. Но понятието за това истинно 

изчезва в опита за него; по-скоро се оказва, че така, както пред
метът беше непосредствено в себе си -  биващото на сетивната 
увереност, конкретната вещ на възприятието, силата на разсъдъ
ка, -  той не е истински, а това „в себе си“ се получава като начин, 
по който той има битие само за нещо друго; понятието за него 
снема себе си в действителния предмет или първата непосред
ствена представа снема себе си в опита и увереността се загуби 
в истината. Но сега вече възникна това, което не се осъществи 
в тези по-ранни отношения, а именно една увереност, която е 
еднаква със своята истина; защото увереността е за самата себе 
си свой предмет, а съзнанието е истинното за самото себе си. 
В него наистина има също и инобитие; а именно съзнанието 
различава, но различава нещо такова, което за него е същевре
менно нещо не-различено. Ако наречем понятие движението на 
знанието, а предмет знанието като спокойно единство или като 
„аз“, ще видим, че предметът съответства на понятието не само 
за нас, но и за самото знание. -  Или, с други думи, ако наречем 
понятие това, което е предметът в себе си, а предмет това, което 
е той като предмет или за нещо друго, става ясно, че битието
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в себе си и битието за нещо друго е едно и също; защото това, 
което е „в себе си", е съзнанието; но то е също така това, за което 
има битие нещо друго (това, което е „в себе си"); и за съзнанието 
„в себе си" на предмета и неговото битие за нещо друго е едно 
и също; „азът“ е съдържанието на отношението и самото отно
шение; той е самият той в противоположност на нещо друго и 
същевременно се простира над това друго, което е за него също 
така само самото то.

Следователно със самосъзнанието сега навлязохме в родно
то царство на истината. Нека видим как се появява най-напред 
формата на самосъзнанието. Ако разгледаме тази нова форма 
на знание, знанието за самия себе си, в отношение към пред
ходното, към знанието за нещо друго, това знание наистина е 
изчезнало; но същевременно неговите моменти също така са се 
запазили; и загубата се състои в това, че тук те са налице, както 
са в себе си. Битието на мнението, единичността и противо
положната на нея всеобщност на възприятието, както и праз
ното вътрешно на разсъдъка имат битие вече не като същнос
ти, а като моменти на самосъзнанието, т.е. като абстракции или 
разлики, които за самото съзнание са същевременно нищожни 
или не са разлики и са чисто изчезващи същности. Следовател
но, изглежда, загубил се е само самият главен момент, а имен
но простото самостоятелно устойчиво съществуване за съз
нанието. Но в действителност самосъзнанието е рефлексията, 
която изхожда от битието на сетивния и възприемания свят и 
е всъщност връщането от инобитието. Като самосъзнание са
мосъзнанието е движение; но тъй като то различава от себе си 
само самото себе си като самото себе си, за него разликата като 
инобитие е непосредствено снета; разликата не е, а самосъзна
нието е само нямащата движение тавтология на „аз“ съм „аз“; 
тъй като за самосъзнанието разликата няма също и формата на 
битие, то не е самосъзнание. Следователно за него инобитието 
има битие като битие или като различен момент; но то е за 
себе си също така единството на самото себе си с тази разлика 
като втори различен момент. С онзи първи момент се запазва 
самосъзнанието като съзнание, а за него -  цялата широта на се
тивния свят; но същевременно само като отнесена към втория 
момент, единството на самосъзнанието със самото себе си; и 
следователно за него това единство е устойчиво съществуване,
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което обаче е само явление или разлика, която в себе си няма 
битие. Но тази противоположност на явлението на самосъзна
нието и на неговата истина има за своя същност само истина
та, а именно единството на самосъзнанието със самото себе си; 
това единство трябва да стане съществено за самосъзнанието, 
т.е. самосъзнанието е желание изобщо. Съзнанието като само
съзнание сега вече има два предмета, един непосредствен, пред
мета на сетивната увереност и на възприемането, който обаче 
се отличава за самосъзнанието с характерната особеност на 
отрицателното, и един втори, а именно самото себе си, който е 
истинната същност и е налице преди всичко едва само в проти
воположност на първия. Тук самосъзнанието се проявява като 
движението, в което тази противоположност е снета и става за 
самосъзнанието еднаквост на самото него със себе си.

Но предметът, който е отрицателното за самосъзнанието, от 
своя страна за нас или в себе си {an sich) се върна в себе си (in 
sich) точно така, както съзнанието, от друга страна. Чрез тази 
рефлексия в себе си той стана живот. Това, което самосъзна
нието като биващо различава от себе си, доколкото също е по
ставено като биващо, не само има в себе си начина на сетивна
та увереност и на възприятието, но и е рефлектирано в себе си 
битие, и предметът на непосредственото желание е нещо живо. 
Защото това, което е „в себе си“, или общият резултат от отно
шението на разсъдъка към вътрешното на нещата е различава
нето на това, което не може да бъде различено, или единството 
на различеното. Но, както видяхме, това единство е също така 
свое отблъскване от самото себе си, и това понятие се раздвоява 
в противоположността на самосъзнанието и на живота; самосъ
знанието е единството, за което има битие безкрайното единст
во на разликите; а животът само е самото това единство, така че 
единството не е същевременно за самото себе си. Следователно 
колкото е самостоятелно съзнанието, толкова е самостоятелен 
в себе си неговият предмет. Ето защо самосъзнанието, което е 
чисто и просто за себе си и обрисува своя предмет непосредст
вено с характера на отрицателното или е преди всичко желание, 
по-скоро ще узнае от опит самостоятелността на този предмет.

Определението на живота, както се получава от понятието 
или от общия резултат, с който навлизаме в тази сфера, е доста
тъчно да охарактеризираме живота, без да става нужда да разви
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ваме по-нататък неговата природа, като изхождаме от това оп
ределение; кръгът на последното се затваря в следните моменти. 
Същността е безкрайността като снетостта на всички разли
ки, чистото движение около оста, покой на самата безкрайност 
като абсолютно неспокойна безкрайност, самата самостоятел
ност, в която са разтворени разликите на движението; проста
та същност на времето, която в тази еднаквост със самата себе 
си има чистата форма на пространството. В тази проста обща 
среда разликите имат битие също така и като разлики; защото 
тази всеобща подвижност има своята отрицателна природа само 
когато е снемане на последните; но тя не може да снеме различе
ните, ако те нямат устойчиво съществуване. Тъкмо самата тази 
подвижност като еднаквата със самата себе си самостоятелност 
е тяхното устойчиво съществуване или тяхната субстанция, в 
която следователно те имат битие като различени звена и бива
щи за себе си части. Битието вече няма значението на абстрак
цията на битието, а тяхната чиста същност няма значението 
на абстракция на всеобщността; напротив, тяхното битие е 
тъкмо онази проста подвижна субстанция на чистото движение 
в самото себе си. Но разликата на тези звена едно спрямо друго 
като разлика не се състои изобщо в никоя друга определеност 
освен в определеността на моментите на безкрайността или на 
самото чисто движение.

Самостоятелните звена са за себе си; но това битие за себе 
си е по-скоро също така непосредствено тяхна рефлексия в един
ството, както това единство е раздвояването в самостоятелни 
образувания. Единството е раздвоено, тъй като е абсолютно от
рицателно или безкрайно единство; а тъй като то е устойчиво
то съществуване, също и разликата има самостоятелност само 
в него. Тази самостоятелност на образуванието се проявява като 
нещо определено, за друго, защото тя е нещо раздвоено; и дотол
кова снемането на раздвоението се извършва чрез нещо друго. 
Но това снемане е също така и в самото образувание; защото 
тъкмо споменатата подвижност е субстанцията на самостоятел
ните образувания; а тази субстанция е безкрайна; затова самото 
образувание в своето устойчиво съществуване е раздвоението 
или снемането на своето битие за себе си.

Ако различим по-отблизо моментите, които се съдържат 
тук, ще видим, че имаме за първи момент устойчивото същест
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вуване на самостоятелните образувания или потискането на 
това, което е различаването само по себе си, а именно да не бъде 
само по себе си и да няма устойчиво съществуване. А втори
ят момент е подниняването на въпросното устойчиво същес
твуване под безкрайността на разликата. В първия момент е 
устойчиво съществуващото образувание; като биващо за себе 
си или като безкрайна субстанция в своята определеност, то се 
обявява против общата субстанция, отрича тази подвижност 
и непрекъснатост с нея и се утвърждава не като разтворено в 
това общо, а по-скоро като запазващо се чрез обособяването от 
тази своя неорганична природа и чрез поглъщането й. Животът 
в общата подвижна среда, едно спокойно разгръщане на формо- 
образуването, тъкмо чрез това става тяхно движение или става 
животът като процес. Простата обща подвижност е това, което 
е „в себе си“, а разликата на образуванията е другото. Но чрез 
тази разлика самата тази подвижност става другото; защото 
сега подвижността е за разликата, която е в себе си и за самата 
себе си и затова е безкрайното движение, от което се поглъща 
онази спокойна среда, тя е животът като живо. -  Но затова това 
превръщане в обратното е отново превърнатостта в самата 
себе си; това, което бива погълнато, е същността; тъкмо с това 
индивидуалността, която се запазва за сметка на общото и си 
дава чувството за своето единство със самата себе си, снема сво
ята противоположност към другото, чрез която тя е за себе 
си; единството със самата себе си, което си дава тя, е тъкмо под
вижността на разликите или общото разтваряне. Но, обратно, 
снемането на индивидуалното устойчиво съществуване е също 
така неговото пораждане. Защото, щом същността на индиви
дуалното образувание, общият живот, и биващото за себе си е 
в себе си проста субстанция, последното, като постави в себе 
си другото, снема тази своя простота или своята същност, т.е. 
то раздвоява простотата и тъкмо това раздвояване на нямащата 
разлики подвижност е поставянето на индивидуалността. Сле
дователно простата субстанция на живота е раздвояването на 
самата нея във вид на образувания и същевременно разтваряне
то на тези устойчиво съществуващи разлики; а разтварянето на 
раздвоението е също така раздвояване или разчленяване. С това 
двете страни на цялото движение, които различихме -  а имен
но спокойно разгърнатото в общата среда на самостоятелността
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формообразуване и процесът на живота, -  преливат една в дру
га; последният, процесът на живота, е както образувание, така 
и снемане на образуванието, а първото, формообразуването, е 
както разчленяване, така и снемане. Самият подвижен елемент 
е само абстракцията за същност или той е действителен само 
като образувание; а това, че той се разчленява, е от ново раз
двояване на разчлененото или негово разтваряне. Целият този 
кръговрат съставлява животът, нито това, което се изказва най- 
напред, непосредствената непрекъснатост и монолитност на не
говата същност, нито устойчиво съществуващото образувание и 
прекъснатото, което има битие за себе си, нито чистият процес 
на това образувание, нито също простото обединяване на тези 
моменти, а цялото, което се развива и разтваря своето развитие 
и се запазва просто в това движение. Като изхождаме от първо
то непосредствено единство и преминаваме през моментите на 
формообразуването и на процеса, се връщаме към единството 
на тези два момента, а с това отново към първата проста суб
станция, това рефлектирано единство е по-друго от първото. 
В противоположност на първото непосредствено или изказано 
като битие единство, това второ единство е общото единство, 
което има в себе си всичките тези моменти в снет вид. То е прос
тият род, който в движението на самия живот не съществува 
сам за себе си като това просто; напротив, в този резултат жи
вотът сочи към нещо по-друго от него, а именно към съзнанието, 
за което той има битие като това единство или като род. Но този 
друг живот, за който има битие родът като такъв и който сам за 
себе си е род, самосъзнанието, има битие за самия себе си преди 
всичко само като тази проста същност и има за предмет себе си 
като чист „аз“\ в неговия опит, който предстои да разгледаме 
сега, този абстрактен предмет ще се обогати за него и ще получи 
разгръщането, което видяхме в живота.

Простият „аз“ е този род или простото общо, за което раз
ликите не са разлики само когато то е отрицателна същност 
на оформените самостоятелни моменти; а самосъзнанието сле
дователно е уверено в самото себе си само чрез снемането на 
това друго, което му се представя като самостоятелен живот; 
то е желание. Уверено в нищожността на това друго, то приема 
за себе си тази нищожност като негова истина, унищожава само
стоятелния предмет и по този начин си дава увереност в самото
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себе си като истинна увереност, като такава увереност, която е 
станала за самото него по предметен начин.

Но в това удовлетворяване то узнава от опит самостоятел
ността на своя предмет. Желанието и постиганата в неговото 
удовлетворяване увереност на самосъзнанието в самото себе 
си са обусловени от предмета, защото тази увереност има битие 
чрез снемане на това друго; за да се получи това снемане, трябва 
да има битие това друго. Следователно самосъзнанието със сво
ето отрицателно отношение не може да снеме предмета; затова 
то по-скоро го поражда отново, както желанието. Същността на 
желанието е в действителност нещо по-друго от самосъзнани
ето; а чрез този опит тази истина е станала за самото самосъз
нание. Но същевременно то е също така абсолютно за себе си и 
е това само чрез снемане на предмета и това снемане трябва да 
стане удовлетворение за самосъзнанието, защото то е истина
та. Ето защо поради самостоятелността на предмета самосъзна
нието може да получи удовлетворение само когато самият този 
предмет осъществи в себе си отрицанието, а той трябва да осъ
ществи в себе си това отрицание на самия себе си, защото в себе 
си той е отрицателното и трябва да бъде за другото това, което е 
той. Тъй като предметът е отрицанието в самия себе си и в това 
отрицание е същевременно самостоятелен, той е съзнание. В жи
вота, който е предмет на желанието, отрицанието или е в нещо 
друго, а именно в желанието, или има битие като определеност 
спрямо друго безразлично образувание, или като неорганична 
обща природа на живота. Но тази обща самостоятелна природа, 
в която отрицанието има битие като абсолютно отрицание, е ро
дът като такъв или като самосъзнание. Самосъзнанието пости
га своето удовлетворение само в едно друго самосъзнание.

Понятието самосъзнание е завършено едва в тези три мо
мента: а) Чистият неразличен „аз" е първият му непосредствен 
предмет. Ь) Но самата тази непосредственост е абсолютно опо- 
средстване, тя има битие само като снемане на самостоятелния 
предмет или е желание. Удовлетворението на желанието е наис
тина рефлексия на самосъзнанието в самото себе си или увере
ността, която е станала истина, с) Но истината на тази увереност 
е по-скоро двойната рефлексия, раздвоението на самосъзнани
ето. Самосъзнанието е предмет за съзнанието, който поставя в 
самия себе си като нищожно своето инобитие или разликата и
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е самостоятелен в това поставяне. Наистина различеното, само 
живо образувание снема в процеса на самия живот също и сво
ята самостоятелност, но със своята разлика то престава да бъде 
това, което е то; но предметът на самосъзнанието е също така 
самостоятелен в тази отрицателност на самия себе си; а с това 
той е род за самия себе си, обща подвижност в своеобразието на 
своето обособяване; той е живо самосъзнание.

Това е самосъзнание за едно самосъзнание. Едва чрез това 
то е действително такова; защото едва тук единството на самото 
него в неговото инобитие става за него; „азът“, който е пред
метът на неговото понятие, в действителност не е предмет; но 
предметът на желанието има битие само самостоятелно, защо
то той е общата неунищожима субстанция, подвижната, еднаква 
със самата себе си същност. Когато предметът е самосъзнание, 
той е както предмет, така и „аз“. -  С това за нас вече е налице 
понятието дух. Това, което става по-нататък за съзнанието, е 
опитът какво е духът, тази абсолютна субстанция, която в пъл
ната свобода и самостоятелност на своята противоположност, 
а именно на различните биващи за себе си самосъзнания, е 
тяхното единство; „аз“, който е „ние“ и „ние1; което е „аз“ Едва 
в самосъзнанието като понятие на духа съзнанието има своята 
повратна точка, в която навлиза от цветистата привидност на 
сетивното „от сам“ и от празната нощ на свръхсетивното „отвъд“ 
в духовния ден на настоящето.

А
С амостоятелност и несамостоятелност на 

самосъзнанието; господство и робство

Самосъзнанието е в себе си и за себе си, когато е в себе си и за 
себе си за нещо друго, и благодарение на това, че е в себе си и за 
себе си за нещо друго; т.е. то има битие само като нещо призна
то. Понятието за това единство на самосъзнанието в неговото 
раздвоение, за реализиращата се в самосъзнанието безкрайност, 
е многостранно и многозначно кръстосване, така че моментите 
на последното трябва, от една страна, да се придържат точно вън
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един от друг, а, от друга страна, да се вземат и познават в това 
различаване същевременно и като неразличени или винаги в 
тяхното противоположно значение. Двусмислеността на разли
ченото се крие в същността на самосъзнанието да бъде безкрай
но или да бъде непосредствено противоположното на определе
ността, в която е поставено. Разчепкването (Auseinanderlegung) 
на понятието за това духовно единство в раздвоението на един
ството излага пред нас движението на признаването.

За самосъзнанието има битие едно друго самосъзнание; то 
е излязло вън от себе си. Това излизане има двойно значение; 
първо, самосъзнанието е загубило самото себе си, защо то нами
ра себе си като друга същност; второ, с това то е снело другото, 
защото също и не вижда другото като същност, а вижда самото 
себе си в другото.

То трябва да снеме това свое инобитие; това е снемането на 
първата двусмисленост и затова само е втора двусмисленост; 
първо, самосъзнанието трябва да се стреми да снеме другата 
самостоятелна същност, за да се увери по този начин в себе си 
като същност; второ, по този начин то се стреми да снеме само
то себе си, защото това друго е самото то.

Това двусмислено снемане на неговото двусмислено ино
битие е също така двусмислено връщане в самото себе си; за
щото, първо, чрез снемането самосъзнанието получава обратно 
самото себе си; защото отново става еднакво със себе си чрез 
снемането на своето инобитие; но, второ, снемането отново му 
връща също така другото самосъзнание, защото то беше за себе 
си в другото, то снема това свое битие в другото, следователно 
отново пуска другото на свобода.

По този начин това движение на самосъзнанието в отно
шението към едно друго самосъзнание беше представено като 
дейността на „еднотои; но самата тази дейност на „едното“ има 
двойното значение да бъде както неговата дейност, така и дей
ността на другото; защото другото също така е самостоятелно, 
затворено в себе си, и в него няма нищо, което не е чрез самото 
него. Първото няма пред себе си предмета, както той съществу
ва преди всичко само за желанието, а има един биващ за себе си 
самостоятелен предмет, над който то затова не може да извър
ши нищо за себе си, ако сам той не извърши в самия себе си това, 
което то върши над него. Следователно движението е чисто и
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просто двойното движение на двете самосъзнания. Всяко от тях 
вижда как другото върши същото, което върши то; всяко от тях 
само върши това, което изисква от другото; и затова върши това, 
което върши, също само доколкото другото върши същото; ед
ностранчивата дейност би била безполезна; тъй като това, което 
трябва да се извърши, може да се осъществи само от двете.

Следователно дейността е двусмислена не само доколкото 
е дейност както спрямо себе си, така и спрямо другото, но и до
колкото е неразделено дейността както на едното, така и на 
другото.

В това движение виждаме как се повтаря процесът, който се 
прояви като игра на силите, но в съзнанието. Това, което в този 
процес беше за нас, тук е за самите крайни терми ни. Средният 
термин е самосъзнанието, което се разпада в крайните термини; 
а всеки краен термин е това заменяне на своята определеност 
и абсолютен преход в противоположния. Но като съзнание той 
несъмнено излиза вън от себе си; обаче в своето битие вън от 
себе си същевременно се въздържа в себе си, е за себе си, а него
вото „вън от себе си“ е за него. За него е, че то непосредствено е 
и не е друго съзнание; а също така, че това друго е за себе си само 
когато снема себе си като биващо за себе си и е за себе си само 
в битието за себе си на другото. Всяко е среден термин за дру
гото, чрез който всяко се опосредства и слива със самото себе 
си и всяко е за себе си и за другото непосредствена, биваща за 
себе си същност, която същевременно по такъв начин е за себе 
си само чрез това опосредстване. Те се признават като взаимно 
признаващи се.

Но нека разгледаме това чисто понятие за признаване, за 
раздвояване на самосъзнанието в неговото единство, нека ви
дим как се проявява неговият процес за самосъзнанието. То ще 
представи най-напред страната на нееднаквостта на двете са
мосъзнания или излизането на средния термин навън в край- 
ните термини, които като крайни термини са противоположни 
един на друг и единият от които е само признавано, а другият 
само признаващо.

Самосъзнанието е преди всичко просто битие за себе си, ед
накво със самото себе си чрез изключването на всичко друго от 
себе си; негова същност и абсолютен предмет за него е „азът“; 
и в тази непосредственост или в това битие на своето битие
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за себе си то е единично. Това, което е друго за него, има битие 
като несъществен предмет, отличаващ се с характера на отри
цателното. Но другото също е самосъзнание; един индивид се 
явява в противоположност на друг индивид. Като се явяват така 
непосредствено, те имат битие един за друг по начина на обик
новени предмети; самостоятелни образувания, съзнания, потъ
нали в битието на живота -  защото биващият предмет тук се 
определи като живот, -  които още не са извършили едно за друго 
движението на абсолютната абстракция да унищожи всяко непо
средствено битие и да бъде само чисто отрицателното битие на 
еднаквото със самото себе си съзнание или още не са се прояви
ли едно пред друго като чисто битие за себе си, т.е. като самосъ- 
знания. Наистина всяко от тях е уверено в самото себе си, но не и 
в другото, и затова неговата собствена увереност за себе си още 
няма истина; защото негова истина би било само това, негово
то собствено битие за себе си да се прояви пред него като само
стоятелен предмет или, което е същото, предметът да се прояви 
като тази чиста увереност в самия себе си. Но според понятието 
за признаване това не е възможно другояче освен така, че както 
другият е за него, така той е за другия, и всеки един извършва в 
самия себе си чрез своята собствена дейност и отново чрез дей
ността на другия тази чиста абстракция на битието за себе си.

Но проявяването на себе си като чиста абстракция на са
мосъзнанието се състои в това да покажеш себе си като чисто 
отрицание на своя предметен начин или да покажеш самосъ
знанието като несвързано с никое определено налично битие, 
с общата единичност на наличното битие изобщо, с живота. 
Това проявяване е двойна дейност; дейност на другия и дейност 
чрез самия себе си. Доколкото тя е дейност на другия, следва, 
че всеки се стреми към смъртта на другия. Но в това е налице и 
втората дейност, дейността чрез самия себе си; защото първа
та дейност включва в себе си залагането на собствения живот. 
Следователно отношението на двете самосъзнания е определе
но така, че те потвърждават самите себе си и се потвърждават 
едно друго чрез борбата на живот и смърт. -  Те трябва да влязат 
в тази борба, защото трябва да издигнат в другия и в самите себе 
си до висотата на истината увереността в самите себе си, че са за 
себе си. И единствено чрез залагането на живота се потвърждава 
свободата, това, че за самосъзнанието е същност не битието, не



непосредственият начин, по който се явява то, не неговата по- 
тъналост в широтата на живота, а че в него няма нищо, което не 
би било за него изчезващ момент, това, че то е само чисто битие 
за себе си. Индивидът, който не се е осмелил да пожертва живота 
си, наистина може да бъде признат като личност; но той не е 
постигнал истината на тази признатост като истина на едно са
мостоятелно самосъзнание. Всеки индивид трябва да се стреми 
към смъртта на другия така, както залага своя живот; защото за 
него другият не струва повече от самия него; неговата същност 
се проявява пред него като нещо друго, последното е вън от себе 
си, то трябва да снеме своето битие вън от себе си; другото е мно
гообразно пленено и биващо съзнание; то трябва да съзерцава 
своето инобитие като чисто битие за себе си или като абсолютно 
отрицание. Но това потвърждаване чрез смъртта снема истина
та, която трябваше да следва оттук, а заедно с нея и увереността 
в самия себе си изобщо; защото както животът е естественото 
утвърждаване на съзнанието, самостоятелността без абсолют
ната отрицателност, така смъртта е естественото отрицание 
на това съзнание, отрицанието без самостоятелността, която 
следователно остава без изискваното значение на признаването. 
Наистина чрез смъртта е възникнала увереността, че двамата са 
се осмелили да заложат живота си и са го презрели в себе си и в 
другия; но не за онези, които са устояли в тази борба. Те снемат 
своето вложено в тази чиста същност съзнание, което е естест
веното налично битие, или те снемат себе си и биват снети като 
крайните термини, които искат да бъдат за себе си. Но с това от 
играта на смяната изчезва същественият момент, разпадането в 
крайни термини с противоположни определености; и средният 
термин се съвпада в едно мъртво единство, което е разпаднато 
в мъртви, само биващи, не противоположни крайни термини; и 
двата крайни термина не се отдават взаимно един на друг и не се 
получават обратно взаимно един от друг чрез съзнанието, а само 
си предоставят свобода един на друг безразлично, като вещи. 
Тяхна дейност е абстрактното отрицание, а не отрицанието на 
съзнанието, което съзнание снема така, че съхранява и запазва 
снетото и с това надживява неговата снемаемост.

В този опит се разкрива за самосъзнанието това, че за него 
животът е така съществен, както чистото самосъзнание. В не
посредственото самосъзнание простият „аз" е абсолютният
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предмет, който обаче за нас или в себе си е абсолютното опо- 
средстване и има за съществен момент устойчиво съществува
щата самостоятелност. Разлагането на онова просто единство е 
резултатът от първия опит; този опит поражда едно чисто са
мосъзнание и едно съзнание, което не е само за себе си, а е за 
едно друго съзнание, т.е. явява се като биващо съзнание или съ
знание във формата на вещност. Двата момента са съществени; 
-  тъй като отначало са нееднакви и противоположни и още не 
се е получила тяхната рефлексия в единството, те се явяват като 
две противоположни форми на съзнанието; едната е самостоя
телното съзнание, същност на което е битието за себе си, друга
та е несамостоятелното съзнание, същност на което е животът 
или битието за друго; първото от тях е господарят, а второто 
робът.

Господарят е биващото за себе си съзнание, но вече не само 
понятието за това съзнание, а биващо за себе си съзнание, което 
е опосредствано със себе си чрез едно друго съзнание, а имен
но чрез такова съзнание, към чиято същност принадлежи това, 
че е синтезирано със самостоятелното битие или с вещност- 
та изобщо. Господарят се отнася до тези два момента, до една 
вещ като такава, до предмета на желани ето, и до съзнанието, 
за което вещността е същественото; и тъй като а) като понятие 
за самосъзнанието господарят е непосредствено отношение на 
битието за себе си, но Ь) сега вече се явява същевременно като 
опосредстване или като битие за себе си, което е за себе си само 
чрез друго, той се отнася а) непосредствено до двете и Ь) косве
но до всяко от тях чрез другото. Господарят се отнася до роба 
косвено, чрез самостоятелното битие, защото тъкмо тук робът 
е в плен; това е неговата верига, от която той не е можал да се аб
страхира в борбата и затова се е оказал несамостоятелен, имащ 
своята самостоятелност във вещността. Но господарят е власт
та над това битие, защото е доказал в борбата, че за него то важи 
само като нещо отрицателно; щом той е властта над това битие, 
а това битие е властта над другия, в това умозаключение той има 
този друг под своя власт. Господарят се отнася до вещта също 
така косвено, чрез роба; робът като самосъзнание изобщо също 
така се отнася отрицателно към вещта и я снема; но същевре
менно тя е самостоятелна за не го и затова чрез нейното отри
чане той не може да я унищожи напълно или само я обработва.
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За господаря, напротив, чрез това опосредстване възниква не
посредственото отношение като чисто отрицание на вещта или 
за него възниква нейното оползотворяване; онова, което не се е 
отдало на желанието, се удава нему -  да се справи с нея и да по
лучи удовлетворение в оползотворяването й. Това не се удаде на 
желанието поради самостоятелността на вещта; но господарят, 
който е вмъкнал роба между вещта и себе си, чрез това се сли
ва само с несамостоятелността на вещта и оползотворява само 
нея; а страната на самостоятелността той предоставя на роба, 
който обработва вещта.

В тези два момента за господаря възниква неговата призна- 
тост от едно друго съзнание; защото това съзнание се влага в тях 
като нещо несъществено, веднъж в обработването на вещта, а 
друг път в зависимостта от едно определено налично битие; и в 
двата случая то не може да стане господар на битието и да стиг
не до абсолютното отрицание. Следователно тук е налице този 
момент на признаване, че другото съзнание снема себе си като 
битие за себе си и по този начин само върши това, което първото 
върши по отношение на него.

Налице е и другият момент, който се състои в това, че тази 
дейност на второто съзнание е собствената дейност на първо
то; защото това, което върши робът, е всъщност дейност на гос
подаря; за последния е същност само битието за себе си; той е 
чистата отрицателна власт, за която вещта е нищо, следователно 
той е чистата съществена дейност в това отношение; но робът не 
е чиста, а е несъществена дейност. Но за истинското признаване 
липсва моментът, че това, което върши господарят по отноше
ние на другия, той върши и по отношение на самия себе си, а 
това, което върши робът по отношение на себе си, той върши и 
по отношение на другия. По този начин е възникнало едно ед
ностранчиво и нееднакво признаване.

Тук несъщественото съзнание е за господаря предметът, 
който съставлява истината на увереността в самия себе си.

Но ясно е, че този предмет не съответства на своето поня
тие, а че в това, в което се е осъществил господарят, за него е 
възникнало по-скоро нещо съвсем по-друго, отколкото едно са
мостоятелно съзнание. За него има не едно такова съзнание, а 
по-скоро едно несамостоятелно съзнание; следователно той не 
е уверен в битието за себе си като в истина, а негова истина е
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по-скоро несъщественото съзнание и несъществената дейност 
на последното.

Ето защо истината на самостоятелното съзнание е робско
то съзнание. Наистина последното се проявява отначало вън от 
себе си и не като истината на самосъзнанието. Но, както показа 
господството, че неговата същност е обратното на това, което то 
иска да бъде, така и робството навярно ще стане в своето осъ
ществяване по-скоро противоположното на това, което е то не
посредствено; като съзнание, което се е върнало в себе си, то ще 
навлезе в себе си и ще се превърне в истинска самостоятелност.

Ние видяхме само какво е робството по отношение на гос
подството. Но робството е самосъзнание и сега трябва да раз
гледаме какво е то в себе си и за себе си според това определение. 
Отначало господарят е същността за робството; следователно 
самостоятелното биващо за себе си съзнание е истината за 
робството, която обаче за него още не е е него. Обаче в действи
телност робството има в самото себе си тази истина на чистата 
отрицателност и на битието за себе си; защото то е узнало тази 
същност от опит в себе си. А именно това съзнание не е имало 
страх за това или онова, нито също в този или онзи момент, а 
е имало страх за цялата си същност; защото то е почувствало 
страха от смъртта, от абсолютния господар. То се е разтвори
ло вътрешно в този страх, то е започнало да трепери изцяло в 
самото себе си и всичко твърдо установено се е разклатило в 
него. Но това чисто общо движение, абсолютното придаване на 
подвижност на всяко устойчиво съществуване е простата същ
ност на самосъзнанието, абсолютната отрицателност, чистото 
битие за себе си, което по този начин е в това съзнание. Този 
момент на чистото битие за себе си е също и за него, защото в 
господаря то е за него негов предмет. По-нататък това съзна
ние не е само това общо разтваряне изобщо, а действително го 
осъществява в служенето; в него то снема във всички отделни 
моменти своята привързаност към природното налично битие и 
го отстранява от себе си.

Но чувството за абсолютна власт изобщо и по-точно чувст
вото за служене е само разтварянето в себе си (an sick) и макар че 
страхът пред господаря е началото на мъдростта, в него съзна
нието за самото себе си не е битие за себе си. Но чрез труда то 
идва до самото себе си. В момента, който съответства на жела



214 Г. В. Фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НАДУХА

нието в съзнанието на господаря, на служещото съзнание му се 
стори, че наистина му се е паднала страната на несъщественото 
отношение към вещта, тъй като в него вещта запазва своята са
мостоятелност. Желанието запази за себе си чистото отричане 
на предмета, а чрез това -непримесеното самочувство. Но за
това самото това удовлетворение е само изчезване, тъй като му 
липсва предметната страна или устойчивото съществуване. 
Трудът, напротив, е потиснато желание, спряно изчезване или 
той образува. Отрицателното отношение към предмета става не
гова форма и нещо трайно; тъй като предметът има самостоя
телност тъкмо за работещия. Този отрицателен среден термин 
или формиращата дейност е същевременно единичността или 
чистото битие за себе си на съзнанието, което сега в труда вън 
от него навлиза в елемента на трайността; следователно по този 
начин работещото съзнание идва до нагледа за самостоятелното 
битие като наглед за самото себе си.

Но формирането има не само това положително значение, 
че в него служещото съзнание става за себе си биващо като чис
то битие за себе си; напротив, то има също така отрицателното 
значение по отношение на своя първи момент, страха. Защото 
в образуването на вещта собствената отрицателност, битието 
за себе си на служещото съзнание, става за него предмет само 
чрез това, че то снема противоположната биваща форма. Но 
това предметно отрицателно е тъкмо чуждата същност, пред 
която тръпнеше служещото съзнание. Но сега то разрушава това 
чуждо отрицателно, поставя себе си като такова в елемента на 
трайността и по такъв начин става за самото себе си, биващо 
за себе си. В господаря битието за себе си е за него едно друго 
битие за себе си или то е само за него; в страха битието за себе 
си е самото служещо съзнание; в образуваното битието за себе 
си става за него като негово собствено и то идва до съзнанието, 
че самото то е в себе си и за себе си. С това, че формата бива 
поставенавън от него, тя не става за него нещо по-друго от него; 
защото тъкмо тя е неговото чисто битие за себе си, което става 
тук истина за него. Следователно чрез това пренамиране на себе 
си чрез самото себе си то става собствен смисъл тъкмо в труда, 
в който изглеждаше, че е само чужд смисъл. -  За тази рефлексия 
са необходими двата момента, този на страха и този на служе
нето изобщо, както и на образуването, и същевременно двата
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момента по един общ начин. Без дисциплината на служенето и 
послушанието страхът остава при формалното и не се разпро
стира над съзнателната действителност на наличното битие. Без 
образоването страхът остава вътрешен и ням и съзнанието не 
става за самото себе си. Ако съзнанието формира без първия 
абсолютен страх, то е само суетен собствен смисъл; защото не
гова форма или отрицателност не е отрицателността в себе си; 
и затова неговото формиране не може да му даде съзнанието за 
себе си като същност. Ако то е изпитало не абсолютния страх, а 
само някаква боязън, отрицателната същност е останала нещо 
външно за него, неговата субстанция не се е проникнала изцяло 
от нея. Тъй като не са разколебани всички изпълвания на него
вото естествено съзнание, в себе си то още принадлежи на опре
делено битие; собственият смисъл (der eigene Sinn) е своенравие 
(Eigensinn), свобода, която още остава в рамките на робството. 
Колкото малко чистата форма може да стане същност за това 
съзнание, толкова малко тази форма, разгледана като разпро
стиране над единичното, е общо образуване, абсолютно понятие 
-  напротив, тя е умение, което овладява само някои неща, а не 
общата власт и цялата предметна същност.

В
С вобода на самосъзнанието;

СТОИЦИЗЪМ, СКЕПТИЦИЗЪМ И НЕЩАСТНОТО 
СЪЗНАНИЕ

За самостоятелното самосъзнание, от една страна, негова същ
ност е само чистата абстракция за „лзл“ а, от друга страна, тъй 
като тази абстракция се развива и си дава разлики, това разли
чаване не става за него предметна биваща в себе си същност; сле
дователно това самосъзнание не става „аз“, който се различава 
истински в своята простота или ос тава еднакъв със себе си в 
това абсолютно различаване. Напротив, върналото се в себе си 
съзнание става предмет на себе си във формирането като форма 
на образуваните неща и в господаря възприема битието за себе
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си същевременно като съзнание. Но за служещото съзнание като 
такова тези два момента -  моментът на самото него като са
мостоятелен предмет и моментът на този предмет като предмет 
на едно съзнание, следователно като негова собствена същност 
-  се разпадат вън един от друг. Но тъй като за нас или в себе си 
формата и битието за себе си са едно и също нещо и в понятие
то за самостоятелното съзнание битието в себе си е съзнанието, 
страната на битието в себе си или на вещността, която формата 
получи в труда, не е по-друга субстанция от съзнанието и за нас 
е възникнала нова форма на самосъзнанието; съзнание, което 
мисли или е свободно самосъзнание. Защото „мисля“ ще рече, 
че съм предмет на себе си не като абстрактен „аз“ а като „аз“, 
който има същевременно значението на битие в себе си, или се 
отнасям към предметната същност така, че тя има значението 
на битие за себе си за съзнанието, за което е тя. -  За мисленето 
предметът се движи не в представи или в образи, а в понятия, 
т.е. в едно различено битие в себе си, което непосредствено за 
съзнанието не се различава от него. Представяното, формира
ното, биващото като такова има формата да бъде нещо по-дру- 
го от съзнанието; но понятието е същевременно нещо биващо 
и тази разлика, доколкото е в самото него, е негово определено 
съдържание -  но в това, че това съдържание е същевременно 
схванато в неговото понятие, съзнанието остава непосредствено 
съзнаващо своето единство с това определено и различено бива
що; а не както при представата, в която то тепърва още трябва 
да си спомни специално, че това е негова представа; напротив, за 
мене понятието е непосредствено мое понятие. В мисленето аз 
съм свободен, тъй като не съм в някой друг, а чисто и просто ос
тавам при самия себе си и предметът, който е същност за мене, 
е мое битие за мене в неразделено единство; а моето движение 
в понятия е движение в самия мене. -  Но в това определение 
на тази форма на самосъзнанието трябва всъщност твърдо да 
установим това, че тя е мислещо съзнание изобщо или че ней
ният предмет е непосредствено единство на битието в себе си 
и битието за себе си. Едноименното за себе си съзнание, което 
се отблъсква от самото себе си, става за себе си биващ в себе си 
елемент, но то е за себе си този елемент едва само като обща 
същност изобщо, а не като тази предметна същност в развитие
то и движението на нейното многообразно битие.
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Както е известно, когато тази свобода на самосъзнанието се 
появила в историята на духа като явление, което съзнава себе 
си, тя била наречена стоицизъм. Принципът на стоицизма е, че 
съзнанието е мислеща същност и нещо има определена същност 
(Wesenheit) или е истинно и добро за съзнанието само когато 
последното се отнася в него като мислеща същност.

Многократното различаващо се в себе си разпростиране, ра
зединяване и преплитане на живота е предметът, по отношение 
на който действат желанието и трудът. Тази многообразна дей
ност сега се е съсредоточила в простото различаване, което има 
битие в чистото движение на мисленето. Не разликата, която се 
[явява] като определена вещ или като съзнание за едно определе
но естествено налично битие, като чувство или като желание и 
цел за това желание, все едно дали тя е поставена от собствено
то или от едно чуждо съзнание, има повече определена същност, 
а единствено разликата, която е мислена или не е непосредстве
но различена от мене. По такъв начин това съзнание е отрица
телно спрямо отношението на господство и робство; неговата 
дейност е тази, че в господството няма своята истина в лицето 
на роба, а като роб няма своята истина в лицето на волята на гос
подаря и в служенето на него, а е свободно както на трона, така 
и във вериги, в цялата зависимост на своето единично налично 
битие, и си запазва безжизнеността, която се връща постоян
но от движението на наличното битие както от извършването 
на действието, така и от страданието, в простата същност на 
мисълта. Своенравието е свободата, която се затвърдява в една 
единичност и стои вътре в робството, а стоицизмът е свобода
та, която излиза винаги непосредствено от себе си и се връща 
в чистата всеобщност на мисълта и е могла да се появи като 
обща форма на световния дух не само във времето на всеобщ 
страх и робство, но също във времето на всеобща образованост, 
която е издигнала образоването до мислене.

Но макар че за това самосъзнание не е същност нито нещо по- 
друго от него, нито чистата абстракция за „аза", а „азът“, който има 
в себе си инобитието, но като мислена разлика, така че в своето 
инобитие се е върнал непосредствено в себе си, тази негова същ
ност е същевременно само абстрактна същност. Свободата на 
самосъзнанието е безразлична към естественото налично битие, 
затова също така е оставила на свобода това налично битие, а



рефлексията е двойна. Свободата в мисълта има само чистата 
мисъл за своя истина, която не притежава пълнотата на живота; 
следователно тази свобода е също така само понятието за сво
бодата, а не самата жива свобода; защото за нея е същност едва 
само мисленето изобщо, формата като такава, която е напуснала 
самостоятелността на нещата и се е върнала в себе си. Но тъй като 
индивидуалността като действаща трябваше да се прояви като 
жива или като мислеща трябваше да схване живия свят като сис
тема на мисълта, би трябвало в самата мисъл за разпростирането 
на действието да се крие съдържанието на това, кое е добро, а в 
самата мисъл за разпростирането на мисленето -  съдържанието 
на това, което е истинно; така че в това, което е за съзнанието, 
да няма съвсем никаква друга съставка освен понятието, което е 
същността. Обаче така, както тук понятието като абстракция се 
отделя от многообразието на нещата, то няма съдържание в само
то себе си, а има съдържание, което му е дадено. Наистина, кога- 
то съзнанието мисли съдържанието, то го унищожава като чуждо 
битие; но понятието е определено понятие и тази негова опреде
леност е чуждото, което то има в себе си. Затова стоицизмът из
паднал в затруднение, когато, както се изразявали, му поставили 
въпроса за критерия на истината изобщо26, т.е. всъщност за съ
държанието на самата мисъл. На въпроса към него кое е добро 
и истинно той дал за отговор пак самото безсъдържателно мис
лене: истинното и доброто трябва да се състои в разумността. Но 
тази еднаквост на мисленето със самото себе си е пак само чис
тата форма, в която не се определя нищо; ето защо общите думи 
за истинно то и доброто, за мъдростта и добродетелта, при които 
трябва да остане стоицизмът, са наистина изобщо възвисяващи, 
но тъй като в действителност не могат да дойдат до разпростира
не на съдържанието, те скоро започват да стават скучни.

Следователно това мислещо съзнание, така, както се опреде
ли, като абстрактната свобода, е само незавършеното отрицание 
на инобитието; оттеглило се от наличното битие само обратно 
в себе си, то не се осъществи в самото себе си като абсолютно 
отрицание на това битие. Наистина за него съдържанието има 
значение само като мисъл, но при това също като определена 
мисъл, а определеността -  същевременно като такава.

Скептицизмът е реализиране на това, за което стоицизмът 
е само понятие, и е действителният опит какво е свободата на
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мисълта; тази свобода е в себе си отрицателното и трябва да се 
представи така. С рефлексията на самосъзнанието в простата 
мисъл за самото себе си, в противоположност на тази рефлек
сия, в действителност отпадна от безкрайността самостоятел
ното налично битие или трайната определеност; в скептицизма 
сега се разкрива за съзнанието пълната несъщественост и неса
мостоятелност на това друго; мисълта става пълното, унищожа
ващото битието на многократно определения свят мислене, а от- 
рицателността на свободното самосъзнание в това многообраз
но формиране на живота става за себе си реална отрицателност. 
-  Ясно е, че както стоицизмът съответства на понятието за 
самостоятелно съзнание, което съзнание се прояви като отно
шение на господство и робство, така скептицизмът съответства 
на реализирането на това понятие като реализиране на отрица
телната насоченост към инобитието, желанието и труда. Но ако 
желанието и трудът не можеха да осъществят отрицанието за 
самосъзнанието, напротив, тази полемична насоченост против 
многообразната самостоятелност на нещата ще бъде успешна, 
тъй като тя се обръща против нея като предварително завърше
но в себе си свободно самосъзнание; по-определено, тъй като тя 
има в самата себе си мисленето или безкрайността, а тук само- 
стоятелностите според тяхната разлика са за нея само изчезващи 
величини. Разликите, които в чистото мислене за самото себе си 
са само абстракцията за разлики, тук стават всякакви разлики, а 
всяко различено битие става разлика на самосъзнанието.

С това се определи дейността на скептицизма изобщо и 
начинът на тази дейност. Той посочва диалектичното движе
ние, което е сетивната увереност, възприятието и разсъдъкът; 
както и несъществеността на това, което в отношението на гос- 
подстване и служене, а също за самото абстрактно мислене се 
приема като нещо определено. Въпросното отношение обхваща в 
себе си същевременно един определен начин, по който са налице 
и нравствени закони като заповеди на господството; но опреде
ленията в абстрактното мислене са понятия на науката, в които 
се разпростира безсъдържателното мислене, и същото то при
качва понятието по един в действителност само външен начин 
към самостоятелното за него битие, което съставлява съдържа
нието му, и признава само определени понятия, макар че те са 
чисти абстракции.
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Диалектичното като отрицателно движение, както е то 
непосредствено, се проявява за съзнанието преди всичко като 
нещо, на което последното е принесено в жертва и което има 
битие не чрез самото него. Като скептицизъм това отрицател- 
но движение, напротив, е момент на самосъзнанието, с което не 
става така, че без да знае как, за него да изчезне неговото истин
но и реално, а което в увереността в своята свобода само оставя 
да изчезне това друго, представящо се за реално; да изчезне не 
само предметното като такава, но и собственото отношение на 
самосъзнанието към него, в което то важи и се утвърждава като 
предметно, следователно да изчезне също възприемането, как
то и затвърдяването от страна на самосъзнанието на това, ко
ето то е в опасност да загуби, софистиката и своето истинно, 
което самосъзнанието е определило и затвърдило, изхождайки 
от себе си; чрез това самосъзнателно отрицание самосъзнание
то си създава за самото себе си увереността в своята свобода, 
създава опит за нея и по този начин я издига до истина. Това, 
което изчезва, е определеното или разликата, която по какъвто 
и да било начин и откъдето и да било се представя като постоян
на и неизменна. Разликата няма нищо трайно в себе си и трябва 
да изчезне за мисленето, тъй като различеното е тъкмо това да 
не бъде в самото себе си, а да има своята същност само в нещо 
друго; но мисленето е прозрението в тази природа на различе
ното, то е отрицателната същност като нещо просто.

Следователно скептичното самосъзнание узнава от опит в 
изменението на всичко онова, което иска да се затвърди за него, 
собствената си свобода като свобода, която си е дало и запазило 
самото то; то е за себе си тази атараксия на мисленето на самото 
себе си, и истинска увереност в самото себе си. Последната не 
произтича от нещо чуждо, което е съсредоточило в себе си мно
гообразното си развитие, не произтича от него като резултат, 
който би имал своето ставане зад себе си; напротив, самото съ
знание е абсолютното диалектично неспокойствие, тази смес 
от сетивни и мислени представи, чиито разлики се съвпадат и 
чиято еднаквост също така се разпада отново, защото самата 
тя е определеността спрямо нееднаквото. Но тъкмо тук това 
съзнание, вместо да бъде еднакво със самото себе си съзнание, 
е в действителност само абсолютно случайна обърканост, свето- 
въртенето от едно винаги пораждащо се безредие. То е това за
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самото себе си; защото самото то запазва и създава тази движе
ща се обърканост. Затова то и признава това, признава, че е съв
сем случайно, единично съзнание -  съзнание, което е емпирично, 
което се насочва според това, което няма реалност за него, което 
се подчинява на това, което не е същност за него, което върши 
и претворява в действителност това, което няма истина за него. 
Но така, както има по този начин пред себе си значението на еди
ничен, случаен и в действителност животински живот и на загу
бено самосъзнание, напротив, то прави отново себе си също така 
общо, еднакво със самото себе си самосъзнание; защото то е от- 
рицателността на всяка единичност и на всяка разлика. От тази 
еднаквост със самото себе си или по-скоро в самата нея то отно
во изпада обратно в онази случайност и обърканост, защото тък
мо тази движеща се отрицателност се занимава само с единично
то и се блъска в случайното. Следователно това съзнание е тази 
безсъзнателна глупост, която се състои в това, да се преминава 
насам и натам от единия краен термин, този на еднаквото със 
самото себе си самосъзнание, към другия, този на случайното, 
обърканото и объркващото съзнание. Самото то не взаимосъче- 
тава тези две мисли за самото себе си; веднъж то познава своята 
свобода като издигане над всяка обърканост и случайност на на
личното битие, а друг път признава отново за самото себе си, че 
е също така изпадане обратно в несьществеността и блуждаене 
в нея. То оставя несъщественото съдържание да изчезне в него
вото мислене, но тъкмо в това то е съзнанието за нещо несъщес
твено; то изказва абсолютното изчезване, но изказването е, и 
това съзнание е изказаното изчезване; то изказва нищожността 
на виждането, на слушането и т.н., а самото то вижда, слуша и 
т.н.; то изказва нищожността на нравствените същности и само 
ги прави сили на своето действие. Неговата дейност и неговите 
думи винаги си противоречат, а също така самото то има двойно
то противоречиво съзнание за неизменността и еднаквостта и за 
пълната случайност и нееднаквост със себе си. Но то държи вън 
едно от друго това противоречие на самото себе си; и се отнася 
към него както в своето чисто отрицателно движение изобщо. 
Ако му се посочи еднаквостта, то посочва нееднаквостта; а 
когато му се посочи нееднаквостта, която току-що е изказало, то 
преминава към посочването на еднаквостта; неговият брътвеж 
е в действителност караница на своенравни младежи, единият от
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които казва А, когато другият каже Б, и отново Б, когато другият 
каже А, и които чрез противоречието със самите себе си се ли
шават от радостта да останат в противоречие един с друг. В скеп
тицизма съзнанието в действителност узнава от опит за самото 
себе си, че е противоречиво в самото себе си съзнание; от този 
опит произлиза една нова форма, съчетаваща двете мисли, които 
скептицизмът държи вън една от друга. Непритежаването на ми
съл за самия себе си от страна на скептицизма трябва да изчезне, 
тъй като в действителност едно съзнание има в себе си тези два 
начина. Затова тази нова форма е нещо такова, което е за себе си 
двойното съзнание за себе си като освобождаващото се, неиз
менното и еднаквото със себе си съзнание, от една страна, и за 
себе си като абсолютно объркващото се и превръщащото се съз
нание, от друга -  и е съзнанието за това свое противоречие. -  В 
стоицизма самосъзнанието е простата свобода на самото себе 
си; в скептицизма тази свобода се реализира, унищожава другата 
страна на определеното налично битие, но по-скоро раздвоява 
себе си и сега е нещо двойно за себе си. По този начин раздвое
нието, което по-рано се разделяше на два индивида, на господар 
и роб, е навлязло в един; следователно налице е раздвоението 
на самосъзнанието в самото себе си, което раздвоение е същес
твено в понятието дух, но още не е налице единството на това 
раздвоение и затова нещастното съзнание е съзнанието за себе 
си като раздвоената, само противоречива същност.

Следователно това нещастно, раздвоено в себе си съзнание 
-  тъй като това противоречие на неговата същност е за себе си 
едно съзнание -  винаги трябва да има в едното съзнание също и 
другото и по такъв начин, когато си мисли, че е дошло до побе
дата и до спокойствието на единството, отново да бъде изтлас
квано непосредствено от него. Но неговото истинско връщане 
в самото себе си или неговото примирение със себе си ще пред
ставя понятието за станалия жив и навлезлия в съществуването 
дух, тъй като в него вече се съдържа това, че нещастното съзна
ние като едно неразделено съзнание е раздвоено; самото то е съ- 
зерцаването на едното самосъзнание в друго и самото то е двете, 
а единството на двете е и същност за него, но за себе си то още не 
е за себе си самата тази същност, още не е единството на двете.

Тъй като отначало е само непосредственото единство на 
двете самосъзнания, но за него двете те не са едно и също, а са
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противоположни, за него едното, а именно простото неизменно, 
се явява като същността, а другото, многообразното изменчи
во, като несъщественото. За него двете те са същности, чужди 
една на друга; тъй като е съзнанието за това противоречие, са
мото то застава на страната на изменчивото съзнание и е несъ
щественото за себе си; но като съзнание за неизменността или 
за простата същност то трябва същевременно да се стреми да 
се освободи от несъщественото, т.е. от самото себе си. Защото, 
макар че за себе си то е несъмнено само изменчивото, а неизмен
ното е нещо чуждо за него, самото то е просто и следователно 
неизменно съзнание, което следователно то съзнава като своя 
същност, обаче така, че самото то за себе си пак не е тази същ
ност. Ето защо мястото, което то дава на двете, не може да бъде 
безразличие на двете едно към друго, т.е. безразличие на самото 
него към неизменното; напротив, самото то е непосредствено 
двете и за него отношението на двете е отношение на същност
та към несъщността, така че последната трябва да се снеме, но 
тъй като за него двете те са еднакво съществени и противоре
чиви, то е само противоречивото движение, в което противо
положното не получава покой в своето противоположно, а само 
отново се поражда в него като противоположно.

С това е налице борба против един враг, победата над когото 
е по-скоро поражение, а постигането на едното е по-скоро него
во загубване в противоположното му. Съзнанието за живота, за 
своето налично битие и дейност е само скръбта за това налично 
битие и за тази дейност, защото то има в тях само съзнанието за 
своето противоположно като същност и за собствената си ни
щожност. В издигането си то преминава оттук към неизменно
то. Но самото това издигане е това съзнание; следователно из
дигането е непосредствено съзнанието за противоположното, а 
именно за самото себе си като единичност. Неизменното, което 
идва в съзнанието, тъкмо чрез това е същевременно докоснато 
от единичността и е присъстващо само с нея; вместо да е била 
унищожена в съзнанието за неизменното, тази единичност ви
наги само произлиза в него.

Но в това движение съзнанието узнава от опит тъкмо това 
появяване на единичността в неизменното и на неизменното в 
единичността. Единичността става изобщо за съзнанието в не
изменната същност, а същевременно негова единичност в тази
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същност. Защото истината на това движение е тъкмо единност- 
та на това раздвоено съзнание. Това единство става за него, но 
отначало самото то е такова единство, в което различието на 
двете е още господстващо. С това за съзнанието е налице трой- 
ният начин, по който единичността е свързана с неизменното; 
веднъж самото то отново произлиза за себе си като противопо
ложно на неизменната същност; и е хвърлено назад в началото 
на борбата, която остава елементът на цялото отношение. Но 
другият път самото неизменно има в себе си единичността 
за него; така че тя е форма на неизменното, в което следова
телно преминава целият начин на съществуване. Третият път 
съзнанието намира самото себе си като това единично в неиз
менното. Първото неизменно е за него само чуждата същност, 
която осъжда единичността; тъй като другото е форма на еди
ничността:, както самото съзнание, последното, трето, става 
дух, то има радостта да намира в него самото себе си и осъзнава 
своята единичност като примирена с общото.

Това, което се проявява тук като начин и отношение на не
изменното, се получи като опита, който раздвоеното самосъ
знание натрупва в своето нещастие. Наистина този опит не е ед
ностранчиво движение на самосъзнанието, защото самото то е 
неизменно съзнание и следователно последното е същевременно 
и единично съзнание, а движението е също така движение на не
изменното съзнание, което се появява в това движение толкова 
много, колкото и другото съзнание; защото това движение пре
минава през тези моменти, които се състоят в това, че веднъж 
неизменното е противоположно на единичното изобщо, а после, 
бидейки самото то единично, е противоположно на другото еди
нично, и най-сетне е едно и също с него. Но, доколкото това раз
глеждане принадлежи на нас, тук то е несвоевременно, защото 
досега за нас въз никна само неизменността като неизменност 
на съзнанието, която затова не е истинската неизменност, а още 
е обременена с противоположност, но не и неизменното в себе 
си и за самото себе си; затова ние не знаем как ще се отнася по
следното. Онова, което се получи тук, е само това, че за съзнани
ето, което тук е наш предмет, тези посочени от нас определения 
се проявяват в неизменното.

Следователно на това основание и неизменното съзнание 
запазва в самото си формиране характера и основата на раз-
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двоеност и на битие за себе си по отношение на единичното 
съзнание. Затова за последното е изобщо извършване на съ
битие това, че неизменното получава формата на единичност; 
тъй както и единичното съзнание само намира себе си за про
тивоположно на неизменното и следователно има това отноше
ние по природа; това, че съзнанието най-сетне намира себе си в 
неизменното, наистина му изглежда, от една страна, породено 
от самото него или имащо място поради това, че самото съзна
ние е единично; но, от друга страна, съзнанието принадлежи на 
това единство като неизменното както според възникването на 
единството, така и доколкото то е; а противоположността оста
ва в самото това единство. В действителност чрез формирането 
на неизменното моментът на отвъдното не само е останал, но и 
е по-скоро още по-затвърден; защото ако, от една страна, чрез 
формата на единична действителност неизменното наистина 
сякаш се е доближило до съзнанието, от друга страна, сега вече 
то му противостои като непрогледно сетивно „едно с цялата ка
тегоричност на нещо действително; надеждата да стане „едно" 
с него трябва да остане надежда, т.е. неизпълнена и неосъщест
вена; защото между нея и изпълнението й стои тъкмо абсолют
ната случайност или неподвижното безразличие, което се крие 
в самото формиране, в това, което обосновава надеждата. Бла
годарение на природата на биващото „едно“, благодарение на 
действителността, която е облякло то, по необходимост става 
така, че то е изчезнало във времето и е било в пространството и 
е било далеч в него и чисто и просто остава далеч.

Ако най-напред чистото понятие за раздвоено съзнание се 
определи така, че последното се стреми да снеме себе си като еди
нично и да стане неизменно съзнание, сега неговият стремеж има 
вече това определение, че то по-скоро снема отношението си към 
чистото неоформено неизменно и си дава само отношението към 
оформеното неизменно. Защото отсега нататък единността на 
единичното съзнание с неизменното е същност и предмет на съ
знанието, както в понятието само безформеното, абстрактно не
изменно беше същественият предмет; и така отношението на тази 
абсолютна раздвоеност на понятието е това, от което съзнанието 
трябва да се отклони. Но то трябва да издигне до равнището на 
абсолютно ставане на „едно" отначало външното отношение към 
формираното неизменно като нещо действително, което е чуждо.
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Самото движение, в което несъщественото съзнание се 
стреми да постигне тази единност, е тройно, в съответствие с 
тройното отношение, което ще има това съзнание към свое то 
оформено „отвъд“; веднъж като чисто съзнание; друг път като 
единична същност, която се отнася към действителността 
като желание и труд; и, трето, като съзнание за своето битие за 
себе си. -  Нека сега видим как са налице и как са определени тези 
три начина на неговото битие в споменатото общо отношение.

Следователно, ако разгледаме съзнанието най-напред като 
чисто съзнание, изглежда, оформеният неизменен, тъй като е за 
чистото съзнание, е поставен така, както е в себе си и за самия 
себе си. Обаче, както вече напомних, още не е възникнало това, 
какъв е той в себе си и за самия себе си. Това, че той е в съзна
нието такъв, какъвто е в себе си и за самия себе си, несъмнено 
би трябвало да изхожда по-скоро от него, отколкото от съзна
нието; но така това негово присъствие тук е налице едва само 
едностранчиво, чрез съзнанието, и тъкмо затова не е съвършено 
и истинско, а остава обременено с несъвършенство или с проти
воположност.

Следователно, макар че нещастното съзнание не притежава 
това присъствие, все пак същевременно то е излязло отвъд чис
тото мислене, доколкото последното е абстрактното мислене 
на стоицизма, което отклонява изобщо погледа си от единич
ността, и само неспокойното мислене на скептицизма, което е 
в действителност само единичността като безсъзнателното про
тиворечие и неговото неспирно движение; то излиза отвъд двете 
тях, то съчетава и държи заедно чистото мислене и единичност
та, но още не е издигнато до онова мислене, за което единич
ността на съзнанието е примирена със самото чисто мислене. То 
стои по-скоро в тази средна точка, в която абстрактното мисле
не влиза в досег с единичността на съзнанието като единичност. 
Самото то е този досег; то е единството на чистото мислене и на 
единичността; то е за себе си също така тази мислеща единич
ност или чистото мислене и всъщност самото неизменно като 
единичност. Но за него няма това, че този негов предмет, неиз
менното, което има за него всъщност формата на единичност, е 
самото то, самото то, което е единичност на съзнанието.

Ето защо в този първи начин, в който го разглеждаме като 
чисто съзнание, то не се отнася мислещо към своя предмет, а
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тъй като самото то е наистина в себе си чиста мислеща единич
ност и неговият предмет е пак такава единичност, но не само
то тяхно отношение едно към друго е чисто мислене, така да се 
каже, то само се устремява към мисленето (geht... an das Denken 
hin) и е благоговение (Andacht). Негово то мислене като такова 
благоговение си остава безформен шум от звъна на камбани или 
топла мъгла, музикално мислене, което не идва до понятието, 
което понятие би било единственият иманентен предметен на
чин. Наистина то става за това безкрайно, чисто, вътрешно чув- 
стване негов предмет; но настъпвайки така, че той не настъпва 
като схванат в неговото понятие и затова настъпва като нещо 
чуждо. По този начин е налице вътрешното движение на чиста
та душевност, която чувства болезнено самата себе си, но като 
раздвоението; движението на един безкраен копнеж, който има 
увереността, че неговата същност е една такава чиста душев
ност, чисто мислене} което мисли себе си като единичност, че 
бива познаван и признаван от този предмет тъкмо поради това, 
че предметът мисли себе си като единичност.

Но същевременно тази същност е недостижимото „отвъд“, 
което избягва или по-скоро вече е избягало в момента на ула
вянето му. То вече е избягало; защото, от една страна, то е не
изменното, което мисли себе си като единичност, и затова съ
знанието достига самото себе си непосредствено в него, достига 
самото себе си, но като противоположното на неизменното; 
вместо да улови същността, то само я чувства и се е върнало 
в себе си; тъй като в достигането не може да се задържи като 
това противоположно, вместо да е уловило същността, то е уло
вило само несъществеността. По такъв начин както то, от една 
страна, като се стреми да достигне себе си в същността, ула
вя само собствената си отделена действителност, така, от друга 
страна, не може да улови другото като нещо единично или като 
нещо действително. То не може да бъде намерено там, където 
се търси; защото трябва да бъде тъкмо едно „отвъд“ нещо та
кова, което не може да се на мери. Търсено като нещо единич
но, то не е обща, мислена единичност, не е понятие, а е нещо 
единично като предмет или нещо действително; предмет на 
непосредствената сетивна увереност; и тъкмо това само нещо 
такова, което е изчезнало. Ето защо съзнанието може да полу
чи като нещо присъстващо само гроба на своя живот. Но тъй
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като самият гроб е действителност и е в разрез с природата на 
действителността да се предоставя в трайно притежание, също 
и това присъствие на гроба е само борбата на едно усилие, която 
трябва да бъде загубена. Обаче, тъй като съзнанието е узнало 
от опит, че гробът на неговата действителна неизменна същ
ност няма действителност, че изчезналата единичност като 
изчезнала не е истинската единичност, то ще се откаже да търси 
неизменната единичност като действителна или да я задържа 
като изчезнала и едва благодарение на това е способно да наме
ри единичността като истинска или като обща. Но връщането 
на душевността обратно в самата себе си трябва да се схваща 
преди всичко така, че тя има за себе си действителност като 
нещо единично. Тя е чистата душевност, която е за нас или в 
себе си, която е намерила себе си и е наситена в себе си, защото, 
макар че за нея в нейното чувство същността се отделя от нея, 
все пак това чувство в себе си е само чувство, то е почувствало 
предмета на своето чисто чувстване, а този предмет е самото 
то; следователно, излизайки оттук, то се явява като самочувс- 
тво или като нещо действително, което има битие за себе си. В 
това връщане в себе си за нас е възникнало второто отношение 
на душевността, отношението на желание и труд, което желание 
и който труд чрез снемане и оползотворяване на чуждата същ
ност, а именно на тази същност във формата на самостоятелни 
неща, дава на съзнанието вътрешната увереност в самото себе 
си, която то е получило за нас. Но нещастното съзнание само 
намира себе си като желаещо и трудещо се; за него не е налице 
това, че за да намира себе си такова, в основата лежи вътрешната 
увереност в самото себе си и че неговото чувство за същността 
е това самочувство. Тъй като то няма тази увереност за самото 
себе си, неговото „вътрешно" остава по-скоро още пречупената 
увереност в самото себе си; затова потвърждението, което то би 
получило чрез труд и оползотворяване, е тъкмо такова пречупе
но потвърждение; или по-скоро самото то трябва да унищожи за 
себе си това потвърждение, така че то наистина намира в него 
потвърждението, но само потвърждението на това, което е то за 
себе си, а именно на своето раздвоение.

Действителността, към която се насочват желанието и тру
дът, за това съзнание вече не е нещо нищожно в себе си, което 
трябва само да бъде снето и изразходвано от него, а е нещо тако
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ва, каквото е самото съзнание, една раздвоено пречупена дейст
вителност, която е нищожна в себе си само от една страна; но 
от друга страна е също така един осветен свят; тази действи
телност е разновидност на неизменното, защото последното е 
получило в себе си единичността, и тъй като то като неизменно 
е нещо общо, неговата единичност има изобщо значението на 
цялата действителност.

Ако съзнанието би било само за себе си самостоятелно съ
знание и за него действителността би била нищожна в себе си 
и за себе си, то би стигнало в труда и в оползотворяването до 
чувството за своята самостоятелност, така че благодарение на 
това самото то да снема действителността. Обаче, тъй каго за 
него тази действителност е разновидност на неизменното, то 
не може да я снеме чрез себе си. Напротив, когато то наистина 
стигне до унищожаването на действителността и до оползотво
ряването, за него това се извършва всъщност чрез това, че неиз
менното само се отказва от своята разновидност и я представя 
на съзнанието да я оползотвори. -  Съзнанието от своя страна 
също така се явява тук като нещо действително, но същевре
менно като вътрешно пречупено, и това раздвоение, при което 
то се пречупва в едно отношение към действителността или в 
битието за себе си и в едно битие в себе си, се проявява в про
цеса на неговия труд и оползотворяване. Въпросното отношение 
към действителността е изменението или дейността, битието 
за себе си, което принадлежи на единичното съзнание като та
кова. Но тук съзнанието е също така в себе си: тази страна при
надлежи на неизменното „отвъд“; те са способностите и силите, 
една чужда дарба, която неизменното също така предоставя на 
съзнанието, за да я употребява.

Затова съзнанието в своята дейност е преди всичко в отно
шението на два крайни термина; то стои на едната страна като 
дейното „отсам“, а на него противостои пасивната действител
ност; двете те са в отношение помежду си, но също така и двете 
те са се върнали в неизменното и са твърдостоящи в себе си. Ето 
защо от двете страни се откъсва само една повърхност, за да се 
устреми към другата, и тази повърхност влиза в играта на дви
жението към другата. -  Крайният термин на действителността 
бива снет от дейния краен Термин; а действителността от своя 
страна може да бъде снета само поради това, че я снема самата
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й неизменна същност, че се отблъсква от себе си и предоставя 
отблъснатото на дейността. Дейната сила се проявява като мо
гъществото, в което се разтваря действителността; но затова за 
това съзнание, за което това, което е „в себе си“, или същността 
е нещо друго за него, това могъщество, като което се явява съ
знанието в дейността, е отвъдното на самото него. Следовател
но, вместо да се върне от своята дейност обратно в себе си и да 
се е потвърдило само за себе си, съзнанието по-скоро рефлекти
ра това движение на дейността обратно в другия краен термин, 
който благодарение на това е представен като нещо чисто общо, 
като абсолютното могъщество, от което е излязло движението 
на всички страни и което е същността както на разпадащите се 
един от друг крайни термини, както се явиха те най-напред, така 
и на самата смяна.

Следователно чрез това, че неизменното съзнание се от
казва от своята форма и я изоставя, а единичното съзнание, 
напротив, благодари, т.е. съзнанието в своето удовлетворение 
се отказва от своята самостоятелност и снема от себе си същ
ността на дейността, за да я предостави на отвъдното, чрез тези 
два момента на взаимния отказ на двете части за съзнанието, 
разбира се, възниква неговото единство с неизменното. Обаче 
същевременно това единство е афицирано с разделение, то е от
ново пречупено в себе си и от него отново произлиза противо
положността на общото и единичното. Защото съзнанието наис
тина се отказва привидно от удовлетворението на своето само- 
чувство; но получава действителното удовлетворение на това 
самочувство; защото то беше желание, труд и оползотворяване; 
то искаше, действаше и оползотворяваше като съзнание. По 
същия начин самото негово изказване на благодарност, в което 
съзнанието признава като същност другия краен термин и снема 
себе си, е негова собствена дейност, която измества дейност
та на другия краен термин и противопоставя на жертващото се 
благодеяние една пак такава дейност; но ако въпросният кра
ен термин му предоставя своята повърхност, съзнанието също 
благодари и с това, като се отказва само от своята дейност, т.е. от 
своята същност, то върши всъщност повече, отколкото другият 
краен термин, който само отблъсква от себе си една повърхност. 
Следователно цялото движение се рефлектира не само в дейст
вителното желание, трудене и оползотворяване, но дори и в из
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казването на благодарност, в което сякаш се извършва обратно
то, движението се връща в крайния термин на единичността. 
Тук съзнанието се чувства като това единично и не се оставя да 
бъде заблудено от привидността на своя отказ; защото неговата 
истина е, че то не се е отказало от себе си; това, което се е осъ
ществило, е само двойната рефлексия в двата крайни термина, и 
резултатът е повторното раздвоение във вид на противополож
ното съзнание за неизменното и на съзнанието на противосто
ящото искане, извършване, оползотворяване и за самия отказ 
от себе си или за биващата за себе си единичност изобщо.

С това настъпи третото отношение на движението на това 
съзнание, което произтича от второто като такова отношение, 
което в своето искане и извършване в действителност е провери
ло себе си като самостоятелно отношение. В първото отношение 
то беше само понятие за действителното съзнание или вътреш
ната душевност, която още не е действителна в дейността и в 
оползотворяването; второто отношение е това осъществяване 
като външна дейност и външно оползотворяване; но върнало се 
обратно оттук, то е такова отношение, което е узнало за себе си 
от опит, че е действително и действащо съзнание, или за което 
е истинно това, че е в себе си и за себе си. Но сега в него е открит 
врагът в най-свойствения му облик. В борбата на душевността 
единичното съзнание е само музикален, абстрактен момент; в 
труда и в оползотворяването като реализиране на това нямащо 
същност битие то може непосредствено да забрави себе си, а 
съзнателното своеобразие в тази действителност бива сразено 
от изказващото благодарност признаване. Но това сразяване е 
в действителност връщане на съзнанието обратно в самото себе 
си, и то в себе си като истинската за него действителност.

Това трето отношение, в което тази истинска действител
ност е единият краен термин, е нейното отношение към общата 
същност като отношение на нищожността; нека сега разгледаме 
също така движението на това отношение.

Що се отнася най-напред до противоположното отноше
ние на съзнанието, в което неговата реалност е непосредстве
но нищожното за него, неговата действителна дейност става 
следователно дейност, която тръгва от нищо, а неговото оползо
творяване -  чувство за неговото нещастие. С това дейността и 
оползотворяването загубват всяко общо съдържание и значение,
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защото, имайки съдържание и значение, те биха имали битие в 
себе си и за себе си, и двете те се оттеглят в единичността, към 
която е насочено съзнанието, за да я снеме. Съзнанието съзна- 
ва себе си като това действително единично в животинските 
функции. Тези функции, вместо да се изпълняват просто като 
нещо, което е нищожно в себе си и за себе си и не може да полу
чи важност и същественост за духа, тъй като са онези функции, 
в които врагът се показва в собствения си облик, са по-скоро 
предмет на сериозно усилие и направо стават най-важното. Но 
тъй като този враг се поражда в своето поражение, съзнанието, 
тъй като го фиксира за себе си, вместо да се освободи от него, 
по-скоро остава винаги при него и винаги се вижда осквернено, 
а тъй като същевременно това съдържание на неговия стремеж, 
вместо да бъде нещо съществено, е най-низкото, вместо да бъде 
нещо общо, е най-единичното, ние виждаме само една колкото 
нещастна, толкова и бедна личност, ограничена само върху себе 
си и върху своята дребнава дейност, и очакваща да получи нещо 
само от себе си и от тази дейност.

Но и с едното, и с другото, с чувството за неговото нещас
тие и с бедността на неговата дейност, е свързано също така съ
знанието за единството му с неизменното. Защото опитът за не
посредствено унищожаване на неговото действително битие е 
опосредстван от мисълта за неизменното и се извършва в това 
отношение. Опосредстваното отношение съставлява същност
та на отрицателното движение, в което това съзнание се насочва 
против своята единичност, която обаче като отношение в себе 
си е също така и положителна и ще създаде това единство на 
съзнанието за самото него.

Следователно това опосредствано отношение е умозаклю- 
чение, в което единичността, фиксираща се отначало като про
тивоположна спрямо това, което е „в себе си“ е свързана с този 
друг краен термин само чрез трети термин. Чрез този среден 
термин крайният термин -  неизменното съзнание -  има битие 
за несъщественото съзнание, в което се съдържа същевременно 
и това, че то също така има битие за въпросния краен термин 
само чрез този среден термин, а този среден термин следовател
но е такъв, който представя двата крайни термина един на друг 
и е взаимният слуга на всеки един от тях при другия. Този среден 
термин сам е съзнателна същност, защото той е дейност, коя
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то опосредства съзнанието като такова; съдържанието на тази 
дейност е унищожаването, на което съзнанието подлага своята 
единичност.

Следователно в този среден термин съзнанието се освобож
дава от дейността и от оползотворяването като от своя дейност, 
свое оползотворяване; то отблъсква от себе си като биващ за 
себе си краен термин същността на своята воля и хвърля върху 
средния термин или върху слугата самостоятелността и свобо
дата на решението, а с това и вината за своята дейност. Този по
средник като стоящ в непосредствено отношение с неизменната 
същност служи със своя съвет относно справедливото. Дейст
вието, тъй като е следване на чуждо решение, престава да бъде 
собствено действие от страна на дейността или на волята. Но 
предметната страна на действието още остава свойствена на 
несъщественото съзнание, а именно тя е плодът от неговия труд 
и оползотворяване. Следователно това съзнание също така от
блъсква от себе си плода и оползотворяването и се отказва както 
от своята воля, така и от своята действителност, получена в 
труда и оползотворяването; то се отказва от тази действител
ност отчасти като от достигнатата истина на своята самосъ- 
знателна самостоятелност -  като се движи, представяйки си 
и говорейки нещо съвсем чуждо, безсмислено за него; -  отчасти 
като от външна собственост -  като изоставя нещо от притежа
нието, което е получило чрез труда; -  отчасти от иманото опол
зотворяване -  като в постене и самоизтезание то също отново 
се отказва изцяло от нея.

Чрез тези моменти на отказ от собствено решение, после от 
собственост и оползотворяване, и най-сетне чрез положител
ния момент на упражняване на една безразсъдна дейност, то си 
отнема истински и напълно съзнанието за вътрешна и външна 
свобода, съзнанието за действителност като негово битие за 
себе си; то има увереността, че в действителност се е отчуждило 
от своя „аз“ и е направило своето самосъзнание вещ, предметно 
битие. -  То можеше да потвърди отказа от себе си единствено 
чрез това действително пожертване; защото само в последното 
изчезва измамата, която се съдържа във вътрешното призна
ване на изказването на благодарност чрез сърцето, убеждението 
и устата, в едно признаване, което наистина смъква от себе си 
цялата власт на битието за себе си и я приписва на едно даряване
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отгоре, но в самото това смъкване получава за себе си външна
та самостоятелност в притежанието, от което то не се отказва, 
а вътрешната в съзнанието за решението, което е взело самото 
то, и в съзнанието за своето определено от самото него съдър
жание, което то не е заменило срещу едно чуждо, безсмислено 
изпълващо го съдържание.

Но в действително извършеното пожертване го изостави в 
себе си и неговото нещастие, както съзнанието сне дейността 
като своя дейност. Обаче това, че това изоставяне се извърши в 
себе си, е дейност на другия краен термин на умозаключението, 
който е биващата в себе си същност. Но въпросното пожертва
не на несъществения краен термин същевременно не беше ед
ностранна дейност, а съдържаше в себе си дейността на другия 
краен термин. Защото отказът от собствената воля е отрицате
лен само от една страна, по своето понятие или в себе си, но 
същевременно е положителен, а именно той е поставянето на 
волята като нещо друго и -  определено -  на волята не като нещо 
единично, а като нещо общо. За това съзнание това положител
но значение на отрицателно поставената единична воля е волята 
на другия краен термин, която, тъкмо защото е нещо друго за 
него, става за него не чрез себе си, а чрез третото, посредника 
-  става за него като съвет. Ето защо за него неговата воля става 
наистина обща и биваща в себе си, но самото то не е за себе си 
това „в себе си“; според понятието отказът от своята воля като 
единична за него не е положителното на общата воля. По същия 
начин неговият отказ от притежание и оползотворяване има 
само същото отрицателно значение, а общото, което по този на
чин става за него, за него не е негова собствена дейност. Както 
това единство на предметното и на битието за себе си, което 
единство се съдържа в понятието дейност и което затова става 
за съзнанието същност и предмет, не е за него понятието за не
говата дейност, така за него не е непосредствено и осъществено 
от самото съзнание и това, че единството като предмет става за 
него; напротив, съзнанието предоставя на опосредстващия слуга 
да му изкаже тази дори още пречупена увереност, че само в себе 
си неговото нещастие е обратната дейност, а именно дейността, 
която се самоудовлетворява в своята дейност, или че то е бла
жената наслада; че неговата бедна дейност също така в себе си е 
обратната, а именно абсолютна дейност; според понятието дей
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ността е изобщо дейност само като дейност на единичното. Но 
за самото съзнание дейността и неговата действителна дейност 
остава бедна и негова наслада е скръбта, а снетостта на насла
дата и болката в положителното значение е нещо отвъдно. Но 
в този предмет, в който за него неговата дейност и битие като 
дейност и битие на това единично съзнание е битие и дейност в 
себе си, за него възникна представата за разума, за увереността 
на съзнанието, че в своята единичност то е абсолютно в себе си 
или е всяка реалност.



С (АА). РАЗУМ

V
У вереност и истина  на разума

В мисълта, която съзнанието схвана, че единичното съзнание в 
себе си е абсолютна същност, то се връща в самото себе си. За 

нещастното съзнание битието в себе си е отвъдното на самото 
него. Но движението на нещастното съзнание извърши в него 
това, че постави единичността в нейното пълно развитие или 
единичността, която е действително съзнание, като отрица
телното на самото него, а именно като предметния краен тер
мин, или изтръгна от него неговото битие за себе си и го направи 
битие; в това движение за нещастното съзнание възникна също 
така неговото единство с това общо, което единство, тъй като 
снетото единично е общото, за нас вече не спада вън от него, а 
тъй като съзнанието запазва самото себе си в тази своя отри- 
цателност, е негова същност в него като такова. Негова истина 
е това, което в умозаключението, в което крайните термини се 
явиха абсолютно отделени един от друг, се проявява като сред
ният термин, който говори на неизменното съзнание, че единич
ното се е отказало от себе си, а на единичното -  че неизменното 
вече не е краен термин, а е примирено с него. Този среден термин 
е единството, което знае непосредствено двата крайни термина 
и ги отнася един към друг и е съзнанието за тяхното единство, 
което единство той изказва пред съзнанието, а с това и пред са
мия себе си, той е увереността, че е цялата истина.
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С това, че самосъзнанието е разум, неговото досега отрица
телно отношение към инобитието се превръща в положително. 
Досега то се интересуваше само от своята самостоятелност и 
свобода, за да спаси и запази себе си за самото себе си за сметка 
на света или на своята собствена действителност, които се про
явиха пред него като отрицателното на неговата същност. Но, 
сигурно в самото себе си като разум, то получи спокойствие по 
отношение на тях и може да ги понесе; защото то е уверено в 
самото себе си като реалност; или е уверено, че цялата дейст
вителност не е нищо друго освен то; самото негово мислене е 
непосредствено действителността; следователно то се отнася 
към нея като идеализъм. Когато схваща себе си така, на него 
му се струва, че светът възниква за него едва сега; преди това 
то не разбира света; то го желае и го обработва, оттегля се от 
него обратно в себе си и го унищожава за себе си и унищожава 
самото себе си като съзнание, като съзнание за света, разбиран 
като същност, както и като съзнание за неговата нищожност. 
Едва тук, след като се е загубил гробът на неговата истина, след 
като е унищожено самото унищожаване на неговата действител
ност и единичността на съзнанието за него е в себе си абсолютна 
същност, то откри света като свой нов действителен свят, който 
представлява интерес за него в своята трайност, както по-преди 
само в своето изчезване; защото устойчивото съществуване на 
този свят става за съзнанието негова собствена истина и него
во собствено присъствие; то е уверено, че в него узнава от опит 
само себе си.

Разумът е увереността на съзнанието, че е цялата реалност: 
така идеализмът изказва понятието разум. Както съзнанието, 
което се явява като разум, има въпросната увереност непосред
ствено в себе си, така и идеализмът я изказва непосредствено: 
„аз“ съм „аз“, в този смисъл, че „азът“, който е за мене предмет, 
не е, както в самосъзнанието изобщо, нито, също така, както в 
свободното самосъзнание, там само празен предмет изобщо, тук 
само предмет, който се оттегля от другите, които още имат зна
чимост редом с него, а е предмет със съзнанието за небитието 
на някой друг, единствен предмет, той е цялата реалност и всич
ко присъстващо. Но самосъзнанието е цялата реалност не само 
за себе си, но и в себе си едва чрез това, че става тази реалност 
или по-скоро се оказва такава. То се оказва такава реалност по
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пътя, по който най-напред в диалектичното движение на мне
нието, на възприемането и на разсъдъка изчезва за самото него 
инобитието като в себе си, а после в движението през самостоя
телността на съзнанието в господството и робството, през ми
сълта за свободата, през скептичното освобождаване и борбата 
за абсолютното освобождаване на раздвоеното в себе си съзна
ние изчезва за самото него инобитието, доколкото то е само за 
него инобитието, доколкото то е само за него. Появи ха се една 
след друга две страни, едната, в която същността или истинното 
имаше за съзнанието определеността на битие, и другата, в ко
ято същността или истинното имаше определеността, че е само 
за съзнанието. Но двете те се сведоха до една истина, че това, 
което е, или това, което е „в себе си“, е само доколкото е за съзна
нието, а това, което е за него, е също и в себе си. Съзнанието, ко
ето е тази истина, вече е оставило зад себе си и забравило този 
път, тъй като се явява непосредствено като разум, или този не
посредствено явяващ се разум се явява само като увереността в 
онази истина. Така той сам уверява, че е цялата реалност, но сам 
той не схваща това в неговото понятие; защото онзи забравен 
път е схващането на това непосредствено изразено твърдение в 
неговото понятие. А по същия начин за този, който не е изминал 
този път, е непонятно това твърдение, когато го чуе в тази чиста 
форма, макар че сигурно и сам той го изказва в конкретен вид. 
Затова и идеализмът, който не излага въпросния път, а започва 
с това твърдение, е чисто уверение, което е непонятно за самото 
себе си, а не може да направи себе си понятно и за другите. Той 
изказва една непосредствена увереност, на която противостоят 
други непосредствени уверености, които обаче са се загубили 
по онзи път. Ето защо редом с уверени ето на първата увереност 
застават със същото право и уверенията на тези други уверенос
ти. Разумът се позовава на самосъзнанието на всяко едно съзна
ние: „аз съм „аз“, мой предмет и моя същност е „азът“; и никое 
съзнание неще оспори тази истина на разума. Но като основава 
истината върху това позоваване, разумът санкционира истината 
на другата увереност, а именно на тази: за мене има нещо друго; 
за мене е предмет и същност нещо по-друго от „аза“, или когато 
„аз“ се отдръпна от другото изобщо и застана като действител
ност редом с него. -  Едва когато разумът се яви като рефлексия, 
изхождаща от тази противоположна увереност, неговото твър
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дение за себе си се явява не само като увереност и уверение, а 
като истина; и не редом с други, а като единствената истина. 
Непосредственото появяване е абстракцията за наличността 
на разума, същността и битието в себе си на която наличност е 
абсолютното понятие, т.е. движението на нейната станалост.
-  Съзнанието ще определи отношението си към инобитието или 
към своя предмет по различни начини, в зависимост от това, на 
коя именно степен на осъзнаващия себе си световен дух стои то. 
Това, как световният дух ще намери и определи себе си и пред
мета си непосредствено на всяка степен, или как е той за себе 
си, зависи от това, какво вече е станал той или какво е вече той 
в себе си.

Разумът е увереността, че е цялата реалност. Но това „в себе 
си“ или тази реалност е още нещо съвсем общо, чистата абст
ракция за реалност. Това е първата положителност, която са
мосъзнанието е в самото себе си, само за себе си, и за това „азът“ 
е само чистата същност на биващото или простата категория. 
Категорията, която някога имаше значението да бъде същност 
на биващото, неопределено дали на биващото изобщо или на би
ващото по отношение на съзнанието, сега е същност или просто 
единство на биващото само като мислеща действителност; или 
тя е това, че самосъзнанието и битието е една и съща същност; 
една и съща не в сравнението, а в себе си и за себе си. Само ед
ностранчивият лош идеализъм оставя да застане отново на една
та страна това единство като съзнание, а на противоположната
-  едно „в себе си“. -  Но тази категория или това просто единство 
на самосъзнанието и на битието има в себе си разликата; защо- 
то нейната същност е тъкмо тази, в инобитието или в абсолют
ната разлика да бъде непосредствено еднаква със самата себе си. 
Ето защо разликата е, но тя е напълно прозрачна и има битие 
като такава разлика, която същевременно не е разлика. Тя се 
проявява като множественост от категории. Тъй като идеализ
мът изказва простото единство на самосъзнанието като цялата 
реалност и прави това единство същност непосредствено, без 
да го е схванал в неговото понятие като абсолютно отрицателна 
същност -  а само последната има в самата себе си отрицанието, 
определеността или разликата, -  още по-непонятно от първото 
е това второ твърдение, че в категорията има разлики или видо
ве. Това уверение изобщо, както и уверението, че има някакъв
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определен брой видове категории, е едно ново уверение, което 
обаче съдържа в самото себе си това, че вече не трябва да се за
доволяваме с него като уверение. Защото щом започне разли
ката в чистия „аз“, в самия чист разсъдък, с това се разбира от 
само себе си, че тук сме се отказали от непосредствеността, от 
уверяването и намирането, и започва схващането на нещата 
в техните понятия. Но това отново да приемем по един или 
друг начин множествеността на категориите като находка, из
хождайки например от съжденията, и да се задоволим с тях в 
този им вид, в действителност трябва да се смята за позор за 
науката; къде още би трябвало разсъдъкът да може да посочи 
една необходимост, ако не е можал да стори това в самия себе 
си, в чистата необходимост?

Но тъй като по такъв начин чистата същност на нещата, 
както и тяхната разлика принадлежи на разума, всъщност вече 
изобщо не би могло да става дума за неща, т.е. за нещо такова, 
което би било за съзнанието само отрицателното на самото 
него. Защото това, че многото категории са видове на чистата 
категория, ще рече, че тя е още техен род или тяхна същност, 
че тя не е противоположна на тях. Но те са вече двусмисленото, 
което същевременно има в себе си инобитието спрямо чиста
та категория в неговата множественост. В действителност те 
противоречат на чистата категория чрез тази множественост и 
чистото единство трябва да я снеме в себе си, чрез което то се 
конституира като отрицателно единство на разликите. Но като 
отрицателно единство то също така и изключва от себе си раз
ликите като такива, както и споменатото първо непосредствено 
чисто единство като такова, и е единичност; една нова катего
рия, която е изключващо съзнание, т.е. е това, че е нещо друго за 
съзнанието. Единичността е преходът на категорията от нейно
то понятие към една външна реалност; чистата схема, която е 
също така и съзнание, както с това, че е единичност и изключва
що едно, тя е загатването за нещо друго. Но това „друго“ на. тази 
категория са само другите първи категории, а именно чистата 
същност и чистата разлика; и в нея, т.е. тъкмо в поставеност- 
та на другото или в самото това „друго“ съзнанието е също така 
самото то. Всеки един от тези различни моменти отправя към 
друг; но същевременно в тях съзнанието не получава инобитие. 
Чистата категория отправя към видовете, които преминават в
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отрицателната категория или в единичността; но последната от
правя обратно към видовете; самата тя е чисто съзнание, което 
остава за себе си във всеки от тях това ясно единство със себе 
си, но единство, което също така бива отправяно към нещо дру
го, което е изчезнало, когато е, а когато е изчезнало, е също така 
отново породено.

Тук виждаме чистото съзнание, поставено по два начина, 
веднъж като неспокойното движение насам и натам, което пре
минава всички свои моменти, вижда как в тях витае пред него 
инобитието, което снема себе си в схващането, а друг път по- 
скоро като спокойното единство, уверено в своята истина. Въп
росното движение е „другото“ за това единство; а „другото“ за 
това движение е въпросното спокойно единство; и съзнанието, и 
предметът се сменят поредно в тези взаимни определения. Сле
дователно веднъж съзнанието е за себе си движещото се насам и 
натам търсене, а негов предмет е чистото „в себе си“и чистата 
същност; друг път то е за себе си и простата категория, а пред
метът е движението на разликите. Но съзнанието като същност 
е самият този цял процес, в който то преминава от себе си като 
проста категория в единичността и в предмета и възприема този 
процес в последния, снема го като различен, усвоява го за себе 
си и изказва себе си като тази увереност, че е цялата реалност, че 
е както самото то, така и своя предмет.

Първото изказване на съзнанието е само тази абстрактна 
празна дума, че всичко е негово. Защото едва увереността, че 
е цялата реалност, е чистата категория. Този първи разум, по
знаващ себе си в предмета, се изразява от празния идеализъм, 
който схваща разума само така, както е той за себе си отнача
ло, и си въобразява, че с това, че посочва във всяко битие това 
чисто „мое“ на съзнанието и изказва нещата като усещания или 
представи, е посочил това „мое“ като завършена реалност. Ето 
защо този идеализъм трябва да бъде същевременно абсолютен 
емпиризъм, защото за изпълването на празното „мое“, т.е. за 
разликата и за цялото й развитие и формиране неговият разум 
се нуждае от чужд тласък, едва в който се съдържа според него 
многообразието на усещането или представата. Ето защо този 
идеализъм става точно такава противоречаща си двусмисленост, 
както скептицизмът, само с тази разлика, че както скептицизмът 
се изразява отрицателно, така въпросният идеализъм се изразя
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ва положително, но също така не съчетава противоречивите си 
мисли за чистото съзнание като цялата реалност, а също така за 
чуждия тласък или за сетивното усещане и сетивната представа 
като еднаква [с това съзнание] реалност, а се хвърля насам и на
там от едното към другото и изпада в лошата, а именно в сетив
ната безкрайност. Тъй като разумът е цялата реалност в значе
нието на абстрактното „мое“, а другото е за него едно безразлич
но „чуждо“, в това е поставено тъкмо онова значение на разума за 
нещо друго, което знание се появи като мнение, възприемане, и 
като разсъдъкът, който схваща мнимото и възприеманото. Съ
щевременно от самото понятие на този идеализъм се твърди, че 
едно такова знание не е истинно знание; защото само единство
то на аперцепцията е истината на знанието. Следователно, за да 
стигне чистият разум на този идеализъм до това „друго“, което 
е съществено за този разум, т.е. следователно е това, което е „в 
себе си“, но което разумът няма в самия себе си, той бива отпра
вен от самия себе си обратно към онова знание, което не е зна
ние за истинно то; така разумът със свое знание и по своя воля 
се обрича на едно неистинно знание и не може да се освободи 
от мнението и възприемането, което няма истина за самия него. 
Той се намира в непосредствено противоречие да твърди, че е 
същност нещо двойно, чисто и просто противоположно, един
ството на аперцепцията, а също така нещото, което, макар и 
да се нарича чужд тласък или емпирична същност или сетив
ност или нещо в себе си, остава в своето понятие същото „чуж
до“ на въпросното единство.

Този идеализъм е в това противоречие, тъй като твърди, че 
абстрактното понятие за разум е истинното; ето защо за него 
възниква непосредствено също така и реалността като една та
кава реалност, която по-скоро не е реалността на разума, докато 
същевременно разумът трябваше да бъде цялата реалност; по
следната остава едно неспокойно търсене, което в самото тър
сене обявява за чисто и просто невъзможно удовлетворението 
от намирането. -  Но действителният разум не е така непоследо
вателен; напротив, бидейки едва само увереността, че е цялата 
истина, в това понятие той съзнава, че като увереност, като „аз“ 
в действителност още не е реалността и е подтикнат да издигне 
своята увереност до истината и да изпълни празното „мое“.
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А
Наблюдаващ разум

И така виждаме, че това съзнание, за което битието {das Sein) 
има значението на „свое“ {des Seinen), наистина отново навлиза 
в мнението и възприемането, но не като в увереността за нещо 
само „друго“ а с увереността, че е самото това „друго“ По-рано 
с него само ставаше така, че възприемаше елементи от нещото 
и ги узнаваше от опит; тук то само извършва наблюденията и 
опита. Мнението и възприемането, което по-рано се сне за нас, 
сега се снема от съзнанието за самото него; разумът се стреми да 
знае истината; да намери като понятие това, което за мнението 
и възприемането е вещ, т.е. да има във вещността само съзна
нието за самия себе си. Ето защо сега разумът има общ интерес 
към света, тъй като е увереността, че има присъствие в него или 
че присъствието е разумно. Разумът търси своето „друго“, като 
знае, че в него не притежава нищо друго освен самия себе си; той 
търси само собствената си безкрайност.

Отначало само предчувствайки себе си в действителност
та или само знаейки я като своето изобщо, в този смисъл разу
мът крачи към всеобщо вземане в притежание на осигурената 
му собственост и поставя във всички висини и във всички дъл
бочини знака на своя суверенитет. Но това повърхностно „мое“ 
не е последният му интерес; радостта от това всеобщо взема
не в притежание намира в неговата собственост още и чуждото 
„друго“, което абстрактният разум няма в самия себе си. Разумът 
предчувства себе си като по-дълбока същност, защото чистият 
„аз“ е и трябва да изисква щото разликата, многообразното би
тие само да стане негово, щото той, този „аз“, да възприема себе 
си като действителност и да намира себе си присъстващ като 
образ и нещо. Но ако разумът проникне във всички вътрешни 
органи на нещата и отвори всичките им кръвоносни съдове, за 
да може оттам да се устреми към себе си, той няма да стигне до 
това щастие, а трябва най-напред да се е завършил в самия себе 
си, за да може после да узнае от опит тази своя завършеност.

Съзнанието наблюдава; т.е. разумът иска да намери и да 
има себе си като биващ предмет, като действителен, сетивно
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присъстващ начин. Съзнанието на това наблюдение несъмнено 
си мисли и казва, че иска да узнае от опит не самото себе си} а, 
напротив, същността на нещата като неща. Фактът, че това 
съзнание си мисли и казва това, произтича от обстоятелството, 
че то е разум, но разумът като такъв още не е негов предмет. Ако 
знаеше, че разумът е еднаква същност на вещите и на самото 
него и че той може да присъства в своеобразната си форма само 
в съзнанието, то би слязло по-скоро в собствената си дълбочина 
и би търсило разума по-скоро там, отколкото в нещата. Ако би 
намерило разума в тази дълбочина, съзнанието би било насоче
но оттам отново навън, към действителността, за да възприема 
в нея сетивния израз на разума, но веднага би взело този израз 
всъщност като понятие. Разумът, както се явява той непосред
ствено като увереността на съзнанието, че е цялата реалност, 
взема своята реалност в смисъл на непосредственост на бити
ето, а също така единството на „аза“ с тази предметна същност 
в смисъл на едно непосредствено единство, в което той още не 
е разделил и съединил отново моментите на битието и на „аза" 
или което той още не е познал. Ето защо разумът като наблюда
ващо съзнание подхожда към нещата проникнат от мнението, че 
ги взема наистина като сетивни, противоположни на „аза" неща; 
обаче действителната му дейност противоречи на това мнение; 
защото той познава нещата, той превръща тяхната сетивност в 
понятия, т.е. тъкмо в едно битие, което е същевременно „аз", а 
по такъв начин превръща мисленето в биващо мислене или би
тието в мислено битие и в действителност твърди, че нещата 
имат истина само като понятия. За това наблюдаващо съзнание 
тук се разкрива само това, какво са нещата, а за нас -  какво е 
самото то; но резултатът от неговото движение ще бъде този, 
че ще стане за самото себе си това, което е то в себе си. Дейност
та на наблюдаващия разум трябва да се разглежда в моментите 
на нейното движение, как той възприема природата, духа и най- 
сетне тяхното отношение като сетивно битие и как търси себе си 
като биваща действителност.
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а. Наблюдение на природата

Когато съзнанието, в което няма мисъл, изказва наблюдението 
и узнаването от опит като извор на истината, неговите думи на
вярно могат да звучат така, като че ли става въпрос единствено 
за вкусване, помирисване, осезание, чуване и виждане; в усър
дието, с което препоръчва вкусването, помирисването и т.н., 
то забравя да каже, че и в действителност вече си е определило 
също така съществено предмета на това усещане и за него това 
определяне означава поне толкова, колкото онова усещане. То 
също веднага ще се съгласи, че по такъв начин изобщо не се ин
тересува само от възприемането и например няма да признае за 
наблюдение възприятието, че този нож за подостряне на перото 
стои до тази табакера. Възприеманото трябва да има най-малко
то значението на нещо общо, а не на едно сетивно „това“

Така това общо е едва само оставащото еднакво със себе 
си; неговото движение е само еднообразно повтаряне на една и 
съща дейност. Съзнанието, което дотолкова намира в предмета 
само всеобщността или абстрактното „мое“ трябва да поеме 
върху самото себе си същинското движение на предмета, и тъй 
като още не е неговият разсъдък, да бъде най-малкото паметта 
за него, която изразява по общ начин това, което в действител
ността е налице само по единичен. Това повърхностно извлича
не от единичността и също така повърхностната форма на все
общността, в която сетивното само се приема, без да е станало 
в самото себе си нещо общо, описанието на нещата още няма 
движението в самия предмет; това движение е по-скоро само в 
описанието. Ето защо, щом опишем предмета, той престава да 
бъде интересен за нас; щом опишем един предмет, трябва да се 
заемем с друг и да търсим винаги следващия, за да не се сложи 
край на описанието. Ако вече не е така лесно да намерим нови 
цели неща, ще трябва да се върнем към вече намерените, за да ги 
разделяме, разлагаме по-нататък и да издирваме в тях още нови 
страни на вещността. За този неуморен, неспокоен инстинкт ни
кога не може да има недостиг на материал; само на щастливци 
може да бъде отредено да намерят един нов отличаващ се род 
или дори една нова планета, на която, макар че е индивид, е при
съща все пак природата на нещо общо. Но границата на това,
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по което се отличава слонът, дъбът, златото, което е род и вид, 
преминава през много степени в безкрайното обособяване на 
хаотичните животни и растения, на видовете минерали или на 
металите, почвите, които трябва да се получат едва чрез насилие 
и изкуство. В това царство на неопределеността на общото, в ко
ето обособяването отново се доближава, а тук и там също така 
изцяло се свежда до разпадането на единичности (Vereinzelung), 
се открива неизчерпаем запас за наблюдение и описание. Тук, на 
границата на общото, където се открива необозримо поле за това 
наблюдение и описание, то може да намери вместо неизмерно 
богатство по-скоро само предела на природата и на собствената 
си дейност; то вече не може да знае дали това, което изглежда 
биващо в себе си (das Ansichzuseinscheinende), не е случайност; 
това, което носи в себе си печата на едно забъркано или незряло, 
слабо и едва развиващо се от елементарната неопределеност об
разувание, не може да претендира да бъде макар само описано.

Ако на това търсене и описание му се струва, че се занима
ва само с нещата, в действителност виждаме, че то не протича 
в сетивното възприемане, напротив, за него е по-важно това, 
по което се познават нещата, отколкото останалият обем на 
сетивните свойства, които самото нещо наистина не може да 
няма, но от които се избавя съзнанието. Чрез това различаване 
във вид на съществено и несъществено понятието се изтръгва 
от сетивната разпръснатост, издига се над нея, и в него познани
ето заявява, че поне за познанието е също така съществено да се 
занимава със самото себе си, както с нещата. При тази двойна 
същественост то изпада в колебание дали това, което е същест
вено и необходимо за познанието, е такова и в нещата. От една 
страна, белезите трябва да служат само на познанието, чрез тях 
то различава нещата едно от друго; но от друга страна, [тряб
ва] да бъде познато не несъщественото на нещата, а това, чрез 
което самите те се изтръгват от всеобщата непрекъснатост на 
битието изобщо, отделят се от другото и са сами за себе си. Бе
лезите трябва не само да имат съществено отношение към по
знанието, но и да бъдат съществени определености на нещата, и 
изкуствената система трябва да съответства на системата на са 
мата природа и да изразява само тази система. Това произтича 
с необходимост от понятието на разума и инстинктът на разу
ма -  защото в това наблюдение разумът се отнася само като ин-
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стинкт -  достигнал и в своите системи до това единство, където 
именно самите предмети на разума са такива, че имат в себе си 
същественост или битие за себе си и не са само случайност на 
този момент или на това „тук" Например отличителните беле
зи на животните са взети от ноктите и зъбите; защото в дейст
вителност не само познанието различава по тях едно животно 
от друго; напротив, самото животно се отделя по тях; чрез тези 
оръжия то се запазва за себе си и отделно от общото. Растението, 
напротив, не идва до битието за себе си, а само докосва грани
цата на индивидуалността; затова то е било взето и различено в 
тази граница, където проявява привидността за раздвояваме в 
полове. Но това, което стои още по-надолу, вече не може да се 
различава само от друго, а се загубва, когато дойде в противо
положността. Битието в покой и битието в отношение влизат 
в стълкновение едно с друго, във второто от тях нещото е нещо 
по-друго, отколкото според първото, докато, напротив, индиви
дът е това, че запазва себе си в отношението към другото. А това, 
което не може да стори това, и по химичен начин става нещо 
по-друго от това, което е то по емпиричен начин, забърква по
знанието и го въвлича в същото стълкновение, дали трябва да се 
придържа към едната или към другата страна, тъй като самата 
вещ не остава еднаква със себе си и в нея тези страни се разпадат 
вън една от друга.

Следователно в такива системи на общото, оставащо ед
накво със себе си, последното има такова значение, че остава 
еднакво със себе си както в познанието, така и в самите неща. 
Обаче това разпростиране на оставащите еднакви определе- 
ности, всяка една от които описва спокойно поредицата на сво
ето движение напред и получава простор, за да си предостави 
свобода на действие, преминава всъщност също така и в своята 
противоположност, в забъркването на тези определености; за
щото белегът, общата определеност, е единството на противо
положното, на определеното и на общото в себе си; следовател
но тази определеност трябва да се разпадне вън една от друга в 
тази противоположност. Но ако, от една страна, определеността 
победи общото, в което тя има своята същност, от друга страна, 
напротив, последното също така си запазва своето господство 
над нея, тласка определеността към нейната граница, смесва 
там нейните разлики и съществености. Наблюдението, което ги
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разграничи старателно една от друга и смяташе, че има в тях
но лице нещо твърдо установено, вижда как над един принцип 
простират властта си другите, как се образуват преходи и забър
квания и как тук е свързано това, което отначало то смяташе 
за безусловно разделено, и е разделено това, което то смяташе 
за свързано; така че това твърдо придържане към спокойното, 
оставащо еднакво със себе си битие, тук трябва да се види осмя
но в най-общите му определения -  например какви съществени 
белези има животното, растението -  от инстанции, които му от
немат всяко определение, правят да занемее всеобщността, до 
която се издигна то, и го свеждат до наблюдение и описание, в 
което няма мисъл.

Следователно това наблюдение, което се ограничава върху 
простото или ограничава сетивната разпръснатост чрез общото, 
намира в своя предмет забъркването на своя принцип, тъй като 
определеното, по силата на своята природа, трябва да се загуби 
в своето противоположно; затова разумът трябва по-скоро да се 
движи напред от инертната определеност, която имаше при- 
видността на нещо трайно, към нейното наблюдение, каквато е 
тя в действителност, а именно като отнасяща се към своята 
противоположност. Това, което наричат съществени белези, са 
спокойни определености, които така, както се изразяват и схва
щат като прости, не представят това, което съставлява природа
та им да бъдат изчезващи моменти на движението, което се връ
ща в себе си. Тъй като сега инстинктът на разума идва до това да 
търси определеността съответно на нейната природа, по силата 
на която тя всъщност не трябва да бъде сама за себе си, а трябва 
да преминава в противоположното, той се стреми към закона и 
негово то понятие; наистина той се стреми към тях също така 
като към биваща действителност, но последната фактически ще 
изчезне за него и страните на закона ще станат за него чисти 
моменти или абстракции, така че законът се появява в приро
дата на понятието, което е унищожило в себе си безразличното 
устойчиво съществуване на сетивната действителност.

За наблюдаващото съзнание истината на закона е в опи
та като в начин [да се убедим], че сетивното битие е за съ
знанието и не е в себе си и за самото себе си. Но ако законът 
има своята истина не в понятието, той е нещо случайно, не е не
обходимост или в действителност не е закон. Но това, че той
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има битие всъщност като понятие, не само че не противоречи 
на това, че той е налице за наблюдението, но и е основание, по
ради което той има по-скоро необходимо налично битие и е 
за наблюдението. Общото в смисъл на всеобщност на разума 
е общо и в смисъла, който има в себе си понятието, според кой
то това общо се представя за съзнанието като присъстващото 
и действителното, или според който понятието се представя по 
начина на вещността и на сетивното битие; -  но без да загуби 
по този начин природата си и да изпадне в инертното устойчиво 
съществуване или в безразличното (gleichgiiltige) следване едно 
след друго. Това, което е все общо значимо (giiltig), е също така 
всеобщо важещо (geltend); това, което трябва да бъде, също и е 
в действителност, а това, което само трябва да бъде, без да бъде} 
няма истина. Инстинктът на разума от своя страна с право про
дължава да се придържа твърдо към това и не позволява да бъде 
заблуждаван от мисловните неща, които само трябва да бъдат 
и трябва да имат истина като „трябване“, макар че не се срещат 
в опита -  не позволява да бъде заблуждавай нито от хипотези
те, нито от всички други фантастики на едно вековечно „тряб
ване“; защото разумът е тъкмо тази увереност, че има реалност, 
и това, което не е за съзнанието една самостоятелна същност 
(Selbstwesen), т.е. което не се проявява, за него е нищо.

Това, че истината на закона е всъщност реалност, за това 
оставащо при наблюдението съзнание наистина отново ста
ва противоположност спрямо понятието и спрямо общото в 
себе си; или нещо такова, каквото е неговият закон, за него не е 
същност на разума; то си мисли, че получава в него нещо чуждо. 
Обаче то опровергава това свое мнение с действието, в което 
самото то не взема своята всеобщност в смисъл, че всички еди
нични сетивни неща би трябвало да са му посочили явлението 
на закона, за да може да твърди, че той е истинен. За да изкаже 
твърдението, че камъните, издигнати от земята и оставени сво
бодно падат на нея, то съвсем не изисква да се направи този опит 
с всички камъни; наистина то може би казва, че това е трябвало 
да се опита поне с твърде много камъни, от които после може 
да се заключи по аналогия за другите с най-голяма вероятност 
или с пълно право. Обаче аналогията не само че не дава пълно 
право, но и се опровергава поради своята природа така често, че 
по-скоро не ни позволява да направим умозаключение, че мо
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жем да умозаключаваме според самата аналогия. Вероятност
та, до която би се свеждал нейният резултат, губи в сравнение 
с истината всяка разлика между по-малка и по-голяма вероят
ност; колкото и голяма да е вероятността, тя е нищо в сравнение 
с истината. Но инстинктът на разума в действителност приема 
такива закони за истина и едва по отношение на тяхната необ
ходимост, която той не познава, този инстинкт изпада в това 
различаване и принизява истината на самия предмет до веро
ятност, за да обозначи несъвършения начин, по който е налице 
истината за съзнанието, което още не е дошло до прозрението в 
чистото понятие; защото всеобщността е налице само като прос
та непосредствена всеобщност. Но същевременно поради тази 
всеобщност законът има истина за съзнанието; това, че камъкът 
пада, е истинно за съзнанието затова, защото за него камъкът е 
тежък, т.е. защото в тежестта в себе си и за самата себе си той 
има това съществено отношение към земята, което се изразява 
като падане. Следователно съзнанието има в опита битието на 
закона, но то има също така този закон като понятие и той е ис
тинен за него само поради двете обстоятелства, той важи като 
закон поради това, че се проявява в явлението и същевременно 
е понятие в самия себе си.

Тъй като законът е в себе си същевременно понятие, инстинк
тът на разума в това съзнание с необходимост, но без да знае, че 
иска това, сам се стреми да очисти закона и неговите моменти до 
понятие. Този инстинкт извършва опити над закона. Така, както 
се проявява най-напред, законът се представя нечисто, обвит от 
единичното сетивно битие, а понятието, което съставлява него
вата природа -  потънало в емпиричния материал. Инстинктът 
на разума се стреми да намери в своите опити какво се получава 
при едни или други обстоятелства. Чрез това законът сякаш само 
потъва още повече в сетивното битие; обаче по-скоро битието се 
загубва в него. Това изследване има такова вътрешно значение, 
че намира чистите условия на закона, което не означава нищо 
друго (макар че съзнанието, което се изразява така, би трябвало 
да си мисли, че казва с него нещо по-друго), освен да се издигне 
законът изцяло във формата на понятие и да се унищожи всяка 
свързаност на неговите моменти с определено битие. Напри
мер отрицателното електричество, което се обявява отначало, да 
речем, за електричество на смолата, тъй както положителното
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се обявява за електричество на стъклото, в резултат от опитите 
съвсем загубва това значение и става само положително и отри
цателно електричество, всяко едно от които вече не принадлежи 
на особен вид неща; и вече не може да се казва, че има тела, които 
са положително електрични, и други, които са отрицателно елек- 
трични. Така и отношението на киселина и основа и тяхното дви
жение една спрямо друга съставлява закон, в който тези противо
положности се проявяват като тела. Обаче тези обособени неща 
нямат действителност; силата, която ги откъсва едно от друго, не 
може да им попречи веднага отново да встъпят в процес; защото 
те са само това отношение. Те не могат да останат сами за себе 
си като зъб или нокът и да бъдат посочени така. Това, че тяхната 
същност е да преминават непосредствено в един неутрален про
дукт, прави тяхното битие нещо снето в себе си или нещо общо и 
киселината и основата имат истина само като общи. Следовател
но както стъклото и смолата могат да бъдат както положително, 
така и отрицателно електрични, така киселината и основата не са 
свързани като свойства с една или друга действителност, а вся
ко нещо е само относително киселинно или основно; това, което 
определено изглежда основа или киселина, получава в така наре
чените синсомации противоположно значение по отношение на 
нещо друго. -  По този начин резултатът от опитите снема момен
тите или одухотворяванията като свойства на определени вещи 
и освобождава предикатите от техните субекти. Тези предика- 
ти, каквито са в действителност, се намират само като общи; ето 
защо поради тази самостоятелност те получават името материи, 
които не са нито тела, нито свойства, и затова [учените] основа
телно се пазят да наричат тела кислорода и т.н., положителното и 
отрицателното електричество, топлината и т.н.

Материята, напротив, не е биваща вещ, а е битието като 
общо или битие по начина на понятието. Разумът, който е още 
инстинкт, прави тази правилна разлика, без да съзнава, че като 
проверява с опит закона във всяко сетивно битие, тъкмо с това 
снема чисто сетивното битие на закона, и че като схваща него
вите моменти като материи, тяхната същност е станала общо 
за закона и е изказана в този израз като несетивно сетивно, като 
нямащо телесност и все пак предметно битие.

Нека сега видим какъв обрат взема за инстинкта на разума 
неговият резултат и каква нова форма на извършеното от него
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наблюдение се появява с това. Като истина на това проверяващо 
с опит съзнание виждаме чистия закон, който се освобождава 
от сетивното битие, виждаме го като понятие, което е налице 
в сетивното битие, но се движи самостоятелно и необвързано в 
него, потънало в него, то е свободно от него и е просто понятие. 
Това, което е в действителност резултатът и същността, сега 
се явява за това съзнание само, но като предмет, и то -  тъй като 
този предмет тъкмо за това съзнание не е резултат и няма от
ношение към предходното движение -  като особен вид предмет, 
а отношението на съзнанието към предмета се явява като друго 
наблюдение.

Такъв предмет, който има в себе си процеса в простотата 
на понятието, е органичното. То е тази абсолютна подвижност, в 
която е разтворена определеността, чрез която то би било само 
за нещо друго. Ако неорганичното нещо има за своя същност оп
ределеността и поради това съставлява пълнотата на моментите 
на понятието само заедно с друго нещо и затова, встъпвайки в 
движение, се загубва, в органичната същност, напротив, всички 
определености, чрез които тя е открита за нещо друго, са об
вързани под органичното просто единство; не се явява като съ
ществена никоя определеност, която би се отнасяла свободно 
към нещо друго, и за това органичното се запазва в самото си 
отношение.

Страните на закона, към наблюдението на които е насочен 
тук инстинктът на разума, са, както следва от това определение, 
преди всичко органичната и неорганичната природа в тяхното 
отношение една към друга. За органичната природа неорганич
ната е тъкмо противоположната на нейното просто понятие 
свобода на необвързаните една с друга определености, в които е 
същевременно разтворена индивидуалната природа и от непре
къснатостта на които тя същевременно се обособява и е за себе 
си. Въздухът, водата, земята, зоните и климатът са такива общи 
елементи, които съставляват неопределената проста същност 
на индивидуалностите и в които последните са същевременно 
рефлектирани в себе си. Нито индивидуалността, нито елемен
тарното е безусловно в себе си и за себе си; напротив, в самос
тоятелната свобода, в която се явяват за наблюдението едно 
спрямо друго, те се отнасят същевременно като съществени 
отношения, но така, че самостоятелността и безразличието на
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двете едно спрямо друго е господстващото и преминава само 
отчасти в абстракцията. Следователно тук законът е налице 
като отношението на един елемент към образуванието на орга
ничното, което органично веднъж има в противоположност на 
себе си елементарното битие, а друг път го представя в своята 
органична рефлексия. Обаче такива закони, че животните, кои
то принадлежат на въздуха, имат характера на птици, че живот
ните, които принадлежат на водата, имат характера на риби, че 
северните животни имат дебела космена покривка и т.н., веднага 
проявяват беднота, която не съответства на органичното мно
гообразие. Освен това, че органичната свобода знае отново да 
изтръгне от тези определения техните форми и навсякъде пред
лага с необходимост изключения на такива закони или правила, 
няма значение как ще ги наречем, дори в случаите, които попадат 
под тях, това остава така повърхностно определение, че също и 
изразът на тяхната необходи мост не може да бъде по-друг и не 
отвежда закона отвъд „голямото влияние“; при това не се знае 
кое всъщност принадлежи и кое не принадлежи на това влия
ние. Ето защо такива отношения на органичното към елементар
ното в действителност не могат да се нарекат закони; защото, 
както напомних, от една страна, едно такова отношение по сво
ето съдържание съвсем не изключва обема на органичното, а, от 
друга страна, също и моментите на самото отношение остават 
безразлични един към друг и не изразяват необходимост. В по
нятието киселина се крие понятието основа, както в понятието 
положително електричество се крие отрицателното електричест
во; но колкото и много дебелата космена покривка да се среща 
заедно със севера или строежът на рибите заедно с водата или 
строежът на птиците заедно с въздуха, в понятието север не се 
съдържа понятието дебела космена покривка, в понятието море 
не се съдържа понятието строеж на рибите, в понятието въздух 
не се съдържа понятието строеж на птиците. Поради тази свобо
да на двете страни една спрямо друга има също така сухоземни 
животни, които имат съществените характерни особености на 
птица, на риба и т.н. Тъй като необходимостта не може да бъде 
схваната в нейно то понятие като вътрешна необходимост на 
същността, тя също престава да има сетивно налично битие и 
вече не може да се наблюдава в действителността, а е излязла 
вън от нея. По такъв начин, като не намира себе си в самата ре
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ална същност, тя е това, което се нарича телеологическо отноше
ние -  отношение, което е външно за отнасяното нещо и затова 
е по-скоро противоположното на един закон. Това отношение е 
мисълта, която изцяло се е освободила от необходимата приро
да, която напуска природата и се движи над нея сама за себе си.

Ако току-що засегнатото отношение на органичното към 
елементарната природа не изразява същността на органичното, 
тази същност, напротив, се съдържа в понятието цел. Наистина 
за това наблюдаващо съзнание понятието цел не е собствената 
същност на органичното, а спада за него вън от органичното и 
тогава е само онова външно, телеологическо отношение. Оба
че, както определих органичното по-горе, в действителност то е 
самата реална цел; защото, като запазва самото себе си в отно
шението към нещо друго, то е тъкмо онази природна същност, 
в която природата се рефлектира в понятието и в която са съе
динени в едно моментите, които в необходимостта са отделени 
един от друг -  моментите на причина и действие, на нещо дейно 
и нещо страдателно, така че тук нещо се явява не само като ре- 
зултат от необходимостта, но и, тъй като се е върнало обратно 
в себе си, последното или резултатът е също така и първото, ко
ето започва движението, и е за себе си целта, която то осъщест
вява. Органичното не създава нещо, а само се запазва, или това, 
което се създава, е също така вече налице, когато се създава.

Трябва да разгледаме по-отблизо това определение, както е 
то в себе си и както е за инстинкта на разума, за да видим как 
този инстинкт намира себе си в него, но не познава себе си в 
своята находка. Следователно понятието цел, до което се издига 
наблюдаващият разум, доколкото това понятие е за разума съ
знавано понятие, е също така налице като нещо действително 
и не е само външно отношение на действителното, а е негова 
същност. Това действително нещо, което само е цел, се отна
ся целесъобразно към нещо друго, т.е. неговото отношение е 
случайно според това, което са двете те непосредствено; непо
средствено те двете са самостоятелни и безразлични едно към 
друго. Но същността на отношението им е по-друга, отколкото 
онази, която изглеждат да са, а дейността им има по-друг сми
съл, отколкото този, който има тя непосредствено за сетивното 
възприемане; необходимостта е скрита в това, което става, и се 
проявява едва в края, но така, че тъкмо този край показва, че тя



256 Г. В. Фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ДУХА

е била също така и първото. Но краят показва този приоритет на 
самия себе си чрез това, че чрез изменението, което е извърши
ла дейността, не се получава нищо друго освен онова, което вече 
е било налице. Или ако започнем от първото, в края си или в 
резултата от своята дейност то само се връща в самото себе си; а 
тъкмо тук, чрез това, то се оказва нещо такова, което има за свой 
край самото себе си} следователно вече като първо се е върнало 
в себе си или е в себе си и за себе си. Следователно това, което 
постига то чрез движението на своята дейност, е самото то; а 
това, че то постига само самото себе си, е негово самочувство. 
Следователно тук наистина е налице разликата между това, кое
то то е> и това, което то търси, но това е само привидност за 
разлика, и по този начин то е понятие в самото себе си.

Но същото е свойствено и на самосъзнанието -  да се разли
чава от себе си по един такъв начин, по който същевременно не 
се разкрива разлика. Ето защо то не намира в наблюдението на 
органичната природа нищо друго освен тази същност, то намира 
себе си като нещо, като живот, но още прави разлика между 
това, което е самото то, и това, което е намерило, която обаче 
не е разлика. Както инстинктът на животното го кара да търси и 
изяжда фуража, но с това не създава нищо друго освен себе си, 
така и инстинктът на разума го кара да намира в своето търсене 
само самия себе си. Животното свършва със самочувството. Ин
стинктът на разума, напротив, е същевременно самосъзнание; 
но тъй като е само инстинкт, той е поставен настрана в сравне
ние със съзнанието и има в негово лице своята противополож
ност. Ето защо удовлетворението на този инстинкт е раздвоено 
от тази противоположност, той наистина намира самия себе си, 
именно целта, а също така тази цел като нещо. Но, първо, за 
него целта спада вън от нещото, което се представя като цел. 
Тази цел като цел, второ, е същевременно предметна, и затова и 
за инстинкта на разума тя не спада в себе си като съзнание, а в 
един друг разсъдък.

По-отблизо разгледано, това определение се крие също така 
в понятието за нещо, че нещото е цел в самото себе си. А именно 
нещото запазва себе си; т.е. неговата природа е да скрива необ
ходимостта и същевременно да я проявява във формата на слу
чайно отношение; защото неговата свобода или неговото битие 
за себе си е тъкмо това да се отнася като нещо безразлично към
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своята необходимост; следователно самото нещо се проявява 
като нещо такова, чието понятие спада вън от неговото битие. 
По същия начин разумът има необходимостта да възприема 
своето собствено понятие като спадащо вън от него, следова
телно като нещо такова, към което разумът е безразличен и кое
то следователно от своя страна е безразлично към разума и към 
своето понятие. Като инстинкт разумът също остава в рамките 
на това битие или на безразличието, а нещото, което изразява 
понятието, остава за понятието нещо по-друго от това понятие, 
понятието остава нещо по-друго от нещото. Така за разума ор
ганичното нещо е цел в самото себе си само така, че необходи
мостта, която се проявява в дейността на нещото като скрита, 
тъй като действащото се отнася в нея като безразлично биващо 
за себе си, спада вън от самото органично. -  Но тъй като орга
ничното като цел не може да се отнася в самото себе си другояче 
освен като такова, проявява се и е сетивно присъстващо и това, 
че то е цел в самото себе си, и то се наблюдава така. Органично
то се проявява като самозапазващо се и връщащо се и върнало 
се в себе си. Но това наблюдаващо съзнание не познава в това 
битие понятието цел или не познава това, че понятието цел не 
съществува някъде другаде в един разсъдък, а съществува тъкмо 
тук и има битие като нещо. То прави разлика между понятието 
цел, от една страна, и битието за себе си и самозапазването, от 
друга, която не е разлика. Това, че тази разлика не е разлика, не 
съществува за наблюдаващото съзнание, а е дейност, която се 
проявява като случайна и безразлична към това, което се осъ
ществява чрез него, а единството, което все пак свързва заедно 
двете -  онази дейност и тази цел, -  се разпада за него.

Това, което в този възглед е присъщо на самото органично, е 
дейността, която стои по средата между неговото „първо“ и него
вото „последно“, доколкото тази дейност има в себе си характера 
на единичност. Но, доколкото дейността има характера на все
общност и доколкото действащото е приравнено с това, което се 
създава от него, целесъобразната дейност като такава не би била 
присъща на органичното. Онази единична дейност, която е само 
средство, чрез своята единичност попада под определението на 
една напълно единична или случайна необходимост. Ето защо 
това, което органичното върши за запазването на самото себе си 
като индивид или на себе си като род, според това непосредстве
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но съдържание е съвсем без закони, защото общото и понятието 
спада вън от това съдържание. Следователно неговата дейност 
би била празната дейност без съдържание в самата себе си; тя не 
би била дори дейността на машина, защото последната има цел 
и затова нейната дейност има едно определено съдържание. Така 
напусната от общото, тя би била само дейност на нещо биващо 
като биващо, т.е. не би била същевременно рефлектирана в себе 
си, както не би могла да се отдели от своето непосредствено на
лично битие, нито би могла да се откаже от това налично битие, 
което се загубва в отношението си към своето противоположно, 
но би могла да се запази. Но битието, чиято дейност разглеждам 
тук, е поставено като нещо, което се запазва в отношението си 
към своето противоположно; дейността като такава не е нищо 
друго освен чистата, нямаща същност форма на неговото битие 
за себе си и субстанцията на тази дейност, която не е само оп
ределено битие, а е общото -  нейната цел не спада вън от нея; 
тя е дейност, която се връща в себе си, в самата себе си тя не е 
насочена обратно в себе си от нещо чуждо.

Но това единство на всеобщността и дейността не същест
вува за това наблюдаващо съзнание затова, защото въпросно
то единство е всъщност вътрешното движение на органичното 
и може да бъде схванато само като понятие; но наблюдението 
търси моментите във формата на битие и трайност; и тъй като 
органичното цяло е всъщност това, че няма в себе си моментите 
така и не позволява да бъдат намирани в него така, съзнанието 
превръща в своя възглед противоположността в такава, която 
съответства на този възглед.

По този начин за знанието възниква органичната същност 
като отношение на два биващи и постоянни момента -  момен
ти на една противоположност, чиито две страни следователно, 
от една страна, изглеждат дадени нему в наблюдението, а, от 
друга страна, по своето съдържание изразяват противополож
ността на органичното понятие цел и на действителността; 
но тъй като тук е премахнато понятието като такова, органич
ната същност възниква по един смътен и повърхностен начин, 
при който мисълта се е снижила до представа. Така виждаме как 
под „вътрешно“ се има предвид приблизително понятието цел, 
а под „външно“ действителността, а тяхното отношение поражда 
закона, че външното е изразът на вътрешното.
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Ако разгледаме по-отблизо това „вътрешно“ с неговото про
тивоположно и отношението им едно към друго, ще се окаже, че, 
първо, двете страни на закона вече не гласят, както при по-ранш
ни закони, в които те се проявиха като самостоятелни неща, вся
ка страна като едно особено тяло, нито също така, второ, гласят 
така, че общото би трябвало да има своето съществуване някъде 
другаде, вън от биващото. Напротив, органичната същност е 
изобщо поставена в основата неразделено, като съдържание на 
вътрешното и външното, и е една и съща за двете; затова проти
воположността е още само чисто формална противоположност, 
чиито реални страни [имат] за своя същност едно и също „в себе 
си“, но същевременно, тъй като вътрешното и външното са също 
така противоположна реалност и битие, което е различно за 
наблюдението, на последното му се струва, че всяко едно от тях 
има своеобразно съдържание. Но тъй като това своеобразно съ
държание е една и съща субстанция или едно и също органично 
единство, в действителност то може да бъде само тях на различ
на форма; и наблюдаващото съзнание загатва за последното в 
това, че външното е само израз на вътрешното. Същите опре
деления на отношението, а именно безразличната самостоятел
ност на различните и тяхното единство в нея, в което изчезват 
те, видяхме в понятието цел.

Нека сега видим какъв облик има вътрешното и външно то в 
своето битие. Вътрешното като такова също така трябва да има 
външно битие и облик, както външното като такова, защото то е 
предмет или самото то е поставено като биващо и като налично 
за наблюдението.

Органичната субстанция като вътрешна е простата душа, 
чистото понятие цел или общото, което в своето разделя не ос
тава също така всеобща подвижност и затова се проявява в сво
ето битие като дейността или като движението на изчезваща
та действителност; докато, напротив, външното като противо
положно на онова биващо вътрешно се състои в намиращото се 
в покой битие на органичното. Следователно законът като отно
шението на онова вътрешно към това външно изразява своето 
съдържание веднъж в излагането на общи моменти или прости 
същности, а друг път в излагането на осъществената същност 
или на формата (Gestalt). Споменатите първи прости органич
ни свойства, за да ги наречем така, са сетивност (Sensibilitdt),
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дразнимост (Irritabilitat) и възпроизвеждане. Тези свойства или 
поне първите две сякаш наистина се отнасят не до организма 
изобщо, а само до животинския. В действителност и растител
ният организъм изразява само простото понятие организъм, ко
ето не развива своите моменти; ето защо по отношение на тези 
моменти, доколкото трябва да съществуват за наблюдението, 
трябва да се придържаме към онова понятие, което излага раз
витото им налично битие.

А що се отнася до самите тези свойства, те се получават не
посредствено от понятието самоцел. Защото сетивността из
разява изобщо простото понятие за органична рефлексия в себе 
си или всеобщата подвижност на това понятие, а дразнимост- 
та -  органичната еластичност, която позволява на организма да 
се отнася в рефлексията същевременно реагиращо, а също така 
осъществяването, противоположно на първото намиращо се в 
покой битие вътре в себе си} в което осъществяване спомена
тото абстрактно битие за себе си е битие за нещо друго. Но въз
произвеждането е действието на целия този рефлектиран в себе 
си организъм, неговата дейност като цел в себе си или като род, 
в който следователно индивидът се отблъсква от самия себе си, 
повтаря чрез пораждане или свои органични части, или целия 
индивид. Взето в значението на самозапазване изобщо, възпро
извеждането изразява формалното понятие за органично или 
сетивността; но то, възпроизвеждането, е всъщност реалното 
органично понятие или цялото, което се връща в себе си или 
като индивид, чрез произвеждането на отделните части на са
мия себе си, или като род, чрез произвеждането на индивиди.

Другото значение на тези органични елементи, а именно зна
чението им на нещо външно, е техният оформен (gestaltete) начин 
[на съществуване], според който те са налице като действител
ни, но същевременно и като общи части или органични системи; 
да речем, сетивността като нервна система, дразнимостта като 
мускулна система, възпроизвеждането като вътрешни органи за 
запазване на индивида и на рода.

Затова своеобразните закони на органичното се отнасят до 
отношението на органичните моменти в тяхното двойно значе
ние, според което те са веднъж част от органичното образува
ние, а друг път обща текуща определеност, която преминава 
през всичките онези системи. Следователно в израза на един



РАЗУМ 261

такъв закон например една определена сетивност като мо
мент на целия организъм би имала своя израз в една определе
но оформена нервна система или би била свързана също така 
с едно определено възпроизвеждане на органичните части на 
индивида или с размножаване на цялото и т.н. -Двете страни 
на един такъв закон могат да се наблюдават. Външното е по 
своето понятие битие за друго; например сетивността има своя 
непосредствено осъществен начин [на съществуване] в систе
мата на сетивността; а като общо свойство тя е също така нещо 
предметно в своите изяви. Страната, която се нарича „вътреш
н о има своя собствена външна страна, различна от това, което 
се нарича изобщо „външно“

Следователно наистина биха били достъпни за наблюдение 
двете страни на един органичен закон, но не и законите на тяхно
то отношение; и наблюдението не е достатъчно не поради това, 
че то като наблюдение би било твърде късогледо и би трябвало 
не да се подхожда емпирично, а да се изхожда от идеята; защо- 
то ако такива закони биха били нещо реално, в действителност 
би трябвало действително да са налице и следователно да са до
стъпни за наблюдение; напротив, наблюдението не е достатъчно 
поради това, че мисълта за закони от този вид, както се оказва, 
няма истина.

Оказа се, че е закон отношението, според което общото ор
ганично свойство би направило себе си нещо в една органич
на система и би имало своя оформен отпечатък в нея, така че 
свойството и системата биха били една и съща същност, която 
е налице веднъж като общ момент, друг път като нещо. Но освен 
това също и страната на вътрешното сама за себе си е отношение 
на много страни и затова ни се предлага най-напред страната на 
закона като взаимоотношение на общите органични дейности 
или свойства. Това, дали е възможен един такъв закон, трябва 
да се реши, като се изхожда от природата на едно такова свойст
во. Но, от една страна, свойството като всеобща подвижност не 
е ограничено по начина на нещо и се придържа в разликата на 
едно налично битие, което би трябвало да съставлява неговата 
форма (Gestalt); напротив, сетивността излиза отвъд нервната 
система и преминава през всички други системи на организма; 
-  от друга страна, то е общ момент, който всъщност е неотделен 
и не делим от реакцията или дразнимостта и възпроизвеждане
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то. Защото като рефлексия в себе си свойството чисто и просто 
има реакцията в [самото] себе си. Само рефлектираност в себе 
си, това е пасивност или мъртво битие, а не сетивност; тъй както 
действие (Aktion), което е същото, каквато е реакция (Reaktion), 
без рефлектираност в себе си не е дразнимост. Рефлексията в 
действието или в реакцията и действието или реакцията в реф
лексията е тъкмо това, чието единство съставлява органичното, 
едно единство, което е равнозначно с органичното възпроиз
веждане. Оттук следва, че тъй като разглеждаме най-напред от
ношението на сетивността и дразнимостта една към друга, във 
всеки начин на действителност трябва да бъде налице сетивност 
от същата величина, каква то е величината на дразнимостта, и 
че едно органично явление може да се схваща и определя или, 
ако щете, да се обяснява както според сетивността, така и спо
ред дразнимостта. Същото, което един смята например за ви
сока сетивност, друг може да смята със същото право за висока 
дразнимост и дразнимост от същата висота. Ако се нарекат 
множители, а това е изказано, че те са моменти на понятието, 
следователно реалният предмет, същност на който съставлява 
това понятие, ги има в себе си по еднакъв начин, и ако се опре
деля по единия начин, като имащ твърде много сетивност, той 
може да се изкаже със същото право и по другия начин, като 
имащ също толкова много дразнимост.

Ако бъдат различени, както е необходимо, те са различени 
според понятието и тяхната противоположност е качествена. 
Но ако освен с тази истинска разлика бъдат поставени различно 
също така още като биващи и ако бъдат поставени за представата 
как биха могли да бъдат страни на закона, те се проявяват в коли
чествено различие. По такъв начин своеобразната им качествена 
противоположност навлиза във величината и възникват закони 
от такъв вид, че например сетивността и дразнимостта стоят в 
обратно отношение на величината си, така че с нарастването на 
едната намалява другата; или, по-добре казано, ако самата вели
чина се вземе веднага за съдържание -  че големината на нещо се 
увеличава с намаляването на неговата малкост. -  Но ако на този 
закон се даде едно определено съдържание, например така, че го
лемината на една дупка се увеличава с намаляването на онова, 
което я запълва, това обратно отношение може да се превърне 
също така в пряко отношение и да се изрази така, че големина
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та на дупката се увеличава в пряко отношение към количеството 
на отнетото; -  едно тавтологично положение (все едно дали ще 
се изрази като пряко или като обратно отношение), което в своя 
своеобразен израз означава само това, че една величина се уве
личава с увеличаването на тази величина. Както дупката и това, 
което я запълва и се отнема, са качествено противоположни, но 
реалното в тях и неговата определена величина в двете са едно и 
също нещо, а също така увеличаването на величината и намаля
ването на малкостта е едно и също нещо и тяхното празно откъм 
всякакво значение противопоставяне се свежда до тавтология, 
така органичните моменти са еднакво неразделни в своето реал
но и в своята величина, която е величината на това реално; едното 
намалява само с другото и се увеличава само с него, защото едно
то има значение чисто и просто само доколкото е налице другото; 
или по-скоро безразлично е дали ще разглеждаме едно органично 
явление като дразнимост или като сетивност вече изобщо, а също 
така, когато се говори за големината им. Както е безразлично дали 
ще изкажем увеличаването на една дупка като уголемяване на нея 
като празнота или като уголемяване на иззетото от това, което я 
е запълвало. Или едно число, например три, остава еднакво го
лямо, все едно дали ще го взема положително или отрицателно; 
и ако увелича тройката на четворка, както положителното, така и 
отрицателното е станало четири; -  както южният полюс на един 
магнит е толкова силен, колкото северният му полюс, или както 
едно положително електричество е толкова силно, колкото него
вото отрицателно, както една киселина е толкова силна, колкото 
основата, върху която въздейства. -Органичното налично битие 
е една такава величина, както въпросното „три“ или магнитът и 
т.н., то е това, което се увеличава и намалява, и когато се увели
чава, се увеличават и двата му множителя, тъй както се засилват 
и двата полюса на магнита или както се засилват и двете елек- 
тричества, когато се засилва един магнит, и т.н. -  Това, че двата 
множителя не са различни също така по интензивност и екстен- 
зивност, че единият не може да се намалява по екстензивност 
и, напротив, да се увеличава по интензивност, докато другият, 
обратно, би трябвало да намалява интензивността си и, напро
тив, да увеличава екстензивността си, спада под същото понятие 
за празно противопоставяне; реалната интензивност е чисто и 
просто толкова голяма, колкото екстензивността, и обратно.



264 Г В. Фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ДУХА

Както се вижда, при това даване на закони става всъщност 
така, че най-напред дразнимостта и сетивността съставляват 
определената органична противоположност; но това съдържа
ние се загубва и противоположността се превръща във формал
ната противоположност на увеличаването и намаляването на 
големината или на различната интензивност и екстензивност 
-  противоположност, която по-нататък вече с нищо не засяга 
природата на сетивността и на дразнимостта и вече не я изра
зява. Ето защо такава лесна игра на даване на закони не е свър
зана с органичните моменти, а може да се извършва навсякъде 
с всичко и почива изобщо върху непознаването на логическата 
природа на тези противоположности.

Ако най-сетне вместо сетивността и дразнимостта се приве
де в отношение с една от тях възпроизвеждането, отпада и пово
дът за това даване на закони; защото възпроизвеждането не стои 
в противоположност с тези моменти, както те един към друг; и 
тъй като това даване на закони почива върху тази противопо
ложност, тук отпада и привидността, че има такова даване на 
закони.

Току-що разгледаното даване на закони съдържа разлики
те на организма в тяхното значение на моменти на негово то 
понятие и би трябвало да бъде всъщност априорно даване на 
закони. Но в самото него се съдържа всъщност тази мисъл, че 
тези разлики имат значението на налични, а и без друго чисто на
блюдаващото съзнание трябва да се придържа само към тяхното 
налично битие. Органичната действителност по необходимост 
има в себе си една такава противоположност, каквато изразява 
нейното понятие и която може да се определи като дразнимост и 
сетивност, тъй както двете те се проявяват отново като различ
ни от възпроизвеждането. -  Външната страна, в която се раз
глеждат тук моментите на органичното понятие, е собствената 
непосредствена външна страна на вътрешното, тя не е външно
то, което е външно в цялото и е форма (Gestalt) и в отношение, с 
което трябва да се разглежда по-нататък вътрешното.

Но ако противоположността на моментите се схване така, 
както е в наличното битие, сетивността, дразнимостта, възпро
извеждането се снижават до обикновени свойства, които са 
такива безразлични всеобщности едно към друго, както специ
фичното тегло, цветът, твърдостта и т.н. В този смисъл навярно
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може да се наблюдава, че едно органично тяло има по-голяма 
сетивност или дразнимост или възпроизводителна сила, откол- 
кото друго, тъй както може да се наблюдава, че сетивността и 
т.н. на едно органично тяло е различна по вид от тази на друго, 
че едно се отнася към определени дразнения по-другояче, от- 
колкото друго, както конят се от нася по-другояче към овеса, 
отколкото към сеното, а кучето от своя страна се отнася по-дру- 
гояче и към едното, и към другото и т.н., тъй както може да се 
наблюдава, че едно тяло е по-твърдо от друго и т.н. -  Обаче тези 
сетивни свойства, твърдостта, цветът и т.н., както и явленията 
на възприемчивост към дразнения от овес, на дразнимост от 
товари, а също така явленията на различия в броя и начина на 
раждане на малките, отнесени едно към друго и сравнени едно 
с друго, всъщност противоречат на една закономерност. Защо- 
то определеността на тяхното сетивно битие се състои тъкмо в 
това, че съществуват напълно безразлично едно към друго и че 
представят по-скоро откъснатата от понятието свобода на при
родата, отколкото единството на едно отношение, по-скоро ней
ните неразумни игри насам и натам по стълбицата на случайна
та величина между моментите на понятието, отколкото самите 
тези моменти.

Едва другата страна, според която простите моменти на 
органичното понятие биват сравнявани с моментите на формо- 
образуванието (Gestaltung), би дала същинския закон, който би 
изразявал истинското външно като отпечатък на вътрешното. 
-  Но тъй като въпросните прости моменти са всепроникващи 
текущи свойства, те нямат в органичната вещ един такъв обо
собен реален израз, както е израз това, което се нарича отделна 
система на формата. Или ако абстрактната идея за организма 
е изразена истински във въпросните три момента само поради 
това, че те не са нещо стоящо неподвижно, а са само моменти на 
понятието и на движението, напротив, организмът като обра
зувание не е обхванат в три такива определени системи, както 
ги разделя анатомията една от друга. Доколкото такива системи 
трябва да бъдат намерени в тяхната действителност и узаконени 
чрез това намиране, трябва също да напомним, че анатомията 
сочи не само три такива системи, но и много повече. -  После 
независимо от това системата на сетивността трябва да оз
начава изобщо нещо съвсем по-друго от това, което се нарича
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нервна система, а по същия начин системата на дразнимост- 
та трябва да означава нещо по-друго от мускулната система, 
репродуктивната система нещо по-друго от вътрешните орга
ни на възпроизвеждането. В системите на формата като такава 
организмът е схванат според абстрактната страна на мъртвото 
съществуване; неговите моменти, възприети така, принадлежат 
на анатомията и на трупа, а не на познанието и на живия орга
низъм. Като такива части те по-скоро са престанали да бъдат, 
защото престават да бъдат процеси. Тъй като битието на орга
низма е всъщност всеобщност или рефлексия в самото себе си, 
битието на неговото цяло, както неговите моменти, не може да 
се състои в една анатомична система, а действителният израз и 
тяхната външна страна е налице по-скоро само като движение, 
което протича през различните части на формообразуванието 
и в което това, което бива изтръгвано навън и фиксирано като 
отделна система, се проявява всъщност като текущ момент, така 
че не бива да се смята за тяхна реалност въпросната действи
телност като процес, в който единствено имат смисъл също и 
анатомичните части.

Оказва се следователно, че нито моментите на органичното 
вътрешно, взети сами за себе си, са способни да дадат страни 
на един закон на битието, тъй като те, изказани в един такъв за
кон за едно налично битие, са различени една от друга и не би 
трябвало всяка от тях да може да бъде назована по същия начин 
вместо другата; нито пък че те, поставени на едната страна, имат 
своето реализиране в другата във вид на една постоянна систе
ма; защото последната съвсем не е нещо, което би имало изобщо 
органична истина, тъй както не е израз на въпросните моменти 
на вътрешното. Тъй като органичното е в себе си общото, съ
щественото в него е по-скоро изобщо да има своите моменти в 
действителността също така общо, т.е. като протичащи процеси, 
а не да дава образ на общото в една изолирана вещ.

По този начин в органичното се загубва изобщо предста
вата за закон. Законът иска да схване и изрази противополож
ността като страни, които са в покой, а в тях -  определеността, 
която е отношението им една към друга. Вътрешното, на което 
принадлежи проявяващата се всеобщност, и външното, на ко
ето принадлежат частите на намиращата се в покой форма, би 
трябвало да съставляват съответстващите една на друга страни
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на закона, но придържани така вън едно от друго, те загубват 
органичното си значение; а в основата на представата за закон 
лежи тъкмо това, че двете му страни биха имали биващо за себе 
си безразлично устойчиво съществуване и отношението би било 
разделено в тях като двойна съответстваща си определеност. 
Всяка страна на органичното е в самата себе си по-скоро това, 
че е проста всеобщност, в която са разтворени всички определе
ния, и движението на това разтваряне.

Вникването в разликата на това даване на закони от по-ран
шните форми ще осветли напълно неговата природа. -  А имен
но, ако хвърлим ретроспективен поглед върху движението на 
възприемането и на разсъдъка, който в това движение се реф
лектира в себе си и по този начин определя предмета си, ще ви
дим, че при това този разсъдък в своя предмет няма пред себе 
си отношението на тези абстрактни определения, на общото и 
единичното, на същественото и външното, а сам е преминаване
то, за което това преминаване не става предмет. Тук, напротив, 
е предмет самото органично единство, т.е. тъкмо отношението 
на въпросните противоположности, а това отношение е чисто 
преминаване. Това преминаване в своята простота е непосред
ствено всеобщност; и когато тя встъпи в разликата, чието от
ношение трябва да изразява законът, неговите моменти имат 
битие като общи предмети на това съзнание, а законът гласи, 
че външното е израз на вътрешното. Тук разсъдъкът е схванал 
мисълта за самия закон, докато по-преди само търсеше изоб
що закони и техните моменти витаеха пред него само като едно 
определено съдържание, а не като мисли за тях. -  Следовател
но по отношение на съдържанието тук трябва да се получат не 
такива закони, които са само спокойно възприемане на чисто 
биващи разлики във формата на всеобщност, а закони, които 
имат непосредствено в тези разлики също и неспокойствието на 
понятието, а с това същевременно необходимостта на отноше
нието на страните. Но тъй като тъкмо предметът, органичното 
единство, безкрайното снемане или абсолютното отрицание на 
битието са непосредствено съединени със спокойното битие и 
моментите са всъщност чисто преминаване, не се получават та
кива биващи страни, каквито се изискват за закона.

За да получи такива страни, разсъдъкът трябва да се при
държа към другия момент на органичното отношение; а имен
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но към рефлектираността на органичното налично битие в 
самото себе си. Но това битие е така съвършено рефлектирано 
в себе си, че не му остава определеност спрямо нещо друго. Не
посредственото сетивно битие е непосредствено единно с оп
ределеността като такава и затова изразява в себе си качестве
на разлика, както например синьото в сравнение с червеното, 
киселинното в сравнение с алкалното и т.н. Но върналото се в 
себе си органично битие е напълно безразлично към нещо дру
го, неговото налично битие е простата всеобщност и отказва да 
предостави на наблюдението трайни сетивни разлики или, кое
то е същото, показва своята съществена определеност само като 
смяна на биващи определености. Ето защо, както се изразява 
разликата като биваща, т.е. като величина, тя е тъкмо това, че е 
безразлична. Но тук понятието е заличено, а необходимостта е 
изчезнала. -  Но тогава съдържанието и това, което изпълва това 
безразлично битие, смяната на сетивните определения, съсре
доточени в простотата на едно органично определение, изразя
ва същевременно това, че въпросното съдържание няма тъкмо 
онази определеност, определеността на непосредствено свойст
во, и качественото, както видяхме по-горе, спада единствено във 
величината.

Следователно макар че предметното, което се схваща като 
органична определеност, има понятието в самото себе си и по 
този начин се различава от това, което има битие за разсъдъ
ка, който се отнася като чисто възприемащ при схващането на 
съдържанието на своите закони, все пак въпросното схващане 
изцяло изпада обратно в принципа и в маниера на чисто въз
приемащия разсъдък поради това, че схвана тото се употребява 
за моменти на един закон; защото така то получава начина на 
една постоянна определеност, формата на едно непосредствено 
свойство или на едно спокойно явление, а по-нататък се включ
ва в определението на величината и природата на понятието е 
потъпкана. -  Следователно заменяването на нещо чисто възп
риемано срещу нещо рефлектирано в себе си, на една чисто се
тивна определеност срещу една органична, отново загубва стой
ността си, и то чрез това, че разсъдъкът още не е снел даването 
на закони.

За да направим сравнение по отношение на това заменява- 
не, като си послужим с няколко примера, ще кажем, че напри
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мер нещо, което е за възприятието животно със силни мускули, 
се определя като животински организъм с висока дразнимост, 
или, което е за възприятието състояние на голяма слабост
-  като състояние на висока сетивност или ако предпочетем да 
се изразим така, като една ненормална афекция, и то като сте
пенуване (Potenzierung) на последната (изрази, които, вместо да 
преведат сетивното на езика на понятието, го превеждат на нем
ско-латински). Това, че животното има силни мускули, може да 
се изрази от разсъдъка и така, че животното притежава голяма 
мускулна сила, както голямата слабост може да се изрази като 
малка сила. Определението чрез дразнимост има това предим
ство пред определението като сила, че второто от тях изразява 
неопределената, а първото -  определената рефлексия в себе си, 
защото своеобразната сила на мускула е тъкмо дразнимост, а 
предопределението като силни мускули има това предимство, че, 
както вече в силата, в него се съдържа същевременно рефлекси
ята в себе си. Тъй като слабостта или малката сила, органична
та пасивност, се изразява определено чрез сетивността. Но 
ако тази сетивност се вземе и фиксира така сама за себе си и се 
свърже още и с определението по величина и се противопостави 
като по-голяма или по-малка сетивност на една по-голяма или 
по-малка дразнимост, всяка от тях е принизена изцяло в сетив
ния елемент и доведена до обикновената форма на свойство, а 
тяхното отношение е не понятието, а, напротив, величината, в 
която спада сега противоположността, и става разлика, в която 
няма мисъл. Макар че тук наистина беше отстранена неопреде
леността на изразите за сила и здравина и слабост, сега възник
ва също така празното и неопределено лутане в противополож
ностите на една по-висока и по-ниска сетивност, дразнимост в 
тяхното увеличаване и намаляване една в друга и една спрямо 
друга. Не по-малко, отколкото здравината и слабостта са съвсем 
сетивни определения без мисъл, по-голямата или по-малката 
сетивност, дразнимост, е схванатото без мисъл и също така из
казаното сетивно явление. На мястото на онези изрази, в които 
няма понятие, не застана понятието, а здравината и слабостта 
бяха изпълнени от едно определение, което, взето единствено 
само за себе си, почива върху понятието и има понятието за свое 
съдържание, но загубва изцяло този свой произход и характер.
-  Следователно чрез формата на простота и непосредственост,
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в която това съдържание се прави страна на един закон, и чрез 
величината, която съставлява елемента на разликата на такива 
определения, същността, която първоначално има битие като 
понятие и е поставена като такова, получава начина на сетивно
то възприемане и остава така далеч от познанието, както в опре
делението чрез здравината и слабостта на силата или в опреде
лението чрез непосредствените сетивни свойства.

Сега остава да разгледаме само за себе си единствено още 
това, кое е външното на органичното и как се определя в него 
противоположността на неговото вътрешно и външно; тъй как
то разгледахме най-напред вътрешното на цялото в отношени
ето към неговото собствено външно.

Външното, разгледано само за себе си, е формообразува- 
нето изобщо, системата на живота, който се разчленява в еле
менти на битието, и същевременно всъщност битието на орга
ничната същност за нещо друго -  предметна същност в нейното 
битие за себе си. -  Това „друго" се проявява преди всичко като 
външна неорганична природа на тази същност. Ако разгледаме 
органичната същност и другото за нея по отношение на един за
кон, както видяхме по-горе, неорганичната природа не може да 
съставлява страната на един закон в противоположност на орга
ничната същност, тъй като тази същност е същевременно чисто 
и просто сама за себе си и има общо и свободно отношение към 
неорганичната природа.

Но ако определим по-точно отношението на тези две стра
ни в самата органична форма, ще видим, че последната следова
телно е насочена, от една страна, към неорганичната природа, 
а, от друга страна, е сама за себе си и е рефлектирана в себе си. 
Действителната органична същност е средният термин, който 
слива битието за себе си на живота с външното изобщо или с 
битието в себе си. -  Но крайният термин, какъвто е битието за 
себе си, е вътрешното като безкрайно едно, което взема обрат
но в себе си моментите на самата форма от тяхното устойчиво 
съществуване и от връзката им с външното, той е безсъдържа- 
телното, което си дава своето съдържание във формата и се про
явява в нея като неин процес. В този краен термин като проста 
отрицателност или чиста единичност органичното има своята 
абсолютна свобода, чрез която то е безразлично и осигурено 
спрямо битието за нещо друго и спрямо определеността на мо
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ментите на формата. Тази свобода е същевременно свобода на 
самите моменти, тя е тяхната възможност да се проявяват и да 
бъдат схващани като налично биващи и в нея те са освободени и 
безразлични както спрямо външното, така и един спрямо друг, 
защото простотата на тази свобода е битието или нейната 
проста субстанция. Това понятие или тази чиста свобода е един 
и същ живот, в колкото и многообразна игра да блуждаят наоко
ло формата или битието за нещо друго; за този поток на живота 
е безразлично какви са мелниците, които движи той. -  И така 
трябва да отбележим най-напред, че тук това понятие не тряб
ва да се схваща, както преди, при разглеждането на същинското 
вътрешно в неговата форма на процес или при разглеждането на 
развитието на неговите моменти, а трябва да се схваща в негова
та форма като просто вътрешно, което съставлява чисто общата 
страна по отношение на действителната жива същност, или като 
елемент на действителната жива същност, или като елемент 
на устойчивото съществуване на биващите звена на формата; 
защото тук разглеждаме тази форма, а в нея същността на жи
вота има битие като простотата на устойчивото съществуване. 
След това битието за нещо друго или определеността на дейст
вителното формиране, възприета в тази проста всеобщност, ко
ято е нейна същност, е една също така проста обща несетивна 
определеност и може да бъде само тази, която е изразена като 
число. -  Числото е средният термин на формата, който свързва 
неопределения живот с действителния, прост, както неопреде
леният, и определен, както действителният. Това, което би било 
число по отношение на неопределения живот, по отношение на 
вътрешното, би трябвало да изразява по свой начин външното 
като действителност с многообразни форми, като начин на жи
вот, цвят и т.н., изобщо като цялото множество от разлики, кои
то се развиват в явлението.

Ако сравним двете страни на органичното цяло -  едната от 
които е вътрешното, а другата външното, така че всяка от тях 
отново има в самата себе си вътрешно и външно -  по тяхното 
вътрешно, което принадлежи и на двете, ще видим, че вътреш
ното на първата беше понятието като неспокойствието на аб
стракцията; а втората страна има за свое вътрешно спокойната 
всеобщност и в нея също така спокойната определеност, число
то. Ето защо, ако първата страна, тъй като в нея понятието раз
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вива своите моменти, като създава привидност за необходимост 
на отношението, обеща измамчиво, че ще ни предложи закони, 
втората веднага се отказва от това, тъй като числото се оказва 
определението на едната страна на нейните закони. Защото тък
мо числото е съвсем спокойната, мъртва и безразлична опреде
леност, в която е угаснало всяко движение и отношение и която 
е разрушила моста към живото налично битие на влеченията, на 
начина на живот и към останалото сетивно налично битие.

Но това разглеждане на формата на органичното като та
кава и на вътрешното като вътрешно само на формата в дейст
вителност вече не е разглеждане на органичното. Защото двете 
страни, които трябваше да бъдат отнесени една към друга, са 
поставени само безразлично една спрямо друга и чрез това [е] 
снета рефлексията в себе си, която съставлява същността на ор
ганичното. Напротив, сравнението на вътрешното и външното, 
което се опитах да направя, тук бива пренесено по-скоро върху 
неорганичната природа; тук без крайното понятие е само същ
ността, която [е] вътрешно (invendig) скрита или спада вън, в 
самосъзнанието, и вече няма свое предметно присъствие, както 
в органичното. Следователно трябва да разгледаме това отноше
ние на вътрешно то и външното още и в същинската му сфера.

Най-напред въпросното вътрешно на формата като проста
та единичност на една органична вещ е специфичната те жест. 
Последната може да се наблюдава или всъщност да се намери 
чрез сравнение на наблюдения също така и като просто битие, 
както определеността на числото, на която единствено е способ
на, и по този начин изглежда, че дава едната страна на закона, 
формата, цветът, твърдостта, трайността и безбройно множест
во други свойства заедно биха съставлявали външната страна и 
трябва да изразят определеността на вътрешното, числото, така 
че едното би имало своето противоположно в другото.

Но тъй като тук отрицателността е схваната не като движе
ние на процеса, а като приведено в покой единство или просто 
битие за себе си, тя се проявява по-скоро като онова, чрез ко
ето вещта се противопоставя на процеса и се запазва в себе си 
като безразлична към него. Но чрез това, че това просто битие 
за себе си е спокойно безразличие към нещо друго, специфич
ната тежест се явява като свойство редом с други; а с това прес
тава всяко необходимо отношение на специфичната тежест към
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тази множественост или престава всяка закономерност. -  Спе
цифичната тежест като това просто вътрешно няма разлика в 
самата себе си или има само несъществена разлика; защото 
тъкмо нейната чиста простота снема всяко съществено раз
личаване. Следователно тази несъществена разлика, величина
та, би трябвало да има своето противоположно или другото 
в другата страна, тъй като едва чрез това тя е изобщо разлика. 
Ако самата тази множественост бъде обединена в простотата на 
противоположността и бъде определена например като кохезия, 
така че последната да бъде битието за себе си в инобитието, 
както специфичната тежест е чистото битие за себе си, тази 
кохезия е най-напред тази чиста, поставена в понятието опре
деленост в противоположност на онази определеност, и мани
ерът на даването на закони би бил същият, който разгледахме 
по-горе, при разглеждането на отношението на сетивността към 
дразнимостта. -  По-нататък кохезията като понятие за битие за 
себе си в инобитието е само абстракцията за страната, която 
противостои на специфичната тежест и като такава няма същест
вуване. Защото битието за себе си в инобитието е процесът, в 
който неорганичното би трябвало да изрази своето битие за себе 
си като самозапазване, което го е предпазило от това да излезе 
вън от процеса като момент на един продукт. Обаче тъкмо това 
е против природата на неорганичното, която няма в самата себе 
си целта или всеобщността. Неговият процес е по-скоро само 
определеното отнасяне, както неговото битие за себе си, негова
та специфична тежест снема себе си. Но самото това определено 
отнасяне, в което би се състояла неговата кохезия в истинното 
й понятие, и определената величина на специфичната му тежест, 
са понятия, съвсем безразлични едно към друго. Ако начинът на 
отнасяне съвсем не се вземе под внимание и се ограничи върху 
представата за величина, би могло да се мисли, да речем, това 
определение, че по-голямата специфична тежест като по-вис- 
ше битие вътре в себе си би се съпротивявала на навлизането 
в процеса повече, отколкото по-малката. Обаче, обратно, сво
бодата на битието за себе си се потвърждава само в лекотата, 
с която се впуска във всичко и се запазва в това многообразие. 
Въпросната интензивност без екстензивност на отношенията е 
безсъдържателна абстракция, защото екстензивността състав
лява наличното битие на интензивността. Но, както напомних,
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самозапазването на неорганичното в неговото отношение спада 
вън от природата му, тъй като то няма в самото себе си принци
па на движението или тъй като неговото битие не е абсолютната 
отрицателност и понятие.

Ако, напротив, тази друга страна на неорганичното се раз
гледа не като процес, а като битие в покой, тя е обикновената 
кохезия, просто сетивно свойство, застанало на едната страна 
в противоположност на оставения на свобода момент на ино- 
битието, което е разложено във вид на много безразлични 
свойства и застава под самите тези свойства, едно от които е 
специфичната тежест; тогава множеството от свойства състав
лява заедно другата страна редом с първата. Но в нея, както в 
другите, числото е единствената определеност, която не само че 
не изразява отношение и преход на тези свойства едно в друго, 
но и е всъщност тъкмо това, че няма необходимо отношение, а 
представя унищожаването на всяка закономерност, защото тази 
втора страна е израз на определеността като несъществена оп
ределеност. Така че следователно една поредица от тела, която 
изразява разликата като числена разлика на специфичните им 
тежести, съвсем не върви успоредно на една поредица на разли
ката на други свойства, макар че, за да се облекчи работата, се 
взема само едно единично свойство или няколко от тях. Защото 
в действителност само цялата им съвкупност би могла да бъде 
това, което би трябвало да съставлява другата страна в този па
ралел. За да подреди тази съвкупност вътре в нея и да я свърже в 
едно цяло, от една страна, за наблюдението са налице количест
вените определености на тези многообразни свойства, а, от дру
га страна, техните разлики настъпват като качествени. И така 
това, което би трябвало да бъде окачествено в тази купчина като 
положително или отрицателно и би се снемало взаимно, изоб
що вътрешната фигурация и експозиция на формулата, която би 
била много сложна, би принадлежало на понятието, което е из
ключено тъкмо по начина, по който лежат пред нас свойствата 
като биващи и по който трябва да се възприемат те; в това битие 
никое свойство не проявява характера на отрицателно спрямо 
друго, а всяко свойство има битие толкова много, колкото вся
ко друго, а също не загатва по някакъв друг начин мястото си в 
подреждането на цялото. -  При една поредица, която върви на
пред в успоредни разлики -  все едно дали ще си мислим отноше
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нието като възходящо едновременно на двете страни или като 
възходящо на едната страна и низходящо на другата, -  се инте
ресуваме само от последния прост израз на това обединено цяло, 
което би трябвало да съставлява едната страна на закона спря
мо специфичната тежест; но тъкмо тази една страна като биващ 
резултат не е нищо друго освен това, за което вече споменах, 
а именно единично свойство, както да речем и обикновената ко- 
хезия, редом с която са безразлично налице другите свойства, а 
между тях и специфичната тежест, и всяко друго свойство може 
да бъде избрано със същото право, т.е. със същото не-право за 
репрезентант на цялата друга страна; както едното, така и дру
гото свойство само би репрезентирало, на немски: представя
ло (vorstellen) същността, но не би било самият предмет. Така че 
опитът да се намерят поредици от тела, които биха се движили 
напред в простия паралел на двете страни и биха изразявали съ
ществената природа на телата според един закон на тези страни, 
трябва да се вземе за мисъл, която не познава задачата си и сред
ствата, с които би трябвало да се реши тази задача.

По-горе отношението на външното и вътрешното във фор
мата, която трябва да се яви пред наблюдението, веднага беше 
пренесено в сферата на неорганичното; сега може да се посочи 
по-точно определението, което привлича тук това отношение, 
а оттам се получава още една друга форма и отношение на това 
взаимоотношение. А именно при органичното отпада изобщо 
това, което при неорганичното, изглежда, предлага възмож
ността за едно такова сравнение на вътрешното и външното. Не
органичното вътрешно е просто вътрешно, което се предлага за 
възприятието като биващо свойство; ето защо негова определе
ност е всъщност величината и като биващо свойство то изглеж
да безразлично към външното или към многото други сетивни 
свойства. Но битието за себе си на органично живото не застава 
така настрана спрямо своето външно, а има принципа на иноби- 
тието в самото себе си. Ако определим битието за себе си като 
просто запазващо се отношение към самото себе си, неговото 
инобитие е простата отрицателност, а органичното единство 
е единството на еднаквото със самото себе си отнасяне на себе 
си към себе си и на чистата отрицателност. Това единство като 
единство е вътрешното на органичното; благодарение на това 
последното е общо в себе си или е род. Но свободата на рода



276 Г. В. Фр. Хегел 0  ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НАДУХА

по отношение на неговата действителност е по-друга, отколкото 
свободата на специфичната тежест по отношение на формата. 
Свободата на специфичната тежест е биваща свобода или тя се 
състои в това, че застава настрана като особено свойство. Но 
тъй като е биваща свобода, тя е също така само една определе
ност, която принадлежи съществено на тази форма или благо
дарение на която последната като същност е нещо определено. 
Но свободата на рода е обща и безразлична към тази форма или 
към нейната действителност. Ето защо определеността, която 
е присъща на битието за себе си на неорганичното като та
кова, застава в органичното под неговото битие за себе си, как- 
то застава в неорганичното само под битието на последното; 
ето защо, макар че в неорганичното тя има битие същевременно 
само като свойство, все пак на нея й се пада достойнството на 
същност, тъй като тя като простото отрицателно противостои 
на наличното битие като на битие за нещо друго; и това просто 
отрицателно в своята последна единична определеност е число. 
Но органичното е единичност, която сама [е] чиста отрицател - 
ност и затова унищожава в себе си неподвижната определеност 
на числото, която е присъща на безразличното битие. Ето защо, 
доколкото органичното има в себе си момента на безразлично
то битие, а в него момента на числото, последното може да се 
вземе само като игра в него, а не като същността на неговата 
жизненост.

Но макар че чистата отрицателност, принципът на процеса, 
не спада вън от органичното, и следователно органичното няма 
в своята същност тази отрицателност като определеност, а са
мата единичност е обща в себе си, все пак тази чиста единич
ност не е развита и действителна в него в своите моменти като 
моменти, които сами са абстрактни или общи. Напротив, този 
израз излиза вън от онази всеобщност, която попада обратно 
във вътрешното (Innerlichkeit); и между действителността или 
формата, т.е. развиващата се единичност, и органичното общо 
или рода [спада] определеното общо, видът. Съществуването, 
до което стига отрицателността на общото или на рода, е само 
развитото движение на един процес, който протича в частите 
на биващата форма. Ако родът като простота, която е в покой, 
би имал в себе си различните части, и ако по такъв начин негова
та проста отрицателност като такава би била същевременно
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движение, което би протичало през също така прости, непосред
ствено общи в себе си части, които тук биха били действителни 
като такива моменти, органичният род би бил съзнание. Но така 
простата определеност като определеност на вида е налице в 
него по начин, в който няма дух; действителността започва от 
нея или това, което получава действителност, не е родът като 
такъв, т.е. изобщо не е мисълта. Родът като нещо действително 
органично е застъпен само от един представител. Но този пред
ставител, числото, което сякаш обозначава прехода от рода в ин
дивидуалното формообразувание и дава на наблюдението двете 
страни на необходимостта, веднъж като проста определеност, 
а друг път определеността като развита форма, родена навън и 
доведена до многообразие, обозначава по-скоро безразличието 
и свободата на общото и единичното едно спрямо друго, което 
единично родът предоставя на нямащата същност разлика по ве
личина, но което като нещо живо само се оказва също така и сво
бодно от тази разлика. Така, както беше определена, истинската 
всеобщност тук е само вътрешна същност; като определеност 
на вида тя е формална всеобщност, а в противоположност на нея 
онази истинска всеобщност застава на страната на единичност
та, която благодарение на това е жива и благодарение на своето 
„вътрешно" поставя себе си извън, отвъд своята определеност 
като вид. Но тази единичност не е същевременно общ индивид, 
т.е. индивид, в който всеобщността би имала също така външна 
действителност, напротив, той спада вън от органично живото. 
Но този общ индивид, както е той непосредствено индивидът на 
природните формообразувания, не е самото съзнание; неговото 
налично битие като единичен органичен жив индивид би трябва
ло да не спада вън от него, ако той трябва да бъде съзнание.

Ето защо виждаме едно умозаключение, в което единият 
краен термин е общият живот като неща общо или като род, а 
другият краен термин е същият този живот като нещо единично 
или като общ индивид; а средният термин е съставен от двата 
крайни термина, първият от които сякаш се нарежда в него като 
определена всеобщност или като вид, а другият като същинска 
или единична единичност. -  И тъй като това умозаключение 
принадлежи изобщо на страната на формообразуванието, под 
него е обхванато също така онова, което бива различавано като 
неорганична природа.
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Но тъй като общият живот като простата същност на рода 
развива от своя страна разликите на понятието и трябва да ги 
изложи като поредица от прости определености, тази пореди
ца е система от безразлично поставени разлики или поредица 
от числа. Ако по-горе органичното във формата на единичност 
беше противопоставено на тази нямаща същност разлика, коя
то не изразява и не съдържа живата природа на единичността и 
ако трябва да се каже тъкмо това по отношение на неорганич
ното според цялото му на лично битие, развито в множеството 
на свойствата му, сега трябва да разгледаме общия индивид не 
само като свободен от всяко разчленяване на рода, но и като не
гова сила. Родът, който се разлага във видове според общата оп
ределеност на числото или също така може да вземе за своя ос
нова на подразделяне отделни определености на своето налично 
битие, например фигурата, цвета и т.н., търпи в тази спокойна 
дейност насилие от страна на общия индивид, от земята, кой
то индивид като обща отрицателност утвърждава в противопо
ложност на систематизирането на рода разликите, както ги има 
земята в себе си и чиято природа, поради субстанцията, на коя
то принадлежат, е по-друга от природата на рода. Тази дейност 
на рода става едно съвсем ограничено занимание, в което той 
трябва да се впуска само в рамките на онези могъщи елементи и 
което бива навсякъде прекъсвано, осейвано с празноти и помра
чавано от необузданата сила на тези елементи.

Оттук следва, че във формираното налично битие може да 
стане за наблюдението само разумът като живот изобщо, кой
то живот обаче в своето различаване няма в самия себе си като 
действителен момент едно разумно подреждане и разчленяване 
и не е една обоснована в себе си система от форми. -  Ако в умо- 
заключението за органичното формообразуване средният тер
мин, в който спадат видът и неговата действителност като еди
нична индивидуалност, би имал в самия себе си крайните терми
ни на вътрешната всеобщност и на общата индивидуалност, този 
среден термин би имал в движението на своята действителност 
израза и природата на всеобщността и би бил развитието, което 
систематизира самото себе си. Така съзнанието има за среден 
термин между общия дух и своята единичност или сетивното 
съзнание системата от формообразувания на съзнанието като 
живот на ду ха, който се подрежда в едно цяло -  системата, която
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се разглежда тук и която има своето предметно налично битие 
като световна история. Но органичната природа няма история; 
тя изпада от своето общо, от живота, непосредствено в единич
ността на наличното битие и съединените в тази действителност 
моменти на простата определеност и на единичната жизненост 
произвеждат ставането само като случайно то движение, в което 
всеки момент е деен в своята част и цялото се запазва, но тази 
подвижност сама за себе си е ограничена само върху своята точ
ка, тъй като цялото не е налице в тази точка, а то не е налице в 
нея затова, защото тук то не е за себе си като цяло.

Следователно освен това, че наблюдаващият разум идва в 
органичната природа изобщо само до нагледа за самия себе си 
като общ живот, нагледът за развитието и реализирането на жи
вота възниква за този разум само според съвсем общо разли
чени системи, чието определение, тяхната същност, се съдържа 
не в органичното като такова, а в общия индивид; а между тези 
разлики на земята -  според подреждания, които се опитва да 
извърши родът.

Следователно, тъй като всеобщността на органичния жи
вот се оставя да изпадне в неговата действителност непосред
ствено в крайния термин на единичността без истинското би
ващо за себе си опосредстване, наблюдаващото съзнание има 
пред себе си като нещо само мнението; и ако разумът може да 
има празния интерес да наблюдава това мнение, той е ограничен 
върху описването и преразказването на мнения и хрумвания на 
природата. Наистина тази нямаща дух свобода на мнението нав
сякъде ще предлага наченки на закони, следи от необходимост, 
намеци за ред и подреждане, остроумни и привидни отношения. 
Но в отношението на органичното към биващите разлики на не
органичното, към елементите, зоните и климатите, доколкото 
става въпрос за закона и за необходимостта, наблюдението не 
излиза отвъд голямото влияние. По същия начин, от друга стра
на, там, където индивидуалността има значението не на земя, 
а на иманентното на органичния живот едно, а последното в 
непосредствено единство с общото наистина съставлява рода, 
но рода, чието просто единство тъкмо поради това определя 
себе си само като число и затова оставя на свобода качественото 
явление, наблюдението не може да излезе отвъд учтивите за 
бележки, интересните отношения, приятелското благоразпо-
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ложение към понятието. Но учтивите забележки не са знание 
за необходимостта, интересните отношения остават при ин
тереса, а интересът е все още само мнението за разума; а дру- 
желюбността на индивидуалното, с която то намеква за едно 
понятие, е детски наивна дружелюбност, която е детински не
разумна, когато в себе си и за себе си иска или трябва да минава 
за нещо.

в. Н а б л ю д ен и е  н а  с а м о с ъ з н а н и е т о  в неговата

ЧИСТОТА И В ОТНОШЕНИЕТО MV КЪМ ВЪНШНАТА

д е й с т в и т е л н о с т ; л о ги ч е с к и  и п с и х о л о ги ч е с к и

ЗАКОНИ

Наблюдението на природата намира понятието реализира
но в неорганичната природа, намира закони, чиито моменти 
са неща, които се отнасят същевременно като абстракции; но 
това понятие не е рефлектирана в себе си простота. Животът 
на органичната природа, напротив, е само тази рефлектирана 
в себе си простота, противоположността на самия себе си като 
противоположност на общото и на единичното не се разпада в 
същността на самия този живот; същността не е родът, който би 
се разделял и движил в своя нямащ разлики елемент и в своето 
противопоставяне би бил същевременно неразличен за самия 
себе си. Наблюдението намира това свободно понятие, чиято 
всеобщност има също така абсолютно в самата себе си разви
тата единичност, само в самото понятие, което съществува като 
понятие, или в самосъзнанието.

Като се връща сега в самото себе си и се насочва към по
нятието, което е действително като свободно понятие, наблю
дението намира най-напред законите на мисленето. Тази еди
ничност, която е мисленето в самото себе си, е абстрактното, 
върналото се изцяло в простотата движение на отрицателното, 
а законите са вън от реалността. -  Това, че нямат реалност, не 
означава изобщо нищо друго, освен че са без истина. Наистина 
те също и не трябва да бъдат цялата, но трябва все пак да бъдат 
формалната истина. Обаче чисто формалното без реалност е 
нещо мисловно или то е празната абстракция без раздвоение в
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нея, което раздвоение не би било нищо друго освен съдържани
ето. -  От друга страна, тъй като са закони на чистото мислене, 
а последното е общото в себе си и следователно е знание, което 
има непосредствено в себе си битието, а в него цялата реалност, 
тези закони са абсолютни понятия и са неразделно същностите 
на формата, както и на нещата. Тъй като движещата се в себе си 
всеобщност е раздвоеното просто понятие, по този начин това 
понятие има съдържание в себе си, и то едно такова съдържа
ние, което е цялото съдържание, не е само сетивно битие. Това 
е съдържание, което нито е в противоречие с формата, нито е 
изобщо отделено от нея, а е по-скоро всъщност самата форма; 
защото последната не е нищо друго освен общото, което се раз
деля на своите чисти моменти.

Но така, както тази форма или това съдържание е за наблю
дението като наблюдение, тя получава определението на едно 
намерено, дадено, т.е. само биващо съдържание. Това съдържа
ние става намиращо се в покой битие на отношения, множество 
от обособени необходимости, които като едно постоянно съ
държание трябва да имат истина в себе си и за себе си, в своята 
определеност, и по такъв начин в действителност са освободени 
от формата. -  Но тази абсолютна истина на неподвижните оп- 
ределености или на многото различни закони противоречи на 
единството на самосъзнанието или на мисленето и на формата 
изобщо. Това, което се изказва като постоянен, оставащ в себе 
си закон, може да бъде само момент на рефлектиращото се в 
себе си единство, може да се явява само като изчезваща вели
чина. Но, изтръгнати от страна на разглеждането от тази вза
имовръзка на движението и изтъкнати единично, на тях не им 
липсва съдържание, защото те имат едно определено съдържа
ние, напротив, те нямат по-скоро форма, която е тяхна същност. 
В действителност тези закони не са истината на мисленето не 
поради това, че трябва да бъдат само формални и не трябва да 
имат съдържание, а по-скоро поради противоположното осно
вание, тъй като трябва да имат валидността на нещо абсолютно 
в своята определеност или тъкмо като съдържание, на което е 
отнета формата. В своята истина, като моменти, които изчезват 
в единството на мисленето, те би трябвало да се вземат като зна
ние или като движение на мисълта, а не като закони на знанието. 
Но наблюдението не е самото знание и не познава знанието, а
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превръща неговата природа във формата на битие, т.е. схваща 
неговата отрицателност само като закони на битието. -  Тук е 
достатъчно, че посочихме не действителността на така нарече
ните мисловни закони, изхождайки от общата природа на пред
мета. По-подробното развитие принадлежи към спекулативната 
философия, в която те се проявяват като това, което са в дейст
вителност, а именно като отделни изчезващи моменти, чиято ис
тина е само цялото на мисловното движение, самото знание.

Това отрицателно единство на мисленето е за самото себе 
си или то е по-скоро битието за самото себе си, принципът на 
индивидуалността, а в своята реалност това мислене е действа
що съзнание. Ето защо природата на предмета довежда наблю
даващото съзнание до него като реалност на въпросните закони. 
Тъй като тази взаимовръзка не е за наблюдаващото съзнание, то 
си мисли, че за него мисленето в неговите закони ще остане на 
едната страна, а на другата страна ще получи едно друго битие 
в лицето на това, което сега е предмет за него, а именно дейст
ващото съзнание, което е за себе си така, че снема инобитието и 
има своята действителност в този наглед за самото себе си като 
отрицателното.

Следователно за наблюдението се открива една нова сфе
ра в лицето на действащата действителност на съзнанието. 
Психологията съдържа множеството закони, според които духът 
се отнася различно към различните начини на своята действи
телност като едно предварително намерено инобитие; от една 
страна, за да получи в себе си тези начини и да стане съответ
стващ на предварително намерените навици, нрави и начин на 
мислене, в които той като действителност е предмет на себе си, 
а, от друга страна, за да знае себе си като самодеен спрямо тях, 
да извлича за себе си от тях със склонност и страст само нещо 
особено и да прави предметното съответстващо на самия него; 
в първия случай, за да се отнася отрицателно към самия себе си 
като единичност, във втория, за да се отнася отрицателно към 
себе си като общо битие. -  Според първата страна самостоя
телността дава на предварително намереното само форма та 
на съзнателна индивидуалност изобщо и остава по отношение 
на съдържанието в рамките на предварително намерената обща 
действителност; но според другата страна тя дава на тази дейст
вителност най-малкото една своеобразна модификация, която



РАЗУМ 283

не противоречи на същественото й съдържание, или също така 
една такава модификация, чрез която индивидът й се противо
поставя като особена действителност и своеобразно съдържа
ние и става престъпление, тъй като той я снема по един само 
единичен начин или тъй като той върши това по един общ начин, 
а с това го върши за всички и довежда друг свят, друго право, 
друг закон и други нрави на мястото на наличните.

Наблюдаващата психология, която изказва най-напред сво
ите възприятия за общите начини, които среща в дейното съ
знание, намира разнообразни способности, склонности и страс
ти и тъй като при преразказването на тази колекция не може да 
се потъпче споменът за единството на самосъзнанието, тя тряб
ва да стигне най-малкото до учудването, че може да има заедно 
в духа като в чувал толкова многообразни и така хетерогенни, 
едно за друго случайни неща, особено също така, защото те се 
оказват не мъртви, намиращи се в покой неща, а неспокойни 
движения.

В преразказването на тези различни способности наблюде
нието стои на общата страна; единството на тези многообразни 
способности е противоположната на тази всеобщност страна, 
действителната индивидуалност. -  Но това да се схващат пак 
така различните действителни индивидуалности и да се разказ
ва, че един човек има склонност повече към това, а друг повече 
към онова, че един има повече разсъдък от друг, има в себе си 
нещо много по-безинтересно дори от това да се изброяват ви
довете насекоми, мъхове и т.н.; защото последните дават право 
на наблюдението да ги взема така единично и без понятие, тъй 
като всъщност принадлежат на елемента на случайното разпада
не във вид на единичности (Vereinzelung). Напротив, това да се 
вземе съзнателната индивидуалност без дух като единично би
ващо явление има тази противоречивост, че същността на тази 
индивидуалност е общото на духа. Но тъй като схващането я ос
тавя да навлезе същевременно във формата на всеобщност, то 
намира нейния закон и сега изглежда, че тя има една разумна цел 
и че върши една необходима дейност.

Моментите, които съставляват съдържанието на закона, са, 
от една страна, самата индивидуалност, а, от друга страна, нейна
та обща неорганична природа, а именно предварително намере
ните обстоятелства, положение на нещата, навици, нрави, рели
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гия и т.н.; ние трябва да схванем определената индивидуалност 
в нейното понятие, като изхождаме от тях. Те съдържат както 
определено, така и общо, и са същевременно нещо налично, кое
то се предлага на наблюдението и изразява от другата страна във 
формата на индивидуалност

И така законът на това отношение на двете страни би тряб
вало да съдържа това, какво въздействие и влияние упражня
ват върху индивидуалността тези определени обстоятелства. 
Но тази индивидуалност е тъкмо това, че тя е както общото 
и затова се слива по един спокоен, непосредствен начин с на- 
личното общо, с нравите, навиците и т.н. и става съответстваща 
на тях, така и се отнася противоположно към тях и по-скоро 
ги превръща в техните противоположни, а също така се отнася 
съвсем безразлично към тях в тяхната единичност, не ги оставя 
да въздействат върху нея и не е дейна по отношение на тях. Ето 
защо това, кое трябва да има влияние върху индивидуалността 
и какво влияние трябва да има то -  което всъщност е равноз
начно, -  зависи само от самата индивидуалност; „благодарение 
на това тази индивидуалност е станала тази определена ин
дивидуалностне означава нищо друго, освен че тя вече е била 
това. Обстоятелствата, положението на нещата, нравите и т.н., 
които, от една страна, биват показвани като налични, а, от друга 
страна, в тази определена индивидуалност, изразяват само не
определената й същност, за която не става въпрос. Ако не биха 
съществували тези обстоятелства, този начин на мислене, тези 
нрави, изобщо това състояние на света, индивидът, разбира се, 
не би станал това, което е той; защото тази обща субстанция са 
всички, които се намират в това състояние на света. -  Но както 
това състояние на света се е партикуларизирало в този инди
вид -  а един такъв индивид трябва да бъде схванат в негово
то понятие, -  така би трябвало да се е партикуларизиралото в 
себе си и за самото себе си и в тази определеност, която си е 
дало, да е въздействало върху един индивид; само така състоя
нието на света би направило индивида този определен индивид, 
който е той. Ако външното се е устроило в себе си и за себе си 
така, както се проявява в индивидуалността, последната би била 
схваната в нейното понятие, като се изхожда от него. Ние бихме 
имали двойна галерия от образи, едната от които би била отбля
сък на другата; едната би била галерията на пълната определе
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ност и разграниченост на външните обстоятелства, другата би 
била същата тази галерия, преведена на начина, по който са те в 
съзнателната същност; първата би била повърхността на кълбо, 
втората -  центърът, който я представя в себе си.

Но повърхността на кълбото, светът на индивида, има не
посредствено това двойна значение, че е или биващ в себе си и за 
себе си свят и положение на нещата и свят на индивида дотол
кова, доколкото индивидът само би се сливал с този свят, би го 
оставял да навлиза в него такъв, какъвто е, и би се отнасял към 
него само като формално съзнание -  или пък свят на индивида 
така, както наличното е било превърнато в нещо друго от този 
индивид. -  Тъй като поради тази свобода действителността е 
способна на това двойно значение, светът на индивида може да 
бъде схванат в неговото понятие само като се изхожда от самия 
индивид, а влиянието на действителността -  която бива пред
ставяна като биваща в себе си и за себе си -  върху индивида 
получава чрез него абсолютно противоположния смисъл, че ин
дивидът или предоставя свобода на потока на влияещата дейс
твителност да влияе върху него, или го прекъсва и превръща в 
нещо друго. Но по този начин психологическата необходимост 
става една така празна дума, че е налице абсолютната възмож
ност това, което трябва да е имало това влияние, също и да е 
могло да не го има.

С това отпада битието, което би било в себе си и за себе си и 
би трябвало да съставлява едната, и то общата страна на един за
кон. Индивидуалността е това, което е нейният свят като неин; 
самата тя е кръгът на своята дейност, в който се е проявила като 
действителност, и е чисто и просто само единство на наличното 
и на направеното битие; единство, чиито страни не се разпадат 
вън една от друга, както се разпадат в представата за психоло
гически закон като наличен в себе си свят и като биваща за себе 
си индивидуалност; или ако всяка една от тях се разглежда така, 
няма налице необходимост и закон на отношението им една към 
друга.
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с . Н а б лю д ен и е  н а  о тн о ш е н и е то  н а  с а м о с ъ з н а н и е т о

КЪМ НЕГОВАТА НЕПОСРЕДСТВЕНА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ; 

ФИЗИОГНОМИКА И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

Психологическото наблюдение не намира закон на отношени
ето на самосъзнанието към действителността или към противо
положния нему свят и поради безразличието на двете едно към 
друго е тласнато назад към своеобразната определеност на ре
алната индивидуалност, която е в себе си и за самата себе си или 
съдържа противоположността на битие за себе си и битие в себе 
си, премахната в тяхното абсолютно опосредстване. Индивиду
алността е предметът, който сега възникна за наблюдението или 
към който преминава то.

Индивидът е в себе си и за самия себе си: той е за себе си 
или е свободна дейност; но той е също така в себе си; или самият 
той има първоначално, определено битие -  определеност, ко
ято според понятието е същото, което психологията искаше да 
намери вън от индивида. Следователно в самия индивид се поя
вява противоположността да бъде тази двойственост, движение 
на съзнанието и неподвижно битие на една проявяваща се дейст
вителност, на една такава действителност, която непосредстве
но в него е негова. Това битие, тялото на определена индиви
дуалност, е нейната първоначалност, нейното състояние, преди 
да е действала (ihr Nichtgetanhaben). Но тъй като същевременно 
индивидът е само това, което е извършил, също и тялото му е 
създаденият от него израз на самия него; същевременно един 
знак, който не е останал непосредствена вещ, а в който индиви
дът дава само да се познае какво е той в този смисъл, че осъщест
вява първоначалната си природа.

Ако разгледаме моментите, които са налице тук, по отноше
ние на предходния възглед, ще видим, че тук имаме един общ чо
вешки облик или поне общия човешки облик за един климат, за 
една част от света, за един народ, както преди това същите общи 
нрави и култура. Към това се присъединяват особените обстоя
телства и особеното положение в рамките на общата действи
телност; тук тази особена действителност има битие като осо
бено формиране на облика на индивида. От друга страна, както
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по-рано свободната дейност на индивида и действителността 
като негова действителност беше противопоставена на налич
ната действителност, тук стои обликът като израз на неговото 
осъществяване, извършено от самия него, чертите и формите на 
неговата самодейна същност. Но както общата, така и особената 
действителност, която наблюдението намери преди това вън от 
индивида, тук е неговата действителност, вроденото му тяло, а 
тъкмо в тялото се намира изразът, който принадлежи на него
вата дейност. В психологическото разглеждане биващата в себе 
си и за себе си действителност и определената индивидуалност 
трябваше да бъдат отнесени една към друга; но тук е предмет 
на наблюдението цялата определена индивидуалност, и вся
ка страна на противоположността на този предмет сама е това 
цяло. Следователно към външното цяло принадлежи не само 
първоначалното битие, вроденото тяло, но също така и негово
то формиране, което принадлежи на дейността на вътрешното; 
тялото е единство на неоформеното и оформеното битие и про
никнатата от битието за себе си действителност на индивида. 
Това цяло, което обхваща в себе си определените първоначални 
постоянни части и чертите, които възникват единствено чрез 
дейността, е, и това битие е израз на вътрешното, на индивида, 
поставен като съзнание и движение. -  Това „вътрешноа също 
така вече не е формалната, безсъдържателна или неопределе
на самодейност, чието съдържание и чиято определеност биха 
се съдържали, както преди, във външните обстоятелства -  на
против, то е определен в себе си първоначален характер, чиято 
форма е само дейността. Следователно тук се разглежда отно
шението между тези две страни -  как да се определи това от
ношение и какво да се разбира под този израз на вътрешното 
във външното. Преди всичко това „външно" прави вътрешното 
видимо или го прави изобщо битие за нещо друго само като ор
ган; защото, доколкото вътрешното е в органа, то е самата дей
ност. Говорещата уста, трудещата се ръка, а ако щете и краката, 
са осъществяващите и извършващите органи, които имат в себе 
си дейността като дейност или вътрешното като такова; но вън
шността, която получава вътрешното чрез тях, е делото като една 
отделена от индивида действителност. Езикът и трудът са изяви, 
в които индивидът вече не запазва и притежава себе си в самия 
себе си, а оставя вътрешното да излезе изцяло вън от себе си и
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го предоставя на друг. Ето защо може да се каже също така, че 
тези външни прояви изразяват вътрешното както твърде много, 
така и твърде малко; твърде много -  тъй като в тях излиза ная
ве самото вътрешно, не остава противоположност между тях и 
него; те дават не само израз на вътрешното, но и непосредствено 
самото него; твърде малко -  тъй като в езика и в действието 
вътрешното прави себе си нещо друго, така то се предоставя на 
елемента на превръщането, който превръща произнесената дума 
и извършеното деяние и прави от тях нещо по-друго от това, ко
ето са те в себе си и за себе си като действия на този определен 
индивид. Поради тази външност резултатите от действията не 
само загубват под въздействието от страна на други характера 
си да бъдат нещо трайно по отношение на други индивидуалнос
ти; напротив, като се отнасят към вътрешното, което съдържат, 
като обособено, безразлично „външно", те могат като „вътрешно" 
да бъдат чрез самия индивид нещо по-друго от това, като което 
се проявяват -  или индивидът ги прави умишлено за явлението 
нещо по-друго от това, което са в действителност, или пък той е 
твърде неумел да си даде външната страна, която всъщност е ис
кал, и да я затвърди така, че неговото произведение да не може 
да бъде превърнато за него от други. Следователно дейността 
като осъществено произведение има двойното противополож
но значение, че или е вътрешната индивидуалност, а не нейния 
израз, или като нещо външно е свободна от вътрешното дейст
вителност, която е нещо съвсем по-друго от вътрешното. -П о
ради тези две значения трябва да се вгледаме във вътрешното, 
както е още то, но е видимо или външно в самия индивид. Но в 
органа вътрешното има битие само като самата непосредствена 
дейност, която получава своята външност в действието, което 
или представя вътрешното, или също не го представя. Следова
телно, ако органът се разгледа според тази противоположност, 
той не дава израза, който се търси.

И така, ако външният облик би могъл да изразява вътрешна
та индивидуалност само доколкото той не е орган или не е дей
ност, т.е. би могъл да я изразява, доколкото той е едно намира
що се в покой цяло, следователно той би се отнасял като една ус
тойчиво съществуваща вещ, която би приела спокойно в своето 
пасивно налично битие вътрешното като нещо чуждо и с това би 
станала негов знак; -  външен, случаен израз, чиято действител
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на страна сама за себе си е без значение -  език, чиито тонове и 
свързвания на тонове не са самият предмет, а са свързани с него 
чрез свободния произвол и са случайни за него.

Едно такова произволно свързване на такива [елементи], 
които са нещо външно един за друг, не дава закон. Но физио- 
гномиката трябва да се различава от други лоши изкуства и 
безнадеждни проучвания по това, че разглежда определената 
индивидуалност в необходимата противоположност на нещо 
вътрешно и нещо външно, на характера като съзнателна същ
ност и на същия него като биващ облик и отнася тези момен
ти един към друг така, както са отнесени те един към друг чрез 
своето понятие и затова трябва да съставляват съдържанието на 
един закон. В астрологията, хиромантията и други такива науки, 
напротив, изглежда се отнася само външно към външно, някое 
нещо към нещо чуждо за него. Това съзвездие при раждането, 
а ако това „външно“ се доведе по-близо до самото тяло, тези 
черти на ръката са външни моменти за дългия или къс живот и 
изобщо за съдбата на отделния човек. Като външни те се отнасят 
безразлично един към друг и нямат един за друг необходимост
та, която трябва да се съдържа в отношението на нещо външно 
и нещо вътрешно.

Наистина изглежда, че ръката не е толкова много нещо вън
шно за съдбата, а се отнася по-скоро като нещо вътрешно към 
нея. Защото и съдбата е пак само явление на това, което е опре
делената индивидуалност в себе си, като вътрешна първоначална 
определеност. -  Но хиромантът, както и физиогномистът идва 
до знанието за това, какво е индивидуалността в себе си, по един 
по-кратък начин, отколкото например Солон, който смятал, че 
може да знае това едва въз основа на целия живот и след негово
то протичане27; той разглеждал явлението, а те -  това, което е „в 
себе си“. А това, че ръката трябва да представлява „в себе си“ на 
индивидуалността по отношение на нейната съдба, може лесно 
да се види от обстоятелството, че след органа на езика тя е най- 
много това, чрез което човекът проявява и осъществява себе си. 
Ръката е одушевеният творец на неговото щастие; за нея може 
да се каже, че тя е това, което човекът върши; защото в нея като 
деен орган на самоосъществяването на човека той присъства 
като одушевяващ и тъй като той е първоначално своя собствена 
съдба, тя ще изразява следователно това „в себе си“.
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От това определение, че органът на дейността е битие не 
по-малко, отколкото дейността в него, или че самото вътрешно 
битие в себе си присъства в него и има битие за други, се по
лучава по-друг възглед за този орган, отколкото предходният. А 
именно, ако, както се оказа, органите изобщо не могат да се взе
мат като изрази на вътрешното, тъй като в тях присъства дей
ността като дейност (Тип), а дейността като дело (Tat) е само 
нещо външно за тях и по този начин вътрешното и външното се 
разпадат вън едно от друго и [двете] са или могат да бъдат чужди 
едно за друго, според разгледаното определение органът трябва 
да се взема също така отново като среден термин на двете, тъй 
като тъкмо това, че дейността присъства в него, съставлява съ
щевременно външност на органа, и то по-друга, отколкото е де
лото; а именно последната остава за индивида и в него. -  И така 
самият този среден термин и самото това единство на вътреш
ното и външното, първо, също е външно; но след това тази външ
ност е възприета същевременно във вътрешност; тя противостои 
като проста външност на разпръснатата, която или е само едно 
единично, случайно за цялата индивидуалност произведение или 
състояние, или пък като цяла външност е съдба, разпръсната в 
множество произведения и състояния. Следователно простите 
черти на ръката, а също така звукът и обемът на гласа като 
индивидуална определеност на езика -  а отново и езикът, както 
получава той чрез ръката по-трайно съществуване, отколкото 
чрез гласа, писмото (Schrift), и то в неговата особеност като пис
мо на ръката, като почерк (Handschrift) -  всичко това е израз на 
вътрешното, така че този израз като проста външност отново 
се отнася като нещо вътрешно към многообразната външност 
на дейността и съдбата. -  Следователно, ако най-напред опреде
лената природа и вроденото своеобразие на индивида заедно с 
онова, което са станали чрез образованието, се вземат като вът
решното, като същността на дейността и съдбата, индивидът 
има своето явление и своята външност най-напред в устата си, в 
ръката си, в гласа си, в почерка си, както и в останалите органи и 
в техните трайни определености; и едва след това той се изразя
ва по-нататък навън, в своята действителност в света.

Но тъй като този среден термин се определя като изявата, 
която същевременно е поета обратно във вътрешното, неговото 
налично битие не е ограничено върху непосредствения орган на
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дейността, той е по-скоро нищо невършещото движение и фор
ма на лицето и на външния облик изобщо. Според това понятие 
тези черти и тяхното движение са задържаната назад, оставаща
та в индивида дейност, а според отношението на индивида към 
действителната дейност те са собствен контрол и наблюдение 
над индивида, изява като рефлексия върху действителната изя
ва. -  Индивидът не е ням, когато пристъпва към своята външна 
дейност и когато я извършва, тъй като при това той е същевре
менно рефлектиран в себе си и изявява тази рефлектираност в 
себе си; тази теоретична дейност или разговорът на индивида 
със самия себе си за нея е също така предимно за други, защото 
самият този разговор е изява.

Следователно в това „вътрешно", което остава „вътрешно" в 
своята изява, се наблюдава рефлектираността (Reflektiertsein) на 
индивида, която изхожда от неговата действителност; и трябва 
да видим как стоят нещата с тази необходимост, която е пос
тавена в това единство. -  Тази рефлектираност е преди всичко 
различна от самото дело и следователно може да бъде нещо по- 
друго и да се взема за нещо по-друго от това, което е тя; по лице
то на някого може да се познае дали той се отнася сериозно към 
това, което казва или върши. -  Но, обратно, това, което трябва 
да бъде израз на вътрешното, е същевременно биващ израз и с 
това само изпада в определението на битието, което [т.е. бити
ето] е абсолютно случай но за самосъзнателната същност. Ето 
защо то е наистина израз, но същевременно само като знак, така 
че за изразеното съдържание е напълно безразлично естеството 
на това, чрез което се изразява то28. В това явление вътрешното 
е наистина видимо невидимо, но без да е свързано с явлението; 
то може да бъде също така и в друго явление, както едно дру
го „вътрешно" може да бъде в същото това явление. -  Затова 
Аихтенберг казва с право: Да приемем, не физиогномистът е 
схванал веднъж човека, но достатъчно е последният да вземе 
само едно смело решение, за да се направи отново непонятен 
за хилядолетия. -  Както в предходното отношение наличните 
обстоятелства бяха нещо биващо, от което индивидуалността 
си взе това, което тя можеше и искаше, като или се отдаваше 
на него, или го превръщаше в нещо друго, поради която при
чина то не съдържаше необходимостта и същността на индиви
дуалността, така и тук проявяващото се непосредствено битие
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на индивидуалността е нещо такова, което или изразява нейната 
рефлектираност, изхождаща от действителността, и нейното би
тие вътре в себе си, или е за нея само знак, който е безразличен 
към обозначаването и затова в действителност не обозначава 
нищо; проявяващото се непосредствено битие е за индивидуал
ността както нейното лице, така и нейната маска, която тя може 
да смъкне. -  Индивидуалността пронизва своя облик, движи 
се, говори в него; но цялото това налично битие също така се и 
противопоставя на волята и на действието; индивидуалността 
унищожава в него значението, което е имало то преди това, да 
има в [самото] себе си нейната рефлектираност в себе си или 
нейната истинна същност и, обратно, влага последната по-скоро 
във волята и делото.

Индивидуалността се отказва от онази рефлектираност в 
себе си, която е изразена в чертите, и влага своята същност в 
произведението. Тук тя противоречи на отношението, което се 
установява от инстинкта на разума, отдаващ се на наблюдение 
на самосъзнателната индивидуалност, по въпроса за това, кое 
трябва да бъде нейно вътрешно и външно. Това гледище ни води 
до истинската мисъл, която лежи в основата на физиогномич- 
ната -  ако щете -  наука. Противоположността, в която изпадна 
това наблюдение, по форма е противоположността на практи
ческо и теоретично, а именно и двете те поставени в рамките на 
самото практическо -  тя е противоположността на индивиду
алността, която се осъществява в дейността, взета в най-общия 
смисъл на думата, и на същата тази индивидуалност, както тя в 
тази дейност е същевременно вън от нея, е рефлектирана в себе 
си и дейността е неин предмет. Наблюдението възприема тази 
противоположност според същото обратно отношение, в което 
тя се определя в явлението. То смята за несъществено „външно" 
самото дело и произведението, все едно дали то е произведение 
на езика или на една по-затвърдена действителност, а за същест
вено „вътрешно" -  битието вътре в себе си на индивидуал
ността. Между двете страни, които има в себе си практическото 
съзнание, между възнамеряването и делото, между мнението 
за своето действие и самото действие наблюдението избира за 
истинно „вътрешно“ първата страна; вътрешното трябва да има 
своята повече или по-малко несъществена изява в делото, а сво
ята истинна изява в своя облик. Последната изява е непосред
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ствено сетивно присъствие на индивидуалния дух; вътрешната 
душевност, която трябва да бъде истинната, е своеобразието 
на намерението и единичността на битието за себе си; едното и 
другото заедно е мнимият дух. Следователно това, което наб
людението има за свои предмети, е мнимо налично битие и то 
търси закони между такова битие.

Непосредственото мнение за мнимото присъствие на духа е 
естествената физиогномика, прибързаното съждение за вътреш
ната природа и характера на нейния облик при първото виждане 
на този облик. Предметът на това мнение е от такова естество, 
че в същността на този предмет се съдържа това, че е в действи
телност нещо по-друго, отколкото само сетивно непосредствено 
битие. Наистина може да се каже също така, че е присъстваща 
тъкмо тази рефлектираност на сетивното от него обратно в себе 
си, че е предмет на наблюдението видимостта като видимост на 
невидимото. Но тъкмо това сетивно непосредствено присъст
вие е действителност на духа, както е тя само за мнението; и 
от тази страна наблюдението се занимава напразно със своето 
мнимо на лично битие, с физиономията, почерка, тона на гла
са и т.н. -То отнася такова налично битие именно към такова 
мнимо „вътрешно“ Трябва да бъде познат не убиецът, крадецът, 
а способността да бъде такъв; поради това неподвижната аб
страктна определеност се загубва в конкретната безкрайна опре
деленост на единичния индивид, която сега изисква по-изкусни 
описания, отколкото споменатите квалификации. Такива изкус
ни описания наистина казват повече, отколкото квалификация
та чрез „убиец“, „крадец“29 или „добродушен“, „непокварен“ и т.н., 
но за тяхната цел далеч не е достатъчно да се изкаже мнимото 
битие или отделната индивидуалност, тъй както не са достатъч
ни описанията на облика, които излизат отвъд плоското чело, 
дългия нос и т.н. Защото отделният облик, както и отделното са
мосъзнание, като мнимо битие са неизразими. Ето защо науката 
за опознаването на човека, която е насочена към мнимия човек, 
както [науката] физиогномика, която е насочена към неговата 
мнима действителност и иска да издигне безсъзнателното съж
дение на естествената физиогномика до висотата на знание, е 
нещо безконечно и безпочвено, което никога не може да дойде 
до това да каже какво си мисли (meint), тъй като само си мисли и 
неговото съдържание е само нещо мнимо (Gemeintes).
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Законите, които тази наука се стреми да намери, са от
ношения на тези две мними страни и затова сами не могат да 
бъдат нищо освен празно мнение. А също така, тъй като това 
мнимо знание, което уж иска да се занимава с действителността 
на духа, има за свой предмет тъкмо това, че духът, излизайки 
вън от своето сетивно налично битие, рефлектира в себе си и 
за него определеното налично битие е безразлична случайност, 
при своите намерени закони то трябва да знае непосредствено, 
че с тях не е казано нищо, а всъщност само се брътви или само 
се дава мнение за себе си; израз, който има тази истина, че из
казва като едно и също нещо това да кажеш своето мнение и с 
това да не изкажеш самия предмет, а само да приведеш мнение 
за себе си. Но по съдържание тези наблюдения не могат да се 
различават съществено от следните: „Винаги, когато имаме па
наир, вали дъжд“, казва амбулантният търговец; „а също винаги, 
когато суша пране“, казва домакинята.

Лихтенберг, който характеризира така физиогномичното 
наблюдение, казва още следното: „ако някой каже, че наистина 
постъпваш като честен човек, но виждам от фигурата ти, че се 
насилваш и си мошеник в сърцето си, докато свят светува едно 
такова обвинение сигурно ще получава като от говор от всеки 
почтен човек една плесница“. -  Този отговор е сполучлив поради 
това, че е опровержение на първата предпоставка на една такава 
наука за мнението, а именно, че действителността на човека 
е неговото лице и т.н.- Истинното битие на човека е по-ско
ро неговото дело; в делото индивидуалността е действителна 
и тъкмо то е, което снема мнимото в двете му страни. Веднъж 
то снема мнимото като телесно битие, намиращо се в покой; в 
действието индивидуалността се представя по-скоро като от
рицателната същност, която е само доколкото снема битие. 
След това делото снема неизразимостта на мнението също така 
и по отношение на самосъзнателната индивидуалност, която в 
мнението е безкрайно определена и определима. В извършеното 
дело тази лоша безкрайност е унищожена. Делото е нещо просто 
определено, общо, което трябва да бъде схванато в една абстрак
ция; то е убийство, кражба или благодеяние, храбра постъпка и 
т.н. и за него може да се каже какво е то. Делото е това, а инди
видуалният човек е това, каквото е делото; в простотата на това 
битие индивидуалният човек е за другите една биваща, обща
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същност и престава да бъде само мнима същност. Наистина чо
век не е поставен в делото като дух; но тъй като става дума за 
неговото битие като битие и, от една страна, си противостои 
двойното битие, битието на облика и битието на делото и както 
обликът, така и делото трябва да бъде действителност на човека, 
трябва да изкажем по-скоро твърдението, че само делото е него
вото истинско битие, а не неговата фигура, която трябваше да 
изразява това, което той си мисли за своите дела или за което 
сме си мислили, че той сигурно би могъл да го извърши. По съ
щия начин, тъй като, от друга страна, биват противопоставени 
неговото произведение и неговата вътрешна възможност, спо
собност или намерение, трябва да се смята за негова истинска 
действителност единствено първото, макар че сам той се мами 
относно него и, върнал се от действието си обратно в себе си, 
той си мисли, че в това „вътрешно“ е нещо по-друго от това, кое
то е той в делото, което е той в действителност {in der Tat)30.

Индивидуалността, която се доверява на предметния еле
мент, когато тя става произведение, с това наистина се излага 
на опасността да бъде променена и превърната в нещо друго. Но 
онова, което съставлява характера на делото, е тъкмо това, дали 
то е действително битие, което устоява, или е само мнимо про
изведение, което изчезва нищожно в себе си. Предметността не 
променя самото дело, а само показва какво е то, т.е. дали то е 
или не е. -  Разчленяването на това битие във вид на намерения 
и други такива тънкости, поради което действителният човек, 
т.е. неговото дело, трябва да се обясни, като се върне отново в 
едно мнимо битие, каквито и особени намерения да си създава 
сам той относно своята действителност, трябва да останат пре
доставени на безделието на мнението, което безделие, когато 
иска да пусне в действие бездейната си мъдрост, да отрече, че 
действащият има разумен характер, и по този начин да постъпи 
зле с него в този смисъл, че ще поиска да обяви за негово би
тие вместо делото по-скоро фигурата и чертите, ще трябва да 
се опасява, че ще получи споменатия по-горе отговор, който му 
доказва, че фигурата не е това, което е „в себе си“, а може да бъде 
по-скоро предмет на малтретиране.

Но ако се вгледаме в обема на отношенията изобщо, в кои
то, както можем да наблюдаваме това, стои самосъзнателната 
индивидуалност към своето външно, ще остане едно отноше
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ние, което наблюдението трябва още да направи свой предмет. 
В психологията външната действителност на нещата е тази, 
която трябва да има в лицето на духа свое съзнателно копие и да 
го прави понятен. Във физиогномиката, напротив, духът трябва 
да бъде познат в неговото собствено „вътрешно" като в едно би
тие, което е езикът, видимата невидимост на неговата същност. 
Остава да се разгледа още определението на страната на дейс
твителността, според което индивидуалността изразява своята 
същност в своята непосредствена, постоянна, чисто налично би
ваща действителност. -  Следователно това последно отношение 
се различава от физиогномичното по това, че физиогномично- 
то е говорещото присъствие на индивида, който в своята изява 
чрез действие представлява същевременно рефлектиращата 
и разглеждащата се в себе си изява, която сама е движение, 
спокойни черти, които сами са всъщност опосредствано битие. 
Но в определението, което още имаме да разгледаме, външното 
е най-сетне една съвсем спокойна действителност, която не е в 
самата себе си говорещ знак, а, отделена от самосъзнателното 
движение, се представя сама за себе си и има битие само като 
нещо.

Преди всичко относно отношението на вътрешното към това 
негово „външно“ става ясно, че то, изглежда, трябва да се схваща 
в неговото понятие като отношение на причинната връзка, тъй 
като отношението на нещо биващо в себе си към едно друго би
ващо в себе си като необходимо отношение е това отношение.

И така, за да има духовната индивидуалност въздействие 
върху тялото, самата тя като причина трябва да бъде телесна. 
Но телесното, в което тази индивидуалност има битие като при
чина, е органът, обаче не органът на дейността по отношение на 
външната действителност, а на дейността на самосъзнателната 
същност в самата себе си навън само по отношение на нейното 
тяло; не може да се види веднага кои могат да бъдат тези органи. 
Ако бихме си мислили само за органите изобщо, лесно бихме 
имали под ръка органа на труда изобщо, а също така органа на 
половото влечение и т.н. Обаче такива органи трябва да се раз
глеждат като инструменти или като части, които духът като еди
ния краен термин има за среден термин по отношение на другия 
краен термин, който е външен предмет. Но тук се разбира ор
ган, в който самосъзнателният индивид се запазва сам за себе
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си като краен термин по отношение на своята собствена, про
тивоположна нему действителност, не е същевременно обърнат 
навън, а е рефлектиран в своето действие, и в него страната на 
битието не е битие за нещо друго. Във физиогномичното отно
шение органът наистина също се разглежда като налично битие, 
което е рефлектирано в себе си и тълкува дейността; но това би
тие е предметно и резултатът от физиогномичното наблюдение 
е този, че самосъзнанието се противопоставя тъкмо на тази своя 
действителност като на нещо безразлично. Това безразличие из
чезва в обстоятелството, че самата тази рефлектираност в себе 
си е действаща и по този начин въпросното налично битие по
лучава необходимо отношение към нея; но, за да бъде действаща 
върху наличното битие, самата тя трябва да има битие, но не ис
тински предметно, и да бъде посочена като този орган.

В обикновения живот например смятат, че гневът като една 
такава вътрешна дейност се намира в черния дроб; Платон при
писва на черния дроб дори нещо по-висше, което според някои 
е дори най-висшето, а именно пророкуването или дарбата да се 
изказва без участието на разума светото и вечното. Обаче дви
жението, което има индивидът в черния дроб, в сърцето и т.н., не 
може да се смята за изцяло рефлектираното в себе си движение 
на индивида, а има битие в него по-скоро така, че е вложено вече 
в тялото му и има животинско налично битие, което се насочва 
навън, към външния свят.

Нервната система, напротив, е непосредственият покой 
на единичното в неговото движение. Наистина самите нерви са 
пак органи на съзнанието, което вече е потънало в своята на
соченост навън; но главният и гръбначният мозък трябва да се 
разглеждат като оставащото в себе си -  не предмети то, а също 
не излизащото навън -  непосредствено присъствие на самосъ
знанието. Доколкото моментът на битието, който се съдържа от 
този орган, е битие за нещо друго, е налично битие, този момент 
е мъртво битие, той вече не е присъствие на самосъзнанието. Но 
това битие вътре в самото себе си по своето понятие е подвиж
ност, в която непосредствено се разтварят кръговете, които се 
очертават в нея, и не се изразява никаква разлика като биваща 
разлика. Впрочем, както самият дух не е нещо абстрактно прос
то, а е система от движения, в която той се различава във вид 
на моменти, но остава свободен в самото това различаване, и
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както той разчленява тялото си изобщо за различни функции и 
определя една отделна част от тялото само за една функция, така 
можем също да си представим, че подвижното битие на негово
то битие вътре в себе си е разчленено; а и изглежда, че то тряб
ва да бъде представено така, тъй като рефлектираното в себе си 
битие на духа в самия мозък е отново само среден термин на 
неговата чиста същност и на телесното му разчленяване, среден 
термин, който по такъв начин трябва отново да има в себе си от 
природата на двете и следователно от страна на последното да 
има отново в себе си също и биващото разчленяване.

Духовно органичното битие има същевременно необходи
мата страна на едно намиращо се в покой устойчиво същест
вуващо налично битие; духовно органичното битие като краен 
термин на битието за себе си трябва да отстъпи назад и да има 
против себе си тази страна като другия краен термин, който 
тогава е предметът, върху който действа духовно органичното 
битие като причина. И така, ако главният и гръбначният мозък 
е въпросното телесно битие за себе си, черепът и гръбначният 
стълб е другият обособен краен термин редом с него, а именно 
постоянното нещо в покой. -  Но тъй като на всеки, когато мисли 
за истинското място на наличното битие на духа, му идва наум не 
за гърба, а само за главата, в изследването на едно знание, какво- 
то е настоящото, можем да се задоволим с това -  за него не мно
го лошо -  основание, за да ограничим това налично битие върху 
черепа. Ако на някого би трябвало да му дойде наум за гърба до
толкова, доколкото понякога несъмнено отчасти получаваме, а 
отчасти загубваме също и чрез него знанието и дейността, това 
не би доказвало нищо в подкрепа на твърдението, че гръбначни
ят мозък трябва да се вземе заедно с главния за вътрешно при
също място на духа, а неговият стълб да се вземе за съответното 
налично битие -  не би доказвало нищо тъкмо поради това, че би 
доказвало твърде много; защото можем също така да си припом
ним, че има и други любими пътища, по които може да се подхо
ди към дейността на духа, за да бъде тя събудена или задържана. 
-  Следователно, ако щете, гръбначният стълб отпада с право; и 
това, че наистина не единствено черепът съдържа органите на 
духа, е конструирано така добре, както много други натурфило- 
софски учения. Защото по-горе това беше изключено от поняти
ето за това отношение и затова черепът беше взет за страна на
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наличното битие; или, ако не трябва да напомняме за поняти
ето за предмета, ще кажем, че опитът още повече ни учи, че не 
убиваме, крадем, пишем поезия и т.н. с черепа си, както вижда
ме с окото си като орган. -  Затова и трябва да се въздържим от 
употребата на израза орган за онова значение на черепа, за което 
още имаме да говорим. Защото, макар и да се казва обикновено, 
че за разумните хора има значение не думата, а предметът, все 
пак не бива да схващаме това като позволение да обозначаваме 
един предмет с дума, която е неподходяща за него; защото това е 
неумение и същевременно измама, която си мисли и твърди, че 
няма само истинската дума, и скрива от себе си това, че за нея 
в действителност липсва предметът, т.е. понятието; ако би било 
налице понятието, за него би се намерила и правилна дума. -  Тук 
се определи преди всичко само това, че както мозъкът е живата 
глава, така черепът е caput mortuum31.

Следователно духовните движения и определените начини 
на проявяването на мозъка би трябвало да се представят в това 
мъртво битие като външна действителност, която обаче е още в 
самия индивид. За тяхното отношение към черепа, който като 
мъртво битие не съдържа в самия себе си духа като вътрешно 
обитаващ в него, ни се предлага преди всичко установеното по- 
горе, външното механично отношение, така че същинските ор
гани -  а те са в мозъка -  правят черепа тук заоблен, там широк 
или плосък или както и да представим иначе това въздействие. 
Наистина, тъй като самият череп е част от организма, в него, 
както във всяка кост, трябва да се мисли едно живо самооб- 
разуване, така че, разгледан така, от своя страна по-скоро той 
натиска мозъка и поставя външното му ограничение; а и като 
по-твърд той има по-добра способност за това. Но при това в 
определението на дейността на мозъка и на черепа един спрямо 
друг все още би оставало същото отношение; защото, все едно 
дали черепът ще бъде определящото или определяното, това не 
би променило изобщо нищо в причинната връзка, обаче тогава 
черепът би бил направен непосредствен орган на самосъзнани
ето, тъй като в него като причина би се намирала страната на 
битието за себе си. Обаче тъй като битието за себе си като 
органична жизненост спада по еднакъв начин и в мозъка, и в 
черепа, в действителност отпада причинната връзка между тях. 
Но това по-нататъшно развитие на двата би било свързано във
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вътрешното и би било една органична предоставена хармония, 
която оставя двете отнасящи се една към друга страни свободни 
една спрямо друга и предоставя на всяка от тях нейна собствена 
форма, която няма защо да съответства на формата на другата; 
а още повече форма и качество в тяхното взаимно отношение, 
както формата на гроздето и вкусът на виното са свободни в 
своето взаимоотношение. -  Но тъй като на страната на мозъ
ка спада определението на битието за себе си, а на страната на 
черепа спада определението на наличното битие, в рамките на 
органичното единство трябва да поставим също така причин
на връзка между тях; едно необходимо отношение помежду им 
като външни един за друг, т.е. отношение, което само е външно, 
благодарение на което следователно формата на единия се оп
ределя от тази на другия и обратно.

Но по отношение на определението, в което органът на 
самосъзнанието би бил дейна причина на противостоящата 
страна, може да се говори това и онова по най-различни начи
ни; защото става дума за естеството на една причина, която се 
разглежда според нейното безразлично налично битие, според 
нейната форма и големина, на една причина, чието „вътрешно“ 
и чието битие за себе си трябва да бъде тъкмо такова, че да не 
засяга с нищо непосредственото налично битие. Органично
то самообразуване на черепа отначало е безразлично спрямо 
механичното въздействие и тъй като първото от тези две от
ношения е отнасяне на себе си към самото себе си, тяхното от
ношение е тъкмо самата тази неопределеност и безграничност. 
След това, дори ако мозъкът е възприел в себе си разликите на 
духа, доведени до биващи разлики, и дори ако е множественост 
от вътрешни органи, заемащи различно пространство -  а това 
противоречи на природата, която дава собствено налично би
тие на моментите на понятието и затова поставя чисто на ед
ната страна текущата простота на органичния живот, а на 
другата страна артикулацията и разделението на този живот 
също така в неговите разлики, така че те, както трябва да бъдат 
схванати тук, се оказват особени анатомични вещи -  би било не
определено дали един духовен момент според това, дали би бил 
първоначално по-силен или по-слаб, би трябвало да притежава 
или no-разширен, в първия случай, или no-свит мозъчен орган, 
във втория случай, или също тъкмо обратно. -  Неопределено би



РАЗУМ 301

било също така дали развитието на този духовен момент би 
увеличавало или намалявало органа, дали духовният момент би 
правил органа по-тромав и по-дебел или по-фин. С това, че ос
тава неопределено какво е естеството на причината, е оставено 
също така неопределено как се извършва въздействието върху 
черепа, дали то го разширява или стеснява и кара страните му 
да се съвпаднат. Ако например това въздействие се определи 
предимно като възбуждане, неопределено е дали то се извършва 
по начина на кантаридиновия пластир, чрез издуване, или по на
чина на оцета, чрез набръчкване. -  Могат да се приведат прием
ливи основания за всички такива възгледи, защото органичното 
отношение, което също се намесва, допуска както едното, така и 
другото основание, и е безразлично към целия този разсъдък.

Но за наблюдаващото съзнание не е важно да иска да опреде
ли това отношение. Защото и без друго това, което стои на една
та страна като животинска част, е не мозъкът, а същият той като 
битие на самосъзнателната индивидуалност. -  Последната като 
постоянен характер и движеща се съзнателна дейност е сама за 
себе си и вътре в себе си; на това битие за себе си и битие вътре в 
себе си противостои нейната действителност и нейното налично 
битие за нещо друго; битието за себе си и битието вътре в себе си 
е същността и субектът, който има в лицето на мозъка битие, под
ведено под него и получаващо своята стойност само чрез вътреш- 
ноприсъщото му значение. Но другата страна на самосъзнателната 
индивидуалност, страната на нейното налично битие, е битието 
като самостоятелно и като субект или като вещ, а именно кост; 
действителността и наличното битие на човека е неговата 
черепна кост. -  Такова е отношението и разсъдъкът, който имат 
двете страни на това отношение в наблюдаващото ги съзнание.

И така наблюдаващото съзнание се интересува от по-опре- 
деленото отношение на тези страни; несъмнено черепната кост 
има изобщо значението да бъде непосредствена действителност 
на духа. Но многостранността на духа дава също такава мно- 
гозначност на неговото налично битие; това, което трябва да се 
получи, е определеността на значението на отделните места, в 
които е разделено това налично битие; и трябва да видим как те 
имат в себе си насочването към него.

Черепната кост не е нито орган на дейността, нито също така 
движение на говора; нито някой краде, убива и т.н. с черепната си
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кост, нито тя разкривява макар и най-малко изражението, което 
съпровожда такива дела, така че да стане говорещ жест. -  Нито, 
също така, това биващо има стойността на знак. Изражението и 
жестът, тонът, а също колоната, колът, забит в някой пуст остров, 
се издават веднага, че с тях се има предвид още нещо по-друго от 
това, което те непосредствено само са. Те веднага се разкриват 
сами като знаци, тъй като имат в себе си определеност, която 
сочи към нещо друго с това, че не им принадлежи своеобразно. 
Наистина също и когато видим череп, могат да ни хрумнат мно
го неща, както на Хамлет пред черепа на Йорик32; но черепната 
кост сама за себе си е нещо така безразлично, непреднамерено, 
че в нея не можем да видим и да си помислим непосредствено 
нищо друго освен самата нея; тя напомня наистина за мозъка и 
неговата определеност, за черепи с друга форма, но не и за едно 
съзнателно движение, тъй като няма отпечатани върху себе си 
нито изражение и жест, нито нещо, което би се изявявало като 
произтичащо от съзнателна дейност; защото черепната кост е 
онази действителност, която би трябвало да представя една та
кава друга страна на индивидуалността, която вече не би била 
рефлектиращо в себе си битие, а чисто и просто непосредствено 
битие.

Тъй като по-нататък черепната кост също така не чувства 
сама, изглежда, че за нея сякаш може да се получи едно по-оп- 
ределено значение още и така, че благодарение на съседството 
определени чувства биха дали да се познае какво се мисли с нея; 
а тъй като един съзнателен начин на духа има своето чувство 
при едно определено място на черепната кост, това място сякаш 
ще загатва в своята форма за този начин и за неговата особеност. 
Както например някои при напрегна то мислене или също вече 
при мислене изобщо се оплакват, че чувстват болезнено напре
жение някъде в главата си, също и краденето, убиването, писа
нето на поезия и т.н., всяко едно от тях би могло да се съпровож
да от особено чувство, което освен това би трябвало да има още 
и свое отделно място. Това място на мозъка, което по този начин 
би било по-подвижно и по-активно, вероятно би развило повече 
също и съседното място на костта; или това място от симпатия 
или от съчувствие също така не би било инертно, а би се увели
чавало или намалявало или би се формирало по един или друг 
начин. -  Обаче това, което прави тази хипотеза невероятна, е
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фактът, че чувството е изобщо нещо неопределено и чувството 
в главата като център би искало да бъде общото съчувствие за 
всяко страдание, така че с удоволствието или със скръбта в гла
вата на крадеца, убиеца, поета се смесват други чувства и те не 
биха могли да се различат едно от друго, както и от онези, които 
можем да наречем чисто телесни, тъй както не може да се опре
дели болестта, като се изхожда от симптома на главоболието, 
когато ограничаваме значението му само върху телесното.

В действителност от която и страна да разгледаме предмета, 
отпада всяко необходимо взаимно отношение, както и неговото 
говорещо чрез самото себе си загатване. Ако отношението тряб
ва все пак да намери място, остава и е необходима една няма
ща понятие свободна предустановена хармония на съответно
то определение на двете страни; защото едната трябва да бъде 
действителност без дух, само вещ. -  Следователно на едната 
страна стоят множество неподвижни места на черепа, а на дру
гата множество качества на духа, чиято множественост и чието 
определение ще зависи от състоянието на психологията. Колко- 
то е по-жалка представата за духа, толкова повече се облекчава 
работата от тази страна; защото качествата стават, от една стра
на, толкова по-малко, а от друга страна толкова по-обособени, 
неподвижни и вкостенели и затова толкова по-подобни на опре
деленията на костта и сравними с тях. Обаче, макар че окаяност- 
та на представата за духа облекчава много неща, все пак винаги 
остава едно твърде голямо множество и на двете страни; остава 
пълната случайност на тяхното отношение за наблюдението. Ко
гато всяко от децата на Израел трябвало да си вземе от пясъка 
край морето, на който трябва да съответстват, песъчинката, ко
ято е негов знак, това безразличие и този произвол, който отре
дил на всеки неговото, е така силен, както този, който отрежда 
на всяка душевна способност, на всяка страст и -  което също би 
трябвало да се разгледа тук -  на нюансите на характерите, за ко
ито говори обикновено по-фината психология и наука за човека, 
техните места в черепа и техните костни форми. -  Черепът на 
убиеца има тази и тази изпъкналост, която не е нито орган, нито 
знак; но този убиец има още множество други качества, както и 
други изпъкналости, а с изпъкналостите и вдлъбнатини; имаме 
избора между изпъкналости и вдлъбнатини. И отново негова
та склонност към убийство може да се отнесе към която и да
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било изпъкналост или вдлъбнатина, а последните от своя страна 
към което и да било качество; защото нито убиецът е само този 
абстракт на убиец, нито има той само една изпъкналост и една 
вдлъбнатина. Затова и наблюденията, които се правят над това, 
трябва да гласят точно така, както когато амбулантният търго
вец казва, че вали дъжд винаги, когато има панаир, а домакинята
-  че вали дъжд винаги, когато тя суши пране. Търговецът и до
макинята са могли да направят също така наблюдението, че вали 
винаги, когато минава край тях този и този съсед или когато ядат 
печено свинско. Както е безразличен дъждът по отношение на 
тези обстоятелства, така е безразлична за наблюдението тази 
определеност на духа по отношение на това определено битие 
на черепа. Защото единият от двата предмета на това наблюде
ние е едно сухо битие за себе си, едно вкостеняло качество на 
духа, както другият е едно сухо битие в себе си; едно така вкос
теняло нещо, както са вкостенели двете, е напълно безразлично 
по отношение на всичко друго; за високата изпъкналост е така 
безразлично дали има в свое съседство убиец, както за убиеца е 
безразлично дали има в своя близост плоскостта.

Разбира се, непреодолимо остава налице възможността, 
щото с някое свойство, с някоя страст и т.н. да е свързана изпък
налост на някое място. Ние можем да си представим убиеца с 
висока изпъкналост тук и тук, на това място на черепа, а крадеца
-  с изпъкналост там и там. От тази страна науката за черепа още 
е способна на голямо разширение; защото, както изглежда отна
чало, тя се ограничава само върху връзката на една изпъкналост 
с едно свойство в един и същ индивид, така че последният при
тежава и двете. Но вече при родната наука за черепа -  защото 
трябва да има такава наука, както и природна физиогномика -  
излиза отвъд този предел; тя не само съди, че хитрият човек има 
зад ушите си изпъкналост, дебела като юмрук, но и представя, че 
не самата невярна съпруга, а другият индивид, с когото тя стои 
в брачни връзки, има изпъкналости на челото си. -  По същия 
начин можем да си представим с високи изпъкналости на някое 
място на черепа и онзи, който живее под един покрив с убие
ца, или също съседа му, а още по-нататък -  съгражданите му и 
т.н., както можем да си представим летящата крава, която била 
прелъстена най-напред от рака, който яздел магаре, а след него 
от -  и т.н. -  Но ако възможността се вземе не в смисъл на въз
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можност на представата, а в смисъл на вътрешна възможност 
или възможност на понятието, предметът е една такава дейст
вителност, която е и трябва да бъде чисто нещо и е без такова 
значение и следователно може да я има само в представата.

Обаче ако въпреки безразличието на двете страни наблю
дателят пристъпи към определянето на отношенията отчасти 
ободряван от общото основание на разума, че външното е израз 
на вътрешното, отчасти като се подкрепя с аналогията с черепи 
на животни -  които може и да имат по-прост характер от хората, 
но за които същевременно ще бъде толкова по-трудно да се каже 
какъв характер имат, тъй като за представата на всеки човек не 
може да бъде така лесно да проникне истински в природата на 
животното -  този наблюдател, като ни уверява в законите, които 
иска да е открил, ще намери отлична помощ от една разлика, 
която тук също трябва да ни хрумне по необходимост. -  Поне 
битието на духа не може да се взема като нещо така безуслов
но неподвижно и неспособно да се движи. Човекът е свободен; 
всеки ще се съгласи, че първоначалното битие са само заложби, 
над които той може да извърши много или които се нуждаят от 
благоприятни обстоятелства, за да бъдат развити; т.е. първона
чалното битие на духа трябва да бъде изказано и като такова, 
което не съществува като битие. Следователно ако наблюдени
ята противоречат на онова, за което на някого хрумва да изкаже 
уверението, че то е закон -  ако има хубаво време на панаира или 
при сушенето на прането, амбулантният търговец и домакинята 
биха могли да кажат, че всъщност би трябвало да вали и че все 
пак е налице заложбата за това; същото е и с наблюдението на 
черепа -  тук би могло да се каже, че този индивид всъщност би 
трябвало да бъде такъв, за какъвто го препоръчва черепът спо
ред закона, и има една първоначална заложба, която обаче не е 
била развита; това качество не е налице, по би трябвало да бъде 
налице. -  Законът и трябването се основават върху наблюдени
ето на действителния дъжд и на действителния смисъл при тази 
определеност на черепа; но ако не е налице действителността, 
за равностойна на нея се приема празната възможност. -  Тази 
възможност, т.е. недействителността на формулирания закон и 
следователно противоречащите му наблюдения трябва да въз
никнат тъкмо чрез това, че свободата на индивида и развиващи
те обстоятелства са изобщо безразлични към битието, както
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към него като първоначално „вътрешно", така и към него като 
външно, вкостеняло, и чрез това, че индивидът може да бъде 
също нещо по-друго от това, което е той вътрешно, първоначал
но, а още повече от това, което е той като кост.

Следователно получаваме възможността тази и тази изпък
налост или вдлъбнатина на черепа да означава както нещо дейс
твително, така и само заложба, и то неопределено за какво, да 
означава нещо действително; както виждаме да става винаги с 
една лоша словесна игра, която сама може да се употреби про
тив онова, на което трябва да помогне. Виждаме как природата 
на предмета довежда мнението дотам, да казва самото то, но без 
да мисли, обратното на това, към което се придържа -  да казва, 
че тази и тази кост загатва, но и не загатва нещо.

Това, което витае пред самото мнение при тази словесна 
игра, е истинната, направо унищожаваща я мисъл, че битието 
като такова не е изобщо истината на духа. Както вече заложба
та е първоначално битиеу което не участва в дейността на духа, 
тъкмо такова битие е от своя страна и костта. Ако в биващото 
няма духовна дейност, то е вещ за съзнанието и е негова същ
ност толкова малко, че е по-скоро обратното на тази същност 
и съзнанието е действително за себе си единствено чрез отри
цанието и унищожаването на едно такова битие. От тази страна 
представянето на една кост за действително налично битие на 
съзнанието трябва да се смята за пълно отричане на разума; а 
костта бива представяна за такова налично битие, тъй като се 
разглежда като външното на духа, защото тъкмо външното е 
биващата действителност. Не помага с нищо да кажем, че само 
умозаключаваме от това „външно" за вътрешното, което е нещо 
по-друго, че външното не е самото „вътрешно“, а е само негов 
израз. -  Защото в отношението на двете едно към друго тъкмо 
на страната на вътрешното спада определението на мислещата 
себе си и мислената, а на страната на външното -  определени
ето на биващата действителност. -  Следователно, когато се 
казва на някого: ти (твоето „вътрешно“) си това, понеже е така
ва твоята кост, това не означава нищо друго освен: аз смятам 
костта за твоя действителност. Споменатият при физиогно- 
миката отговор на едно такова съждение чрез плесница лишава 
преди всичко меките части от тяхното уважение и положение 
и доказва само, че последните не са истинско „в себе си“> не са
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действителността на духа; -  тук отговорът би трябвало да отиде 
всъщност дотам, да се строши черепът на онзи, който изказва 
такова съждение, за да се докаже така осезателно, както е осеза
телна неговата мъдрост, че за човека костта не е никакво „в себе 
си“ а още по-малко негова истинска действителност.

Суровият инстинкт на самосъзнателния разум ще отхвър
ли безогледно една такава наука за черепа, този друг негов наб
людаващ инстинкт, който се е издигнал до предчувствието за 
познанието, е схванал, без да вложи дух, това, че външното е 
израз на вътрешното. Но колкото е по-лоша мисълта, толкова 
по-малко се забелязва понякога в какво се състои, определено 
казано, лошото в нея, и е толкова по-трудно да се подложи на 
анализ последното. Защото мисълта се нарича толкова по-лоша, 
колкото е по-чиста и по-празна абстракцията, която тя смята 
за същност. Но противоположността, за която става дума тук, 
има за свои членове индивидуалността, която съзнава себе си, и 
абстракцията за външността, която се е превърнала изцяло във 
вещ -  онова вътрешно битие на духа, което е схванато като не
подвижно битие без дух, като противоположно тъкмо на това 
битие. -  Но с това, изглежда, също и наблюдаващият разум е 
достигнал в действителност връхната си точка, от която трябва 
да напусне самия себе си и да се превърне; защото едва съвсем 
лошото има в себе си непосредствената необходимост да се пре
върне в обратното на себе си. -  Както може да се каже за еврейс
кия народ, че тъкмо поради това, че стои непосредствено пред 
вратата на спасението, той е и е бил най-порочният; той не е за 
самия себе си това, което би трябвало да бъде в себе си и за себе 
си, тази самостоятелна същност (Selbstwesenheit), а пренася по
следната отвъд себе си; чрез това отчуждение той прави възмож
но за себе си едно по-висше налично битие, когато би могъл да 
върне в себе си своя предмет, отколкото ако е останал в рамки
те на непосредствеността на битието; тъй като духът е толкова 
по-велик, колкото е по-голяма противоположността, от която се 
връща в себе си; а той си създава тази противоположност в сне
мането на своето непосредствено единство и е в отчуждението 
на своето битие за себе си. Ако обаче едно такова съзнание не 
се рефлектира, средният термин, в който стои то, е нещастната 
празнота, тъй като онова, което би трябвало да я изпълни, е ста
нало неподвижен краен термин. Така тази последна степен на
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наблюдаващия разум е най-лошата му степен, но затова е необ
ходимо неговото превръщане в противоположното на него.

Защото обзорът на разгледаната досега поредица от отно
шения, които съставляват съдържанието и предмета на наб
людението, показва, че в първия му начин в наблюдението на 
отношенията на неорганичната природа за него вече изчезва 
сетивното битие; моментите на отношението на последната 
ни се представят като чисти абстракции и като прости понятия, 
които би трябвало да бъдат здраво свързани с наличното битие 
на вещи, което налично битие обаче се загубва, така че момен
тът се оказва чисто движение и общо. Този свободен, завършен 
в себе си процес получава значението на нещо предметно, но 
сега се явява като „едно“; в процеса на неорганичното „едното“ е 
несъществуващото „вътрешно“; но процесът, съществуващ като 
„едно“, е органичното. -  „Едното“ като битие за себе си или като 
отрицателна същност противостои на общото, изтръгва се от 
него и остава свободно за себе си, така че понятието, реализира
но само в елемента на абсолютното преминаване в единичност
та, не намира в органичното съществуване истинския си израз 
да бъде налице като общо, а остава нещо външно или, което е 
същото, нещо вътрешно на органичната природа. -  Органич
ният процес е свободен само в себе си, но не е такъв за самия 
себе си; в целта се появява битието за себе си на неговата сво
бода, съществува като една друга същност, като мъдрост, която 
съзнава самата себе си, която е вън от онзи органичен процес. 
Следователно наблюдаващият разум се обръща към тази мъд
рост, към духа, към понятието, което съществува като всеобщ
ност, или към целта, която съществува като цел; и сега вече има 
за предмет собствената си същност.

Наблюдаващият разум се обръща най-напред към чистотата 
на предмета; но тъй като този разум е схващане на движещия 
се в своите разлики предмет като нещо биващо, за него възник
ват закони на мисленето, отношения на нещо трайно към нещо 
трайно; но тъй като тези закони имат за съдържание само мо
менти, те се стичат в „едното“ на самосъзнанието. -  Този нов 
предмет, взет също така като нещо биващо, е единичното, слу
чайното самосъзнание; ето защо наблюдението стои в рамките 
на мнимия дух и на случайното отношение на съзнаваната дейст
вителност към несъзнаваната. Този предмет е необходимостта
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на това отношение само в самия себе си; ето защо наблюдението 
идва по-близо до него и сравнява неговата искаща и вършеща 
действителност с неговата рефлектирана в себе си и разглеж
даща действителност, която сама е предметна. Това „външно“, 
макар и да е език на индивида, който последният има в самия 
себе си, като знак е същевременно нещо безразлично към съдър
жанието, което то би трябвало да обозначава, тъй както това, 
което си поставя знак, е безразлично към този знак.

Ето защо най-сетне наблюдението се връща от този промен
лив език към постоянното битие и според своето понятие из
казва това, че външността не като орган и не като език и знак, а 
като мъртва вещ е външната и непосредствена действителност 
на духа. Това, което беше снето от най-първото наблюдение 
на неорганичната природа, а именно, че понятието трябваше 
да бъде налице като вещ, се възстановява от този последен на
чин така, че той прави вещ действителността на самия дух или, 
обратно изразено, дава на мъртвото битие значението на дух. 
-  Така наблюдението дойде дотам, да изкаже това, което беше 
наше понятие за наблюдение, а именно, че увереността на разу
ма търси самата себе си като предметна действителност. -  На
истина тук съвсем не се мисли, че духът, който бива представян 
от един череп, се провъзгласява за вещ; в тази мисъл не трябва 
да се крие никакъв материализъм, както наричат това -  напро
тив, духът трябва да бъде по-скоро още нещо по-друго от тази 
кост; но самото това, че той е, не означава нищо друго освен: той 
е вещ. Когато се изказва като предикат на духа битието като та
кова или вещността, това означава, че истинският израз за него 
е, че той е такова битие, каквото е костта. Ето защо трябва да се 
смята за извънредно важно, че се е намерил истинският израз за 
това, че за духа се казва чисто и просто: той е. Когато иначе се 
казва за духа, че той е, че той има 6umuet че той е вещ, единична 
действителност, с това не се има предвид нещо, което можем 
да видим или да вземем в ръка, да ударим и т.н., но се казва нещо 
такова; и това, което се казва в действителност, се изразява сле
дователно така, че битието на духа е кост.

Следователно този резултат има двойно значение, веднъж 
своето истинно значение, доколкото той е допълнение на резул
тата от предходното движение на самосъзнанието. Нещастното 
самосъзнание се отчужди от своята самостоятелност и изведе
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навън своето битие за себе си, като то накара да стане вещ. С 
това то се върна от самосъзнанието в съзнанието, т.е. в съзна
нието, за което предметът е битие, вещ, -  но това, което е вещ, 
е самосъзнанието; следователно то е единството на „аза“ и на 
битието, категорията. Щом предметът е определен така за съ
знанието, то има разум. Съзнанието, както и самосъзнание
то, е в себе си всъщност разум; но само за съзнанието, за което 
предметът се е определил като категория, може да се каже, че 
то има разум; -  но от казаното още се различава знанието за 
това, какво е разум. -  Категорията, която е непосредственото 
единство на битието (des Seins) и на „своето“ (des Seinen), тряб
ва да премине през две те форми, и наблюдаващото съзнание 
е тъкмо това, на което тя се представя във формата на битие. 
Това съзнание изказва като положение в своя резултат онова, 
безсъзнателна увереност в което е то -  като положение, което 
се съдържа в понятието разум. Това положение е безкрайното 
съждение, че насочеността към себе си е вещ -  съждение, кое
то снема самото себе си. -  Следователно чрез този резултат се 
прибави определено към категорията това, че тя е тази снемаща 
себе си противоположност. Чистата категория, която е за съз
нанието във формата на битие или на непосредственост, е още 
неопосредстваният, само наличен предмет, и съзнанието е едно 
също така неопосредствано отнасяне. Моментът на въпросно
то безкрайно съждение е преходът на непосредствеността в 
опосредстването или в отрицателността. Ето защо наличният 
предмет е определен като отрицателен, а съзнанието -  като са
мосъзнание (Selbstbewufitsein) по отношение на него, или кате
горията, която премина в наблюдението през формата на битие, 
сега е поставена във формата на битие за себе си; съзнанието 
вече не иска да намира себе си непосредствено, а иска да създа
ва самото себе си чрез своята дейност. Самото то е за себе си 
целта на своята дейност, както в наблюдението се интересуваше 
само от вещите.

Другото значение на резултата е разгледаното вече значение 
на наблюдение без понятие. Това наблюдение не умее да схване 
и изрази себе си другояче освен като обяви наивно за действи
телност на самосъзнанието костта, както се намира тя като се
тивна вещ, която същевременно не загубва своята предметност 
за съзнанието. Но същевременно то не съзнава ясно, че казва
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това, и не схваща изказаното от самото него положение в опре- 
делеността на неговия субект и предикат и на тяхното отноше
ние, а още по-малко в смисъла на безкрайното, саморазлагащото 
се съждение, и на понятието. -  По-скоро, като изхожда от едно 
по-дълбоко лежащо самосъзнание на духа, което самосъзнание 
тук се проявява като естествена честност, наблюдението скрива 
от себе си позорността на нямащата понятие гола мисъл да се 
взема за действителност на самосъзнанието една кост и забул
ва тази мисъл чрез самото нямане на мисъл, което се състои в 
това да се намесват някои отношения на причина и действие, на 
знак, орган и т.н., които тук нямат смисъл, и да прикрива явната 
абсурдност на изказаното положение чрез различавания, заим
ствани от тези отношения.

Мозъчните влакна и други такива, разгледани като битие на 
духа, са вече една мислена, само хипотетична -  те не са налично 
6иващау не са усещана, не са виждана, не са истинската действи
телност; ако са налице, ако ги виждаме, те са мъртви предмети и 
тогава вече не се смятат за битие на духа. Но същинската пред- 
метност трябва да бъде непосредствена, сетивна, така че духът 
бива поставян като действителен в тази предметност като мър
тва, защото костта е мъртвото, доколкото то е в самото живо.
-  Понятието на тази представа е, че разумът е за самия себе си 
всяка вещност, също и самата чисто предметна вещност; но 
той е тази вещност в понятието или само понятието е истината 
на разума; и колкото е по-чисто самото понятие, дотолкова по- 
глупава представа се принизява то, когато неговото съдържание 
има битие не като понятие, а като представа -  когато снемащото 
самото себе си съждение не се взема със съзнанието за тази не
гова безкрайност, а се взема като трайно положение, субектът и 
предикатът на което важат всеки един за себе си, насочеността 
към себе си трябва да се фиксира като насоченост към себе си, 
вещта трябва да се фиксира като вещ, и все пак насочеността 
към себе си трябва да бъде вещ, а вещта насоченост към себе си.
-  Разумът, всъщност понятието, е раздвоен непосредствено във 
вид на самия себе си и на своето противоположно -  противопо
ложност, която тъкмо поради това е също така непосредствено 
снета. Но предлагайки се така като самия себе си и като свое
то противоположно и фиксиран в съвсем единичния момент на 
това излизане на него и на неговото противоположно вън едно
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от друго, разумът е схванат неразумно; и колко то са по-чисти 
моментите на това излизане вън едно от друго, толкова е по-ярка 
проявата на това съдържание, което или има битие единствено 
за съзнанието, или се изказва наивно единствено от него. -  Дъл
бокото, което духът тласка отвътре навън, но само до своето 
представено съзнание, само в него, и го оставя в това съзнание, 
и незнаенето от страна на това съзнание какво е това, което каз
ва то, е същото свързване на висшето и низшето, което природа
та изразява наивно в сферата на живото в свързването на органа 
на неговото най-висше съвършенство, органа на детераждането, 
и на органа на уринирането. -  Безкрайното съждение като безк
райно би било съвършенството на живота, който схваща самия 
себе си; но съзнанието за него, което остава в представата, се 
отнася като уриниране.

В
О съществяването на разумното самосъзнание

ЧРЕЗ САМОТО СЕБЕ СИ

Самосъзнанието намери вещта като в себе си, а себе си като 
вещ; т.е. за самосъзнанието е очевидно, че то е в себе си предмет
ната действителност. То вече не е непосредствената увереност, 
че е всяка реалност; напротив, то е такава увереност, за която 
непосредствено има изобщо формата на нещо снето, така че не
говата предметност още се смята само за повърхност, чието 
„вътрешно“ и чиято същност е самото то. -  Ето защо предметът, 
към който самосъзнанието се отнася положително, е едно самосъ
знание; той е във формата на вещност, т.е. той е самостоятелен, 
но то има увереността, че този самостоятелен предмет не е нещо 
чуждо за него; следователно то знае, че в себе си е признато от 
него; то е духът, който е уверен, че ще има своето единство със 
самия себе си в раздвоението на своето самосъзнание и в самос
тоятелността на двете. Сега тази увереност трябва да се издиг
не за него до висотата на истина; това, за което самосъзнанието 
смята, че то е в себе си, и което е в неговата вътрешна увереност, 
трябва да навлезе в неговото съзнание и да стане за него.
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Кои ще бъдат общите етапи на това осъществяване, се набе
лязва изобщо вече чрез сравнението с досегашния път. А именно, 
както наблюдаващият разум повтори в елемента на категорията 
движението на съзнанието, а именно сетивната увереност, въз
приемането и разсъдъка, така той ще измине отново също така 
двойното движение на самосъзнанието и ще премине от само
стоятелността в своята свобода. Отначало този деен разум тряб
ва да изисква и създава своята действителност в друг, но после, 
когато неговото съзнание се издигне до всеобщността, то става 
общ разум и съзнава себе си като разум, като нещо вече признато 
в себе си и за себе си, което обединява в своето чисто съзнание 
всяко самосъзнание; то е простата духовна същност, която, като 
бъде същевременно осъзната, е реалната субстанция, в която 
се връщат по-раншните форми като в свое основание, така че по 
отношение на последното те са само отделни моменти на него
вото ставане, които наистина се откъсват и се проявяват като са
мостоятелни форми, но в действителност имат налично битие и 
действителност само носени от това основание, а имат своята 
истина само доколкото са и остават в него.

Ако възприемем в нейната реалност тази цел, която е по
нятието, което вече възникна за нас, а именно признатото са
мосъзнание, което има увереността в самото себе си в другото 
свободно самосъзнание, а тъкмо в тази увереност има своята 
истина, или ако изкараме наяве този още вътрешен дух като суб
станцията, която вече е процъфтяла до своето налично битие, 
в това понятие се открива пред нас царството на нравстве
ността. Защото последната не е нищо друго освен абсолютното 
духовно единство на същността на индивидите в тяхната само
стоятелна действителност; едно общо в себе си самосъзнание, 
което е действително за себе си в едно друго съзнание така, че 
последното има пълна самостоятелност или е вещ за него, и 
така, че то тъкмо в него осъзнава единството си с него и едва в 
това единство с тази предметна същност е самосъзнание. Тази 
нравствена субстанция в абстракцията на всеобщността е 
само мисленият за кон, но също така непосредствено тя е дейст
вително самосъзнание или обичай. Единичното съзнание, об
ратно, е това биващо „едно“ само когато съзнава като свое битие 
общото съзнание в неговата единичност, когато негова дейност 
и негово налично битие е всеобщият обичай.
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Понятието осъществяване на самосъзнателния разум в 
действителност има своята пълна реалност в живота на един 
народ, в това да съзерцава в самостоятелността па другия пъл
ното единство с него или да има за предмет тази предварително 
намерена от мене вещност на другия, която е отрицателното на 
самия мене, като мое битие за мене. Разумът е налице като под
вижната обща субстанция, като неизменната проста вещност, 
която се разпръсква във вид на множество напълно самостоя
телни същности така, както светлината се разпръсква във вид 
на звезди като безброй светещи сами за себе си точки, които в 
своето абсолютно битие за себе си са разтворени в простата са
мостоятелна субстанция не само в себе си, но и за самите себе 
си; те съзнават, че са тези единични самостоятелни същности 
чрез това, че жертват своята единичност и тази обща субстан
ция е тяхна душа и същност; тъй както това общо е пак тяхната 
дейност като единични или създаденото от тях произведение.

Чисто единичната дейност и поведение на индивида се от
нася до нуждите, които има той като природна същност, т.е. като 
биваща единичност. Това, че дори тези негови най-обикновени 
функции не се унищожават, а имат действителност, е възможно 
благодарение на общата запазваща среда, благодарение на мо
гъществото на целия народ. -  Но индивидът има в общата суб
станция не само тази форма на устойчиво съществуване на своята 
дейност изобщо, но и своето съдържание; това, което върши той, 
е общо умение и обичай на всички. Доколкото това съдържание 
преминава напълно в единичности, в своята действителност то е 
вплетено в дейността на всички. Трудът на индивида за неговите 
нужди е удовлетворение както на неговите собствени нужди, така 
и на нуждите на другите, и [същевременно] той постига удовлет
ворението на своите нужди само чрез труда на другите. -  Както 
отделният човек вече извършва, без да съзнава в своя единичен 
труд един общ труд, така той, от друга страна, извършва и общия 
труд като свой съзнаван предмет; цялото като цяло става негово 
произведение, за което той се жертва, и тъкмо чрез това получава 
обратно от него самия себе си. -  Тук няма нищо, което не би било 
взаимно, нищо, в което самостоятелността на индивида не би си 
давала в разлагането на своето битие за себе си, в отрицанието 
на самата себе си, своето положително значение да бъде за себе 
си. Това единство на битието за нещо друго или на превръщане
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то на себе си във вещ, от една страна, и на битието за себе си, от 
друга, тази обща субстанция говори свой общ език в нравите и 
законите на своя народ; но тази биваща неизменна същност не е 
нищо друго освен израз на самата изглеждаща противоположна 
на нея единична индивидуалност; законите изразяват това, кое
то е и което върши всеки единичен човек; индивидът познава не 
само тях като своя обща предметна вещност, но и себе си в тях 
или като получили единичност в собствената му индивидуалност 
и във всеки от съгражданите му. Затова в общия дух всеки има са
моувереността в самия себе си, увереността, че не намира в бива
щата действителност нищо друго освен самия себе си; той е така 
уверен в другите, както в себе си. -  Аз съзерцавам във всички, че 
са за самите себе си само тези самостоятелни същества, каквото 
съм аз; аз съзерцавам свободното единство с другите в тях така, 
че то има битие както чрез мене, така и чрез самите други -  съ
зерцавам тях като себе си, себе си като тях.

Затова разумът е истински осъществен в един свободен на
род; разумът е присъстващ жив дух, в който индивидът не само 
намира изказано и налично като вещност своето определение, 
т.е. своята обща и единична същност, но и сам е тази същност, 
а също е постигнал своето определение. Затова най-мъдрите 
мъже от древността са изказали мисълта, че мъдростта и доб
родетелта се състоят в това да живееш в съответствие с 
нравите на своя народ.33

Но самосъзнанието, което е дух преди всичко само непосред
ствено и според понятието, е излязло вън от това щастие да е 
постигнало своето определение и да живее в него, или също още 
не го е постигнало; защото може да се каже по един и същ на
чин и едното, и другото. Разумът трябва да излезе вън от това 
щастие, защото само в себе си или непосредствено животът на 
един свободен народ е реалната нравственост или тя е биваща 
нравственост, а с това и самият този общ дух е единичен, цялото 
на нравите и законите е определена нравствена субстанция, ко
ято едва в по-висшия момент, а именно в съзнанието за своята 
същност, отдръпва ограничението и има своята абсолютна ис
тина само в това познание, а не непосредствено в своето битие; 
от една страна, тя е ограничена в последното, а, от друга страна, 
абсолютното ограничение е тъкмо това, че духът е във формата 
на битие.



Ето защо по-нататък единичното съзнание, както то има не- 
посредствено своето съществуване в реалната нравственост или 
в народа, е истинско доверие, за което духът не се е разложил 
в своите абстрактни моменти и което следователно също не 
знае себе си като чиста единичност да бъде за себе си. Но ако 
единичното съзнание е дошло до тази мисъл, както и трябва да 
бъде, това непосредствено единство с духа или неговото битие 
в него, неговото доверие се е загубило; то е изолирано за себе 
си, сега за него е същност самото то, вече не общият дух. Мо
ментът на тази единичност на самосъзнанието е наистина в 
самия общ дух, но само като изчезваща величина, която, както 
се явява сама за себе си, също така непосредствено се разтваря 
в него и се осъзнава само като доверие. Като се фиксира така 
-  а всеки момент, тъй като е момент на същността, трябва сам 
да стигне до това да се прояви като същност, -  индивидът се 
противопоставя на закони те и нравите; те са само мисъл без 
абсолютна същност, абстрактна теория без действителност; но 
индивидът като този „аз“ е за самия себе си живата истина.

Или самосъзнанието още не е постигнало това щастие да 
бъде нравствена субстанция, духът на един народ. Защотодухът, 
който се е върнал от наблюдението, отначало още не е осъществен 
като такъв чрез самия себе си, той е поставен само като вътрешна 
същност или като абстракция. -  Или той е само непосредствено; 
но като непосредствено биващ той е единичен, той е практичес
кото съзнание, което навлиза в своя предварително намерен свят 
с цел да се раздвои в тази определеност на единичен човек, да 
породи себе си като „този“, като свое биващо копие и да осъзнае 
това единство на своята действителност с предметната същност. 
Практическото съзнание има увереността в това единство; то 
признава, че това единство е в себе си или че това съответствие 
между съзнанието и вещността е вече налице, обаче още трябва 
да стане за него чрез него или че правенето от страна на съзнани
ето е също така намиране на това единство. Тъй като това един
ство се нарича щастие, следователно този индивид бива изпра
тен от своя дух навън в света да търси своето щастие. Следова
телно, ако истината на това разумно самосъзнание е нравствена
та субстанция за нас, за него тук е началото на нравствения му 
опит в света. От тази страна, че разумното самосъзнание още не 
е станало нравствена субстанция, това движение се стреми към
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нея; и онова, което се снема от нея, са отделните моменти, които 
важат изолирано пред самосъзнанието. Те имат формата на непо
средствено искане или на природно влечение, достигащо своето 
удовлетворение, което само е съдържание на едно ново влечение.
-  Но от тази страна, че самосъзнанието е загубило щастието да 
бъде в субстанцията, тези природни влечения са свързани със 
съзнанието за своята цел като истинско определение и истинска 
същност; нравствената субстанция се е принизила до предикат 
без индивидуалност, чиито живи субекти са индивидите, които 
трябва да изпълнят нейната всеобщност чрез самите себе си и 
да се грижат за нейното определение, като изхождат от себе си.
-  Следователно в първото значение въпросните форми са ста
ването на нравствената субстанция и я предхождат; във второто 
те я следват и разлагат за самосъзнанието това, което е негово 
определение; според първата страна в движението, в което се 
узнава от опит кое е тяхната истина, се загубва непосредстве
ността или грубостта на влеченията и тяхното съдържание пре
минава в едно по-висше съдържание, а според втората се загубва 
фалшивата представа на съзнанието, което поставя в тях своето 
определение. Според първата страна целта, която постигат те, 
е непосредствената нравствена субстанция, а според втората -  
съзнанието за тази субстанция, и то едно такова съзнание, което 
я знае като своя собствена същност, и дотолкова това движение 
би било ставането на моралността, на една по-висша форма, от- 
колкото първата. Обаче тези форми съставляват същевременно 
само едната страна на нейното ставане, а именно онази, която 
спада в битието за себе си или в която съзнанието снема свои
те цели -  а не страната, според която моралността произтича от 
самата субстанция. Тъй като тези моменти още не могат да имат 
такова значение, че да се правят цели в противоположност на за
губената нравственост, тук те имат валидност наистина според 
своето непреднамерено съдържание, и целта, към която се стре
мят, е нравствената субстанция. Но тъй като за нашите времена 
е по-близка онази форма на нравствената субстанция, в която се 
проявяват те, след като съзнанието е загубило своя нравствен 
живот и търсейки последния повтаря първите форми, те могат 
да се представят повече по втория начин на изразяване.

Самосъзнанието, което е едва само понятието за духа, тръг
ва по този път в определеността да бъде същност за самото себе
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си като единичен дух; и следователно целта му е да се осъществи 
като единично и да се наслаждава на себе си като единично в 
това осъществяване.

В определението да бъде същност за самото себе си като би
ващо за себе си то е отрицателността на другото; ето защо в 
своето съзнание самото то като положителното противостои на 
едно такова съзнание, което наистина е, но има за него значе
нието на нещо, което няма битие в себе си; съзнанието се про
явява като раздвоено във вид на тази предварително намерена 
действителност и на целта, която осъществява чрез снемането 
на тази действителност и прави действителност по-скоро нея, 
вместо първата. Но първата му цел е неговото непосредствено 
абстрактно битие за себе си или това да съзерцава себе си като 
това единично в някой друг или като себе си в едно друго са
мосъзнание. Опитът, който показва кое е истината на тази цел, 
поставя самосъзнанието по-високо и сега вече то е цел за себе 
си, доколкото е същевременно общо и има закона непосредст
вено в себе си. Но в осъществяването на този закон на своето 
сърце то узнава от опит, че тук единичната същност не може да 
се запази, а доброто може да се осъществи само чрез нейното 
пожертване и самосъзнанието става добродетел. Опитът, кой
то натрупва добродетелта, не може да бъде друг освен този, че 
нейната цел е вече осъществена в себе си, че щастието се намира 
непосредствено в самата дейност, а самата дейност е доброто. 
Понятието на цялата тази сфера, което се състои в това, че вещ- 
ността е битието за себе си на самия дух, в нейното движение 
става за самосъзнанието. Тъй като самосъзнанието е намерило 
това понятие, следователно за себе си то е реалност като непо
средствено изразяваща се индивидуалност, която вече не нами
ра съпротива в една противоположна действителност и за която 
е предмет и цел само самото това изразяване.

а . У д о в о л с т в и е т о  и н е о б х о д и м о с т т а

Самосъзнанието, което е изобретателност за себе си, има 
своя предмет в самото себе си, но като един такъв предмет, кой
то то има едва само за себе си и който още не е биващ; битието 
му противостои като една по-друга действителност, отколкото
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неговата; и самосъзнанието се стреми да съзерцава себе си като 
друга самостоятелна същност чрез осъществяването на свое
то битие за себе си. Тази първа цел е да осъзнае себе си като 
единична същност в другото самосъзнание или да направи това 
„друго“ самото себе си; то има увереността, че вече в себе си това 
„друго“ е самото то. -  Доколкото се е издигнало от нравствената 
субстанция и от спокойното битие на мисленето до своето би
тие за себе си, то е оставило зад себе си като сива, веднага изчез
ваща сянка закона на обичая и на наличното битие, познанията 
от наблюдението и теорията; защото това е по-скоро знание за 
нещо такова, чието битие за себе си и чиято действителност е 
по-друга, отколкото тази на самосъзнанието. Вместо небесно 
сияние дух на всеобщността на знанието и дейността, в който 
замлъкват усещането и насладата от единичността, в него се е 
загнездил земният дух, който признава за истинска действи
телност само битието, което е действителността на единичното 
съзнание.

То презира разума и науката, 
най-висшите дарове на човека -  
то се е отдало на дявола 
и трябва да загине.34

Следователно то се гмурва в живота и осъществява чистата 
индивидуалност, в която се явява. То си създава по-малко свое
то щастие, а по-скоро го взема и му се наслаждава непосредстве
но. Сенките на науката, законите и основните положения, които 
единствени стоят между него и собствената му действителност, 
изчезват като безжизнена мъгла, която35 то не може да възпри
еме с увереност в нейната реалност; то си отнема живота, както 
бива откъсван един зрял плод, който сам идва в ръцете ни тол
кова много, колкото го вземаме ние.

Неговата дейност е продиктувана от желание само според 
един момент; то се стреми да унищожи не цялата предметна 
същност, а само формата на нейното инобитие или на нейната 
самостоятелност, която е привидност без същност; защото в 
себе си тя има за него валидността на същата тази същност или 
на негова същностна насоченост към себе си (Selbstheit). Елемен
тът, в който желанието и неговият предмет съществуват устой
чиво като безразлични помежду си и самостоятелни, е живото
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налично битие; насладата, изпитвана от удовлетворението на 
желанието, снема това налично битие, доколкото то е присъщо 
на предмета на желанието. Но тук този елемент, който дава обо
собена действителност на двете, е по-скоро категорията, едно 
битие, което е всъщност представяно; ето защо съзнанието за 
самостоятелност -  все едно дали то е естественото съзнание или 
съзнанието, развито до една система от закони -  е онова, което 
запазва индивидите всеки един сам за себе си. Това разделение 
няма битие в себе си за самосъзнанието, което знае другото 
самосъзнание като своя собствена същностна насоченост към 
себе си (Selbstheit). Ето защо това самосъзнание стига до насла
дата от удоволствието, до съзнанието за своето осъществяване 
в едно съзнание, което се проявява като самостоятелно, или до 
съзерцанието на единството на двете самостоятелни самосъз- 
нания. То постига целта си, но тъкмо в това постигане узнава от 
опит кое е истината на тази цел. То схваща себе си в своето по
нятие като тази единична биваща за себе си същност, но само
то осъществяване на тази цел е снемане на последната; защото 
самосъзнанието става предмет на себе си не като това единично 
самосъзнание, а по-скоро като единство на самото себе си и на 
другото самосъзнание, следователно като снето единично или 
като общо.

Наистина изпитаното удоволствие има това положително 
значение, че е станало за самото себе си като предметно само
съзнание, но то има също така това отрицателно значение, че 
е снело самото себе си; и тъй като самосъзнанието схвана сво
ето осъществяване в неговото понятие само в първото значе
ние, неговият опит навлиза в съзнанието му като противоречие, 
в което достигнатата действителност на неговата единичност 
вижда, че бива унищожавана от отрицателната същност, коя
то, нямайки действителност, противостои като нещо празно на 
тази действителност и все пак е поглъщащата сила на тази същ
ност. Тази същност не е нищо друго освен понятието за това, 
което е тази индивидуалност в себе си. Но индивидуалността 
е още най-бедната форма на осъществяващия се дух; защото 
тя е за себе си едва само абстракцията за разум или непосред
ствеността на единството на битието за себе си и на битието 
е себе си; следователно нейна същност е само абстрактната 
категория. Обаче индивидуалността вече няма формата на не



РАЗУМ 321

посредствено, просто битие, както я имаше за наблюдаващия 
дух, където тя е абстрактното битие или, поставена като нещо 
чуждо, е изобщо вещността. Тук навлезе в тази вещност бити
ето за себе си и опосредстването. Затова тя се явява като кръг, 
чието съдържание е развитото просто отношение на простите 
отделни същности. Ето защо достигнатото осъществяване на 
тази индивидуалност не се състои в нищо друго освен в това, че 
тя изхвърли този кръг от абстракции от затвореността на прос
тото самосъзнание навън в елемента на битието за нещо или 
на предметното разпростиране. Следователно това, което ста
ва предмет на самосъзнанието в изпитваното удоволствие като 
негова същност, е разпростирането на онези прости същности, 
на чистото единство, на чистата разлика и на тяхното отноше
ние; предметът, който индивидуалността узнава от опит. Като 
своя същност, няма друго съдържание. Той е това, което се на
рича необходимост; защото необходимостта, съдбата и др.п. са 
тъкмо това, за което не можем да кажем какво върши то, кои са 
определените му закони и положителното му съдържание; тъй 
като то е самото абсолютно, чисто понятие, съзерцавано като 
битие, простото и празно, но непреодолимо и ненарушимо от
ношение, чието произведение е само нищото на единичността. 
Необходимостта е тази здрава връзка, тъй като свързващото са 
чистите отделни същности или празните абстракции; единство, 
разлика и отношение са категории, всяка една от които в себе 
си и за себе си е нищо, има битие само по отношение на своята 
противоположна и които затова не могат да се отделят една от 
друга. Те са отнесени една към друга чрез своето понятие, защо
то са самите чисти понятия; и това абсолютно отношение и аб
страктно движение съставлява необходимостта. Само единич
ната индивидуалност, която има за свое съдържание едва само 
чистото понятие на разума, вместо да се е гмурнала от мъртвата 
теория в живота, се е гмурнала следователно по-скоро само в 
съзнанието за собствената си безжизненост и става достояние 
на самата себе си само като празната и чужда необходимост, 
като мъртвата действителност.

Преходът се извършва от формата на едното в тази на всеоб
щността, от една абсолютна абстракция в другата, от целта на 
чистото битие за себе си, което е отхвърлило общността с други, 
в чистата противоположност, в битието в себе си, което пора
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ди това е също така абстрактно. Следователно това се проявява 
така, че индивидът само е загинал и абсолютната недостъпност 
на индивидуалността е разбита в също така твърдата, но непре
късната действителност. -  Тъй като индивидът като съзнание е 
единството на самия себе си и на своето противоположно, тази 
гибел е още за него, още е за него неговата цел и нейното осъ
ществяване, както и противоречието между онова, което беше 
същност за него, и онова, което е същност в себе си; -  той узнава 
от опит двусмислеността, съдържаща се в това, което е извър
шил, а именно, не си взе живота36; той взе живота, но с това по
лучи по-скоро смъртта.

Ето защо този преход на живото битие на индивида в безжиз
нената необходимост се проявява пред него като превръщане, ко
ето не е опосредствано от нищо. Опосредстващото би трябвало 
да бъде това, в което двете страни биха били едно и също нещо, 
следователно съзнанието би познало единия момент в другия, 
своята цел и дейност в съдбата, а своята съдба в своята цел и дей
ност, своята собствена същност в тази необходимост. Но това 
единство е за това съзнание тъкмо самото удоволствие или прос
тото, единично усещане, и преходът от момента на тази негова 
цел в момента на неговата истинска същност [е] за него чист скок 
в противоположното; защото тези моменти не се съдържат и не 
са свързани в усещането, а само в чистата насоченост към себе си, 
която е нещо общо или е мисленето. Ето защо съзнанието чрез 
своя опит, в който трябваше да възникне за него неговата истина, 
стана по-скоро загадка, последиците от делата му за него не са 
самите му дела; онова, което го сполетява, за него не [е] опитът за 
това, което е то в себе си, преходът не е чиста промяна на формата 
на едно и също съдържание и същност, представени веднъж като 
съдържание и същност на съзнанието, а друг път като предмет 
или съзерцаващ същност на самото него. Следователно абстрак
тната необходимост се смята за само отрицателната, несхвана- 
та в нейното понятие сила на всеобщността, в която бива разби
вана индивидуалността. Дотук стига явлението на тази форма на 
самосъзнанието; последният момент на нейното съществуване е 
мисълта за загубването й в необходимостта или мисълта за сама
та нея като една абсолютно чужда на себе си същност. Но само
съзнанието надживя в себе си тази загуба; защото тази необхо
димост или чиста всеобщност е негова собствена същност. Тази
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рефлексия на съзнанието вътре в себе си, която се състои в това, 
че то знае необходимостта като себе си, е нова форма на послед
ното в тази необходимост. Но това единство е за това съзнание 
тъкмо самото удоволствие или простото, единично усещане, и 
преходът от момента на тази негова цел в момента на неговата 
истинска същност [е] за него чист скок в противоположното; за- 
щото тези моменти не се съдържат и не са свързани в усещането, 
а само в чистата насоченост към себе си, която е нещо общо или е 
мисленето. Ето защо съзнанието чрез своя опит, в който трябва
ше да възникне за него неговата истина, стана по-скоро загадка, 
последиците от делата му за него не са самите му дела; онова, ко
ето го сполетява, за него не [е] опитът за това, което е то в себе си, 
преходът не е чиста промяна на формата на едно и също съдържа
ние и същност, представени веднъж като съдържание и същност 
на съзнанието, а друг път като предмет или съзерцавана същност 
на самото него. Следователно абстрактната необходимост се 
смята за само отрицателната, несхваната в нейното понятие сила 
на всеобщността, в която бива разбивана индивидуалността. До
тук стига явлението на тази форма на самосъзнанието; последни
ят момент на нейното съществуване е мисълта за загубването й в 
необходимостта или мисълта за самата нея като една абсолютно 
чужда на себе си същност. Но самосъзнанието надживя в себе си 
тази загуба; защото тази необходимост или чиста всеобщност е 
негова собствена същност. Тази рефлексия на съзнанието вътре 
в себе си, която се състои в това, че то знае необходимостта като 
себе си, е нова форма на последното.

в. За к о н ъ т  н а  с ъ р ц е то  и безум и ето  н а  с а м о м н е н и е т о

Това, което е в действителност необходимостта в самосъзна
нието, тя е и за неговата нова форма, в която то има битие за 
самото себе си като необходимо; то знае, че има непосредствено 
в себе си общото или закона, който поради това определение, че 
е непосредствено в битието за себе си на съзнанието, се нарича 
закон на сърцето. Тази форма сама за себе си, като единичност, 
е същност, както предходната; но тя е по-богата с определение
то, че за нея това битие за себе си има значимостта на необхо
димо или общо.
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Следователно законът, който е непосредствено собственият 
закон на самосъзнанието, или едно сърце, което обаче има в себе 
си закон, е целта, която самосъзнанието се стреми да осъщест
ви. Нека видим дали нейното осъществяване ще съответства на 
това понятие и дали в това осъществяване самосъзнанието ще 
узнае от опит своя закон като същност.

На това сърце противостои една действителност; защото в 
сърцето законът е едва само за себе си, той още не е осъществен 
и следователно е същевременно нещо по-друго, отколкото поня
тието. По този начин това друго определя себе си като действи
телност, която е противоположното на това, което трябва да се 
осъществи, и затова е противоречието между закона и единич
ността. Следователно тази действителност е, от една страна, 
закон, който потиска единичната индивидуалност, насилствен 
ред в света, който противоречи на закона на сърцето, а, от дру
га страна, страдащо под този ред човечество, което не следва 
закона на сърцето, а е подчинено на една чужда необходимост. 
-  Както става ясно, тази действителност, която се проявява като 
противостояща на сегашната форма на съзнанието, не е нищо 
друго освен предходното раздвоено отношение между инди
видуалността и нейната истина, отношението на една жестока 
необходимост, която потиска индивидуалността. За нас пред
ходното движение противостои на новата форма затова, защото 
последната в себе си произлезе от него, следователно моментът, 
от който произтича тя, е необходим за нея; но за нея този мо
мент се проявява като нещо предварително намерено, тъй като 
тя не съзнава произхода си и нейната същност е да бъде по-ско
ро сама за себе си или отрицателното в противоположност на 
това положително „в себе си".

Следователно тази индивидуалност се стреми да снеме тази 
необходимост, която противоречи на закона на сърцето, както и 
страданието, което е налице поради нея. По този начин тя вече 
не е лекомислието на предходната форма, която искаше само 
единичното удоволствие, а е сериозността на една висша цел, 
която сериозност търси своето удоволствие в проявяването на 
собствената си превъзходна същност и в създаването на благо
то на човечеството. Това, което осъществява тя, е самото то за
кон, и затова нейното удоволствие е същевременно общото удо
волствие на всички сърца. За нея тези две неща са неотделими,
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нейното удоволствие е закономерното, а осъществяването на 
общочовешкия закон е подготовка на нейното единично удовол
ствие. Защото вътре в самите себе си индивидуалността и необ
ходимото са непосредствено едно и също нещо; законът е закон 
на сърцето. Индивидуалността още не е помръдната от нейното 
място и единството на двете, на индивидуалността и на необхо
димото, не е осъществено чрез опосредстващото им движение, 
още не е осъществено чрез възпитанието. Осъществяването на 
непосредственото невьзпитавано същество се смята за проява 
на превъзходство и за създаване на благо на човечеството.

Напротив, законът, който противостои на закона на сърцето, 
е отделен от сърцето и е свободен сам за себе си. Човечеството, 
което принадлежи на този закон, не живее в ощастливяващото 
единство на закона със сърцето, а или в жестоко разделение и 
страдания, или най-малкото в лишение от наслада от самия себе 
си при изпълнението на закона и в липса на съзнание за собст
веното превъзходство при прекрачването му. Тъй като споме
натият божествен и човешки ред, който има власт, е отделен от 
сърцето, за него той е привидност, която трябва да загуби това, 
което още я съпровожда, а именно властта и действителността. 
Наистина в своето съдържание този ред може и да съответства 
случайно на закона на сърцето и тогава последното може да го 
хареса; но за сърцето е същност не просто закономерното като 
такова, а това, че съзнава в него самото себе си, че е удовлет
ворило себе си в него. Но там, където съдържанието на общата 
необходимост не съответства на сърцето, също и по своето съ
държание тя е нищо в себе си и трябва да отстъпи пред закона 
на сърцето.

Следователно индивидът осъществява закона на своето 
сърце; този закон става общ ред, а удоволствието -  закономерна 
в себе си и за себе си действителност. Но в това осъществяване 
законът в действителност се е изплъзнал от индивида; той ста
ва непосредствено само отношението, което е трябвало да бъде 
снето. Законът на сърцето престава да бъде закон на сърцето 
тъкмо чрез своето осъществяване, защото той получава в това 
осъществяване формата на битие и сега е обща сила, за която 
това сърце е безразлично, така че индивидът чрез това, че уста
новява свой собствен ред, вече не го намира за свой. Ето защо, 
като осъществява своя закон, индивидът не създава свой закон,
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а тъй като в себе си това осъществяване е осъществяване на ин
дивида, но е чуждо за него, той създава само това, че се въвлича 
в действителния ред, и при това се въвлича в него не само като 
чужда, но и като една враждебна нему превъзхождаща го сила. 
-  Чрез своето дело индивидът поставя себе си в или по-скоро 
като общия елемент на биващата действителност и. самото му 
дело по своя смисъл трябва да има стойността на общ ред. Но 
с това той е оставил себе си на свобода от самия себе си, про
дължава да расте като всеобщност сам за себе си и се очиства 
от единичността; следователно индивидът, който иска да познае 
всеобщността само във формата на свое непосредствено битие 
за себе си, не познава себе си в тази свободна всеобщност, макар 
че същевременно й принадлежи, защото тя е негова дейност. Ето 
защо тази дейност има обратното значение да противоречи на 
общия ред, защото делото на индивида трябва да бъде дело на 
неговото единично сърце, то не трябва да бъде свободна обща 
действителност; и същевременно той е признал тази действи
телност в делото, защото то има този смисъл, че поставя него
вата същност като свободна действителност, т.е. че признава 
действителността като негова същност.

Чрез понятието за своята дейност индивидът определи по
точно начина, по който се обръща против него действителната 
всеобщност, към която се присъедини. Неговото дело като дейст
вителност принадлежи на общото; но съдържание на това дело 
е собствената индивидуалност, която иска да се запази като тази 
единична индивидуалност, противоположна на общото. Не ня
какъв определен закон, за установяването на който би ставало 
дума, а непосредственото единство на единичното сърце с все
общността е издигнатата до висотата на закон и трябващата да 
има валидност мисъл, че в това, което е закон, всяко сърце тряб
ва да познае самото себе си.

Но самото сърце на този индивид постави неговата дейст
вителност в неговото дело, което изразява за него неговото 
битие за себе си или неговото удоволствие. Това дело трябва 
да има валидност непосредствено като нещо общо; т.е. в дейст
вителност то е нещо особено и има само формата на всеобщ
ност: неговото особено съдържание като такова трябва да има 
валидността на общо. Ето защо другите намират осъществен в 
това съдържание не закона на своето сърце, а по-скоро закона
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на едно друго сърце, и тъкмо според общия закон, че в това, ко
ето е закон, всеки трябва да намери своето сърце, те се обръщат 
против действителността, която е установил индивидът, точно 
така, както той се е обърнал против тяхната действителност. 
Следователно индивидът намира, че както най-напред само не
преклонният закон, така сега сърцата на самите хора са против 
превъзходните му намерения и ги презират.

Тъй като това съзнание знае всеобщността едва само като 
непосредствена, а необходимостта като необходимост на сърце
то, на него му е неизвестна природата на осъществяването и на 
действеността, която природа се състои в това, че тя като бива
щото е в своята истина по-скоро общото в себе си, в което еди
ничността на съзнанието, която й се доверява, за да има битие 
като тази непосредствена единичност, по-скоро загива; следо
вателно съзнанието получава в битието вместо това свое битие 
отчуждението на самото себе си. Но онова, в което съзнанието 
не познава себе си, вече не е мъртвата необходимост, а е необ
ходимостта като оживотворена от общата индивидуалност. Съз
нанието взе този божествен и човешки ред, който намери пред
варително утвърден, за една мъртва действителност, в която не 
биха съзнавали самите себе си както самото то, което фиксира 
себе си като това биващо за себе си сърце, което е противопо
ложно на общото, така и онези сърца, които принадлежат към 
тази действителност; но то я намира по-скоро за оживотворена 
от съзнанието на всички и като закон на всички сърца. То узнава 
от опит, че действителността е оживотворен ред, същевремен
но в действителност тъкмо чрез това, че осъществява закона 
на своето сърце; защото това не означава нищо друго, освен че 
индивидуалността става предмет на себе си като нещо общо, в 
който предмет обаче съзнанието не познава себе си.

Следователно онова, което произтича от опита на тази фор
ма на самосъзнанието като истинно за нея, противоречи на 
това, което е тя за себе си. Но самото това, което е тя за себе си, 
има за нея формата на абсолютна всеобщност, а то е законът на 
сърцето, който е непосредствено един и същ със самосъзнани
ето. Същевременно устойчиво съществуващият и живият ред е 
също така негова собствена същност и произведение, самосъ
знанието не създава нищо друго освен този ред; този ред е в също 
така непосредствено единство със самосъзнанието. По този на
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чин самосъзнанието, което принадлежи на една двойна проти
воположна отделна същност, е противоречиво в самото себе си 
и потресено до последните си глъбини. Законът на това сърце 
е само онова, в което самосъзнанието познава самото себе си; 
но чрез осъществяването на въпросния закон общопризнатият 
ред е станал също така и за самосъзнанието негова собствена 
същност и негова собствена действителност, следователно 
това, което си противоречи в неговото съзнание, и в единия, и 
в другия случай е за него във формата на същност и на негова 
собствена действителност.

Като изказва този момент на своята съзнаваща себе си ги
бел, а в него резултата от своя опит, съзнанието се проявява като 
това вътрешно превръщане на самото себе си в нещо друго, като 
умопобъркаността на съзнанието, за което неговата същност 
е непосредствено несъщност, неговата действителност е непо
средствено недействителност. -  Умопобъркаността не може да 
се разбира в смисъл, че изобщо нещо, което няма същност, се 
смята за съществено, че нещо недействително се смята за дейст
вително, така че това, което е съществено или действително за 
един, да не е такова за друг, и съзнанието за действителност и 
недействителност или за същественост и несъщественост да се 
разпаднат вън едно от друго. -  Ако нещо е наистина действител
но и съществено за съзнанието изобщо, а за мене не е, тъй като 
съм съзнание изобщо, аз имам в съзнанието за неговата нищож
ност същевременно съзнанието за неговата действителност, а 
тъй като двете те са фиксирани, това е единство, което е изобщо 
безумието. Но в безумието е умопобъркан за съзнанието само 
един предмет, а не съзнанието като такова, вътре в самото себе 
си и за самото себе си. Но в резултата от опита, който се получи 
тук, съзнанието съзнава в своя закон самото себе си като това 
действително нещо; и същевременно, тъй като тъкмо същата 
тази същественост, същата тази действителност е отчуждена 
от него, като самосъзнание, като абсолютна действителност то 
съзнава своята недействителност или за него двете страни имат 
валидност непосредствено според тяхното противоречие като 
негова същност, която следователно е умопобъркана до послед
ните си дълбочини.

Ето защо биенето на сърцето за благото на човечеството 
преминава във вилнеенето на умопобърканото самомнение, в
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яростта на съзнанието да се запази от своето разрушение, и това 
става така, че то изхвърля вън от себе си превърнатостта в нещо 
друго, която е самото то, и се напряга да я сметне за нещо друго 
и я изкаже като друго. Следователно то изказва общия ред като 
превръщане на закона на сърцето и на неговото щастие в нещо 
друго, измислено от фанатични жреци, от развратни деспоти 
и техните слуги, които получават възмездие за своето униже
ние, като унижават и потискат по-нискостоящите, и прилагано, 
за да причини неизразима ни щета на измаменото човечество. 
-  В тази своя умопобърканост съзнанието обявява индивидуал
ността за умопобъркващото и превърнатото в нещо друго, но 
една нужда и случайна индивидуалност. Обаче сърцето или еди
ничността на съзнанието, която иска непосредствено да бъде 
обща, е самото това умопобъркващо и превърнато в нещо друго, 
и неговата дейност е само да създава това, че това противоречие 
става за неговото съзнание. Защото за него истинното е зако
нът на сърцето, нещо само мнимо, което не е устояло на дневна
та светлина, както устойчиво съществуващият ред, а по-скоро 
загива веднага, щом се покаже на тази светлина. Този закон на 
сърцето би трябвало да има действителност; тук законът като 
действителност,, като общоприет ред, е за него цел и същност; 
но също така за него тъкмо действителността, тъкмо законът 
като общоприет ред е непосредствено по-скоро нищожното. -  
А също така неговата собствена действителност, самото сърце 
като единичност на съзнанието е същност за [самото] себе си; 
но целта на сърцето е да постави тази единичност като биваща; 
следователно за него е същност или цел като закон непосредст
вено по-скоро неговата насоченост към себе си като неединич- 
на, а тъкмо с това като една всеобщност, каквато е самото то за 
своето съзнание. -  Чрез дейността на сърцето това негово по
нятие става негов предмет; следователно то узнава от опит сво
ята насоченост към себе си по-скоро като недействителното, а 
недействителността -  като своя действителност. Следователно 
не една случайна и чужда индивидуалност, а тъкмо това сърце 
от всички страни е вътре в себе си онова, което е превърнато и 
превръща в нещо друго.

Но тъй като непосредствено общата индивидуалност е пре
върнатото и превръщащото в нещо друго, самият този общ ред, 
тъй като е закон на всички сърца, т.е. на превърнатото в нещо
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друго, е в себе си не по-малко превърнатото в нещо друго, как- 
то го нарече вилнеещата умопобърканост. В съпротивата, която 
среща законът на едно сърце в другите индивиди, този ред се 
оказва веднъж закон на всички сърца. Устойчиво съществува
щите закони биват защитавани против закона на един индивид, 
тъй като не са безсъзнателна празна и мъртва необходимост, а 
са духовна всеобщност и субстанция, в която онези, в лицето на 
които тя има своята действителност, живеят като индивиди и 
съзнават самите себе си; така че, макар и да се оплакват от този 
ред като влизащ в противоречие с вътрешния закон и противо
поставят на него мненията на сърцето, в действителност [те] се 
придържат към него със сърцето си като към своя същност и 
загубват всичко, когато им се отнеме този ред или те сами се 
поставят вън от него. Следователно, тъй като действителност
та и могъществото на обществения ред се състои тъкмо в това, 
последният се проявява като еднаквата със самата себе си, все
общо оживена същност, а индивидуалността -  като негова фор
ма. -  Но този ред е също така превърнатото в нещо друго.

Защото с това, че е закон на всички сърца, че всички инди
види са непосредствено това общо, този ред е действителност, 
която е само действителност на биващата за себе си индиви
дуалност или на сърцето. Следователно съзнанието, което из
тъква закона на своето сърце, изпитва съпротива от други, тъй 
като този закон противоречи на също така единичните закони 
на тяхното сърце; и те не вършат в своята съпротива нищо дру
го освен това, че изтъкват и утвърждават своя закон. Ето защо 
общото, което е налице, е само все обща съпротива и борба на 
всички един против друг, в която всеки утвърждава своята соб
ствена единичност, но същевременно не идва до нея, тъй като тя 
среща същата съпротива и се разлага взаимно от другите. Сле
дователно това, което изглежда обществен ред, е тази всеобща 
вражда, в която всеки откъсва за себе си, каквото може, упраж
нява справедливост над единичността на другите и затвърдява 
своята, която също така изчезва чрез други. Този ред е ходът на 
света, привидността за един траен ход, който е само мнима все
общност и съдържанието на който е по-скоро нямащата същ
ност игра на затвърдяване на единичностите и на разлагането 
им.
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Ако разгледаме двете страни на общия ред в отношение една 
към друга, ще видим, че последната всеобщност има за свое съ
държание неспокойната индивидуалност, за която мнението или 
единичността е закон, действителното е недействително, а не
действителното действително. Но същевременно тази всеобщ
ност е страната на действителността на реда, защото на нея 
принадлежи битието за себе си на индивидуалността. -  Дру
гата страна е общото като спокойна същност, но тъкмо поради 
това само като нещо вътрешно, за което не може да се каже, че 
съвсем не е действителност, но което все пак не е действител
ност и самото то може да стане действително само чрез снема
не на индивидуалността, която си е приписала действителност. 
Тази форма на съзнанието, при която в закона, в това, което е 
истинно и добро в себе си, съзнанието става за себе си не като 
единичност, а само като същност, и знае индивидуалността като 
превърнатото и превръщащото в нещо друго и затова трябва да 
пожертва единичността на съзнанието, е добродетелта.

с . Д о б р о д е тел та  и х о д ъ т  н а  св ета

В първата форма на дейния разум самосъзнанието беше за 
себе си чиста индивидуалност, а на нея противостоеше празна
та всеобщност. Във втората форма всяка една от двете части на 
противоположността имаше в себе си двата момента, закона и 
индивидуалността; но едната част, сърцето, беше тяхното непо
средствено единство, а другата -  тяхното противопоставяне. 
Тук, в отношението между добродетелта и хода на света, всеки 
един от двата члена е единство и противоположност на тези 
моменти или движение на закона по отношение на индивидуал
ността и на индивидуалността по отношение на закона, но едно 
противоположно движение. За съзнанието за добродетел зако
нът е същественото, а индивидуалността е това, което трябва 
да се снеме, и то следователно както в самото нейно съзнание, 
така и в хода на света. В съзнанието собствената индивидуал
ност трябва да се подчини на дисциплината на общото, на това, 
което е истинно и добро в себе си; но в тази дисциплина то оста
ва още лично съзнание; истинска дисциплина е единствено по- 
жертването на цялата личност като потвърждение на това, че в
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действителност още не се е останало твърдо при единичностите. 
В това единично пожертване индивидуалността същевременно 
се унищожава в хода на света, защото тя е също така прост мо
мент, общ за двете страни. -  В хода на света индивидуалност
та се отнася по начин, обратен на този, по който е поставена в 
добродетелното съзнание, а именно да прави себе си същност 
и, напротив, да подчинява на себе си това, което е добро и ис
тинно в себе си. -  По-нататък, за добродетелта ходът на света е 
също така не само това общо, превърнато в нещо друго от ин
дивидуалността -  напротив, абсолютният ред е също така общ 
момент, който е налице за съзнанието в хода на света, обаче не 
като биваща действителност, а като вътрешна същност на 
съзнанието. Ето защо този ред не може да се създаде всъщност 
едва от добродетелта, защото създаването като дейност е съзна
ние на индивидуалността, а последната трябва да бъде по-скоро 
снета; но чрез това снемане сякаш само се създава простор за ,,s 
себе си“ на хода на света да получи съществуване в себе си и за 
самото себе си.

Общото съдържание на действителния ход на света вече се 
получи; по-отблизо разгледано, то пак не е нищо друго освен 
двете предходни движения на самосъзнанието. От тях произ
лезе формата на добродетелта; тъй като са неин източник, те я 
предхождат; но тя се стреми да снеме своя източник и да реа
лизира себе си или да стане за себе си. Следователно ходът на 
света е, от една страна, единичната индивидуалност, която тър
си своето удоволствие и своята наслада, макар че намира в тях 
своята гибел, и с това удовлетворява общото. Но самото това 
удовлетворение, както и останалите моменти на това отноше
ние, са превърната форма и движение на общото. Действител
ността е само единичността на удоволствието и насладата, а 
общото е противоположно на нея, необходимост, която е само 
празна форма на общото, само отрицателно обратно действие 
и безсъдържателна дейност. -  Другият момент на хода на све
та е индивидуалността, която иска да бъде закон в себе си и за 
себе си и в това свое въобразяване нарушава устойчиво същес
твуващия ред; наистина общият закон се запазва против това 
самомнение и вече не се явява като нещо противоположно на 
съзнанието и празно, не се явява като мъртва необходимост, а 
като необходимост в самото съзнание. Но така, както съществу
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ва като съзнателно отношение на абсолютно противоречивата 
действителност, общият закон е умоиобърканост; а така, както 
има битие като предметна действителност, той е превърнатост 
в нещо друго изобщо. Следователно общото се проявява и в две
те страни несъмнено като могъщество на тяхното движение; но 
съществуването на това могъщество е само всеобща превърна
тост в нещо друго.

Сега общото трябва да получи своята истинска действител
ност от добродетелта чрез снемането на индивидуалността, на 
принципа на превърнатостта в нещо друго; целта на добродетел
та е по този начин отново да превърне превърнатия в нещо друго 
ход на света и да създаде неговата истинска същност. Тази ис
тинска същност има битие в хода на света едва само като негово 
„в себе си“, тя още не е действителна; и затова добродетелта само 
вярва в нея. Добродетелта се стреми да издигне тази вяра до съ
зерцание, без обаче да се наслаждава на плодовете от своя труд 
и от своята жертва. Защото, доколкото е индивидуалност, тя е 
дейността на борбата, в която влиза с хода на света; но нейна 
цел и истинска същност е побеждаването на действителността 
на хода на света; следователно съществуването на доброто, по
лучено по този начин, е преставане на нейната дейност или на 
съзнанието на индивидуалността. -  Как ще се води самата тази 
борба, какво ще изпита в нея добродетелта, дали ще претърпи 
поражение ходът на света чрез жертвата, която тя поема вър
ху себе си, а добродетелта ще победи -  това трябва да се реши 
от природата на живите оръжия, с които си служат борещите се 
страни. Защото оръжията не са нищо друго освен същността 
на самите борещи се страни, която се проявява взаимно само за 
двете тях. Следователно техните оръжия са се получили вече от 
това, което е налице в себе си в тази борба.

За добродетелното съзнание общото е истинно във вярата 
или в себе си, то още не е действителна, а е абстрактна всеоб
щност; в самото това съзнание общото има битие като цел, а в 
хода на света -  като нещо вътрешно. Общото се проявява в хода 
на света в същото това определение и в добродетелта; защото тя 
само иска да осъществи доброто и самата тя още не го предста
вя за действителност. Тази определеност може да се разглежда 
и така, че когато доброто влиза в борба против хода на света, с 
това се представя като биващо за нещо друго, като нещо, което
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не е в себе си и за самото себе си,, защото иначе то не би искало 
да си даде своята истина едва чрез побеждаваме на своето про
тивоположно. Доброто е едва само за нещо друго, това означава 
същото, което се получи за него по-рано в противоположното 
разглеждане, а именно то е само абстракция, която има реал
ност само в отношението, а не в себе си и за себе си.

Следователно доброто или общото, както се явява тук, е 
онова, което се нарича дарби, способности, сили. То е един от 
начините, по които духовното има битие -  начин, при който то 
бива представяно като нещо общо, което се нуждае за своето 
оживотворяване и движение от принципа на индивидуалността 
и има своята действителност в нея. Доколкото този принцип е 
в съзнанието за добродетел, това общо се прилага добре от него, 
но доколкото той е в хода на света, то става обект на злоупот
реба от негова страна; -  това общо е пасивно оръдие, което се 
управлява от ръката на свободната индивидуалност, което е без
различно към начина, по който го употребява тя, безразлично 
също така към това, че с него може да се злоупотреби за създа
ването на една действителност, която е негово разрушение; то 
е безжизнена материя, която няма собствена самостоятелност 
и може да бъде формирана по най-различни начини и дори по 
начин, който води към нейната гибел.

Тъй като това общо стои по един и същ начин на разположе
ние както на съзнанието за добродетел, така и на хода на света, 
не може да се види дали добродетелта, въоръжена така, ще побе
ди порока. Оръжията са едни и същи; те са тези способности и 
сили. Наистина добродетелта е поставила в засада своята вяра в 
първоначалното единство на своята цел и на същността на хода 
на света, която засада трябва да попадне в тила на врага през 
време на борбата и да реализира тази цел [само] в себе си, така 
че по този начин в действителност за рицаря на добродетелта 
неговата собствена дейност и борба е всъщност измама, която 
той не може да вземе за нещо сериозно, тъй като вижда истин
ската си сила в това, че доброто е в себе си и за себе си, т.е. само 
осъществява себе си -  измама, която той не бива да позволи да 
стане нещо сериозно. Защото онова, което той насочва против 
врага и намира насочено против себе си и което той рискува в 
самия себе си да износи и повреди, като същевременно кара вра
га си да рискува това, не трябва да бъде самото добро; защото
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той се бори за неговото запазване и осъществяване; напротив, 
това, което се рискува тук, са само безразличните дарби и спо
собности. Обаче последните в действителност не са нищо друго 
освен тъкмо самото онова нямащо индивидуалност общо, което 
трябва да се запази и осъществи чрез борба. -  Но същевремен
но това общо вече е осъществено непосредствено чрез самото 
понятие борба; то е това, което е „в себе си“, общото; и негово
то осъществяване означава само това, че то е същевременно за 
нещо друго. Двете страни, които посочих по-горе и според вся
ка от които общото стана абстракция, вече не са разделени, а в 
борбата и чрез борбата доброто е поставено едновременно и по 
единия, и по другия начин. -  Но добродетелното съзнание влиза 
в борба с хода на света като противоположен на доброто; това, 
което ходът на света предлага тук на добродетелното съзнание, 
е общото не само като абстрактно общо, а като общо, което е 
оживотворено от индивидуалността и има битие за нещо друго, 
или като действително добро. Следователно там, където добро
детелта влиза в досег с хода на света, тя попада винаги на таки
ва места, които са съществуването на самото добро, неразделно 
вплетено във всички явления в хода на света като негово „в себе 
си“ и имащо в неговата действителност също и своето налич
но битие; следователно ходът на света е неуязвим за доброде
телта. Тъкмо такива съществувания на доброто и следователно 
ненакърними отношения са всички моменти, които е трябвало 
да бъдат рискувани и пожертвани в добродетелта от самата нея. 
Затова воденето на борба може да бъде само колебание между 
запазване и пожертване; или по-скоро не може да се извърши 
нито пожертване на собственото, нито накърняване на чуждо
то. Добродетелта не само прилича на воин, който се интересува 
в борбата единствено от това да запази меча си лъскав, но и е 
започнала сражението, за да запази оръжията; и тя не само не 
може да си служи със своите, но и трябва да запази ненакърнени 
тези на врага и да ги пази от самата себе си, защото всички те са 
благородни части от доброто, за което тя е влязла в борба.

За този враг, напротив, е същност не това, което е „в себе 
си“, а индивидуалността; следователно неговата сила е отрица
телният принцип, за който нищо не е устойчиво съществуващо 
и абсолютно свето, а който може да рискува да загуби всичко 
и да понесе тази загуба. Затова неговата увереност в победата
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почива както върху самата победа, така и върху противоречие
то, в което се заплита противникът му. Това, което е в себе си за 
добродетелта, за хода на света е само за него; той е свободен от 
всеки момент, който е сигурна опора за добродетелта и с който 
е свързана тя. Ходът на света има такъв момент благодарение на 
това, че за него този момент има валидност само на нещо такова, 
което той може както да премахне, така и да остави да същест
вува, този момент е в негова власт, а с него -  също и укрепилият 
се в него добродетелен рицар. Последният не може да смъкне от 
себе си този момент като една външно наметната мантия и да се 
освободи от него, като го захвърли; защото този момент е него
вата същност, от която той не може да се откаже.

Що се отнася, най-сетне, до засадата, от която доброто „в 
себе си“ трябва да нападне хитро в тил хода на света, тази надеж
да е нищожна в себе си. Ходът на света е будното, уверено в са
мото себе си съзнание, което не позволява да го нападнат в тил, а 
се съпротивлява на всички страни; защото той е това, че всичко е 
за негОу че всичко стои пред него. Но доброто „в себе си“ щом е за 
своя враг, е в борбата, която видяхме; но, доколкото не е за него, 
а е в себе си, то е пасивно оръдие на дарбите и способностите, ня
маща действителност материя; представено като налично битие, 
то би било съзнание, което спи и остава назад, неизвестно къде.

Следователно ходът на света побеждава добродетелта, тъй 
като нейната цел е в действителност абстрактната недействи
телна същност и тъй като по отношение на действителността 
нейната дейност почива върху разлики, които се съдържат един
ствено в думите. Добродетелта искаше да се състои в това да 
даде действителност на доброто чрез пожертване на индиви
дуалността, но самата страна на действителността не е нищо 
друго освен страната на индивидуалността. Доброто трябваше 
да бъде онова, което е в себе си и е противоположно на това, ко
ето е, но това, което е „в себе си“, взето според неговата реалност 
и истина, е по-скоро самото битие. Това, което е „в себе си“, е 
преди всичко абстракцията на същността в противополож
ност на действителността; но абстракцията е тъкмо онова, което 
не е истинно, а е само за съзнанието, а това ще рече, самото то 
е онова, което се нарича действително, защото действителното 
е това, което е всъщност за нещо друго, или то е битието. Но съ
знанието за добродетел почива върху тази разлика между това,
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което е „в себе си“ и битието, която разлика няма истина. -  Хо
дът на света трябваше да бъде превръщане на доброто в нещо 
друго, тъй като имаше за свой принцип индивидуалността; оба
че последната е принципът на действителността; защото тък
мо тя е съзнанието, благодарение на което биващото в себе си е 
също така и за нещо друго; ходът на света превръща неизменно
то в нещо друго, но в действителност го превръща от нищото на 
абстракцията в битието на реалността. Следователно ходът 
на света побеждава това, което съставлява добродетелта в про
тивоположност на него; той побеждава нея, за която е същност 
нямащата същност абстракция. Но той побеждава не нещо реал
но, а създаването на разлики, които не са разлики, тези помпоз
ни речи за благото на човечеството и за неговото потискане, за 
пожертването в името на доброто и за злоупотребата с дарбите; 
такива идеални същности и цели претърпяват крах като празни 
думи, които възвисяват сърцето и оставят разума празен, поу
чават, но не изграждат нищо; декламации, които изказват оп
ределено само това съдържание, че индивидът, който заявява, 
че действа за такива благородни цели и произнася такива пре
възходни фрази, смята самия себе си за превъзходна същност 
-  превъзнасяне, което прави да се възгордяват и авторът му, и 
другите, но да се възгордяват от празна надутост. -  Античната 
добродетел имаше свое определено и сигурно значение, защото 
имаше своята съдържателна основа в субстанцията на наро
да и имаше за цел едно действително, вече съществуващо доб
ро; затова тя и не беше насочена против действителността като 
всеобща извратеност и против хода на света. Но разгледаната 
добродетел е излязла вън от субстанцията, тя е добродетел без 
същност, добродетел само на представата и на думите, които 
нямат въпросното съдържание. Тази празнота на фразьорщина- 
та, която се бори с хода на света, би се разкрила веднага, ако 
трябва да се каже какво означават нейните фрази; затова те се 
предпоставят като известни. Изискването да се каже какво е 
това известно нещо или би се изпълнило с нов поток от фрази, 
или би му се противопоставило позоваването на сърцето, което 
казвало с вътрешния си глас какво означават те, т.е. би се приз
нала неспособността да се каже това в действителност. -  Кул
турата на нашата епоха, изглежда, се увери в нищожността на 
споменатото фразьорство и по един безсъзнателен начин, тъй
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като изчезна всякакъв интерес към цялата маса от онези слово- 
излияния и към начина, по който се перчат с тях; загуба, която 
се изразява в това, че те създават само скука.

Следователно резултатът, който се получава от тази про
тивоположност, се състои в това, че съзнанието захвърля като 
празна обвивка представата за доброто в себе си, което още няма 
действителност. В своята борба то е узнало от опит, че ходът на 
света не е така лош, както е изглеждал; защото неговата дейст
вителност е действителността на общото. С този опит отпада 
средството да се твори добро чрез пожертваме на индивидуал
ността; защото индивидуалността е тъкмо осъществяването 
на биващото в себе си; и превръщането престава да се смята за 
превръщане на доброто, защото то е по-скоро тъкмо превръщане 
на доброто като чиста цел, което прави от него действителност; 
движението на индивидуалността е реалността на общото.

Но в действителност по този начин е било победено и е изчез
нало и онова, което като ход на света противостоеше на съзнани
ето за биващото в себе си. В него битието за себе си на индиви
дуалността беше противопоставено на същността или на общото 
и се прояви като действителност, която е отделена от битието в 
себе си. Но тъй като стана ясно, че действителността е в неделимо 
единство с общото, оказва се, че както битието за себе си на хода 
на света, така и „в себе си“ (Ansich) на добродетелта е само възглед 
(Ansicht), и вече няма битие. Индивидуалността на хода на света 
наистина може и да си помисли, че действа само за себе си или 
користолюбиво; [в действителност] тя е по-добра, отколкото си 
мисли, нейната дейност е същевременно биваща в себе си обща 
дейност. Когато действа користолюбиво, тя само не знае какво 
върши; и когато уверява, че всички хора действат користолюби
во, тя само твърди, че всички хора не съзнават какво е дейността. 
-  Когато тя действа за себе си, това е тъкмо превръщането в дейст
вителност на това, което е едва само биващо в себе си; следовател
но целта на битието за себе си, която си мисли, че е противопо
ложна на това, което е „в себе си“, нейната празна хитрост, както 
и нейните изтънчени обяснения, които умеят да посочат корис- 
толюбието навсякъде, са изчезнали точно така, както е изчезнала 
целта на това, което е „в себе си“ и нейното фразьорство.

Следователно дейността и устремеността на индивиду
алността е цел в самата себе си; употребата на силите, иг
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рата на техните изяви е това, което дава живот на тях, които 
иначе биха били мъртвото „в себе си“, и това, което е „в себе си“, 
не е едно неосъществено, нямащо съществуване и абстрактно 
общо, а самото то е непосредствено присъствието и действител
ността на процеса на индивидуалността.

С
Индивидуалността, която в себе си

И ЗА САМАТА СЕБЕ СИ Е РЕАЛНА ЗА СЕБЕ СИ

Сега самосъзнанието схвана понятието за [самото] себе си, ко
ето беше отначало само нашето понятие за него, а именно, че в 
увереността в самото себе си е цялата реалност; а отсега нататък 
цел и същност за него е движещото се взаимопроникване на об
щото -  на дарбите и способностите -  и на индивидуалността. 
-  Отделните моменти на това изпълване и взаимопроникване 
преди единството, в което се сляха те, са целите, които раз
гледахме досега. Те изчезнаха като абстракции и химери, които 
принадлежат на онези първи кухи форми на духовното самосъ
знание и имат своята истина само в мнимото битие на сърцето, 
на въображението и на фразите, а не в разума, който сега в себе 
си и за себе си е уверен в своята реалност, не се стреми тепърва 
да се осъществи като цел в противоположност на непосредст
вено биващата действителност, а има за предмет на своето съз
нание категорията като такава. -  А именно снето е определени
ето на биващото за себе си или отрицателното самосъзнание, 
в което определение се яви разумът; самосъзнанието намери 
преди себе си една действителност, която би била отрицател
ното нему и едва чрез снемането на която то би осъществило 
целта си. Но тъй като целта и битието в себе си се оказаха съ
щото, каквото е битието за друго и предварително намерена
та действителност, истината вече не се отделя от увереност
та; сега поставената цел се взема за увереност в самата себе си, 
а нейното осъществяване за истина или пък целта се взема за 
истина, а действителността за увереност; напротив, същността 
и целта в себе си и за самата себе си е увереността на самата
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непосредствена реалност, взаимопроникването на битието в 
себе си и битието за себе си, на общото и индивидуалността; 
дейността е в самата себе си своя истина и действителност и за 
нея проявяването или самоизявяването на индивидуалността 
е цел в себе си и за самото себе си.

Следователно с това понятие самосъзнанието се е върнало в 
себе си от противоположните определения, които имаше катего
рията за него и неговото отношение към нея като наблюдаващо, 
а после като дейно самосъзнание. То има за свой предмет самата 
чиста категория или е категорията, която е осъзнала самата себе 
си. С това е приключена сметката с предишните му форми; те 
лежат зад него в забрава, не му се противопоставят като свят, 
който то е намерило предварително, а се развиват само вътре в 
самото него като прозрачни моменти. И все пак те още се раз
падат в неговото съзнание като движение на различни моменти, 
които още не са се обединили37 в своето субстанциално единст
во. Но във всичките тези моменти самосъзнанието затвърдява 
простото единство на битието и на насочеността към себе си, 
което единство е техният род.

Следователно съзнанието е отхвърлило всяка противопо
ложност и всяка обусловеност на своята дейност; то изхожда с 
пресни сили от себе си и се насочва не към нещо друго, а към са
мото себе си. Тъй като индивидуалността е в самата себе си дейст
вителност, материалът на действието и целта на дейността е в 
самата дейност. Ето защо дейността прилича на движението на 
кръг, който се движи свободно в самия себе си в празното, ту се 
разширява, ту се стеснява безпрепятствено и играе напълно до
волен само вътре в самия себе си и със самия себе си. Елементът, 
в който индивидуалността проявява своята форма, има значени
ето на чисто възприемане на тази форма; този елемент е днев
ната светлина изобщо, пред която иска да се покаже съзнанието. 
Дейността не променя нищо и не е насочена против нищо; тя е 
чистата форма на пренасянето от състоянието на невидимост 
в състоянието на видимост и съдържанието, което се извежда 
на бял свят и се проявява, не е нищо друго освен това, което е 
тази дейност вече в себе си. Дейността е в себе си -  това е ней
ната форма като мислено единство; и тя е действителна -  това 
е нейната форма като биващо единство; самата тя е съдържание
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само в това определение на простотата в противоположност на 
преминаването и на движението на дейността.

а . Д у х о в н о т о  ж и в о т и н с к о  ц а р с тв о

И ИЗМАМАТА ИЛИ САМИЯТ ПРЕДМЕТ

Тази реална в себе си индивидуалност е отначало пак единична и 
определена; ето защо абсолютната реалност, като каквато тя знае 
себе си, е, както я осъзнава тя, абстрактната обща реалност, 
която е без изпълненост и съдържание, само празната мисъл за 
тази категория. -  Нека видим как това понятие за реалната в са
мата себе си индивидуалност се определя в своите моменти и 
как тя осъзнава своето понятие за самата себе си.

Понятието за тази индивидуалност, което изразява как тя 
като такава е сама за себе си цялата реалност, е преди всичко 
резултат; тя още не е проявила своето движение и своята ре
алност и тук е поставена непосредствено като просто битие в 
себе си. Но отрицателността, която е същото, което се проявява 
като движение, в простото „в себе си“ има битие като определе
ност; а битието или простото „в себе си" става определен обем. 
Затова индивидуалността се явява като първоначална определе
на природа -  като първоначална природа, защото т я е  в себе си, 
-  като първоначално определена, защото отрицателното е в това, 
което е „в себе си“ а поради това последното е качество. Обаче 
това ограничение на битието не може да ограничи дейността 
на съзнанието, защото последното тук е завършено отнасяне на 
себе си към самото себе си; отношението към нещо друго, кое
то отношение би било ограничение на съзнанието, е снето. Ето 
защо първоначалната определеност на природата е само прост 
принцип -  прозрачен общ елемент, в който индивидуалността 
остава така свободна и еднаква със самата себе си, както разгръ
ща безпрепятствено своите разлики в него и в своето осъществя
ване е чисто взаимодействие със себе си. Както неопределеният 
животински живот вдъхва своето дихание например в елемента 
на водата, на въздуха или на земята, а в последните отново на 
по-определени принципи, потопява в тях всички свои моменти, 
но въпреки споменатото ограничение на елемента задържа тези
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моменти в своя власт, а себе си в своето „едно“, и като тази осо
бена организация остава един и същ общ животински живот.

Тази определена първоначална природа на съзнанието, което 
остава свободно и цялостно в нея, се проявява като непосред
ственото и единственото истинско съдържание на това, което е 
цел за индивида; това съдържание е наистина определено, но то е 
изобщо съдържание на това, което е цел за индивида; това съдър
жание е наистина определено, но то е изобщо съдържание само 
доколкото разглеждаме битието в себе си изолирано; но в дейст
вителност това съдържание е реалността, проникната от инди
видуалността, то е действителността, както съзнанието като еди
нично съзнание я има в самото себе си, и е поставена преди всичко 
като биваща, още не като вършеща. Но от една страна, въпрос
ната определеност, отвъд която искаше да излезе дейността, не 
е ограничение за последната затова, защото тази определеност, 
разгледана като биващо качество, е простият цвят на елемента, в 
който се движи дейността; но, от друга страна, отрицателността 
е определеност само в битието; обаче самата дейност не е нищо 
друго освен отрицателността; следователно във вършещата ин
дивидуалност определеността е разтворена в отрицателността 
изобщо или в съвкупността на всяка определеност.

И така в дейността и в съзнанието за дейност простата 
първоначална природа получава разликата, която е присъща на 
дейността. Най-напред дейността е налице като предмет, и то 
като предмет, както той още принадлежи на съзнанието, като 
цел, и по такъв начин е противоположна на една налична дейст
вителност. Другият момент е движението на целта, представя
на като намираща се в покой, осъществяването като отношение 
на целта към съвсем формалната действителност, следователно 
представата за самия преход -  или този друг момент е средство
то. И най-сетне, третото е предметът, така, както той вече не 
е цел, която действащото съзнава непосредствено като своя цел, 
а така, както е излязъл той вън от действащото и е нещо друго за 
него. -  Но според понятието за тази сфера трябва да фиксираме 
тези различни страни така, че съдържанието да остане едно и 
също в тях и да не се появи никаква разлика, нито на индивиду
алността и на битието изобщо, нито на целта както по отноше
ние на индивидуалността като първоначална природа, така и 
по отношение на наличната действителност, да не се появи също
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така нито разликата на средството по отношение на тази дейс
твителност като абсолютна цел, нито разликата на получената 
в резултат от действието действителност по отношение на 
целта или първоначалната природа или средството

Следователно, първо, първоначално определената природа 
на индивидуалността, нейната непосредствена същност още не 
е поставена като действаща и по такъв начин се нарича особе
на способност, талант, характер и т.н. Тази своеобразна окраска 
на духа трябва да се смята за единственото съдържание на са
мата цел и съвсем единствено за реалност Ако си представим 
съзнанието като излизащо отвъд тези рамки и като искащо да 
осъществи едно друго съдържание ние бихме си го представили 
като нищо, което се стреми към нищото. -  По-нататък тази пър
воначална същност не е само съдържание на целта, напротив, в 
себе си тя е също така действителността, която иначе се про
явява като даден материал на дейността, като действителност, 
която е предварително намерена и трябва да бъде формирана 
в дейността А именно дейността е само чисто превеждане от 
формата на още непроявеното във формата на проявеното би
тие; битието в себе си на онази противоположна на съзнание
то действителност се е снижило до чиста празна привидност. 
Следователно това съзнание, като определя себе си да действа, 
не се оставя да бъде заблудено от привидността на наличната 
действителност, а също така трябва да напусне блуждаенето в 
празни мисли и цели и се съсредоточи върху първоначалното 
съдържание на своята същност. -  Наистина това първоначално 
съдържание има битие едва за съзнанието, тъй като го е осъ
ществило съзнанието; но разликата между нещо такова, което 
за съзнанието е само вътре в него, и една действителност, която 
е биваща в себе си вън от съзнанието, е отпаднала. -  Съзнани
ето трябва да действа само за това да стане за него това, което 
е то в себе си, или извършването на действието е тъкмо става
нето на духа като съзнание. Следователно съзнанието знае от 
своята действителност какво е то в себе си. Ето защо индивидът 
не може да знае какво е той, преди да е станал действителност 
чрез дейността. -  Но по този начин очевидно той не може да 
определи целта на своята дейност, преди да е действал; обаче 
същевременно, тъй като е съзнание, той трябва да има пред себе 
си действието предварително като съвсем свое действие, т.е.
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като цел. Следователно индивидът, който пристъпва към дейс
твие, се намира сякаш в кръг, в който всеки момент вече пред
поставя другия, и следователно не може да намери начало, тъй 
като узнава своята първоначална същност, която трябва да бъде 
негова цел, едва от дейносттау а за да действа, трябва да има 
най-напред целта. Но тъкмо затова индивидът трябва да започ
ва непосредствено и да пристъпва към дейност при каквито и 
да е обстоятелства, без всякакво съмнение относно началото, 
средствата и края; защото неговата същност и неговата бива
ща в себе си природа е всичко в едно -  начало, средства и край. 
Като начало тази природа е налице в обстоятелствата на 
действието; и интересът, който проявява индивидът към нещо, 
е даденият вече отговор на въпроса: дали и какво трябва да се 
върши тук. Защото това, което създава привидността, че е пред
варително намерена действителност, че в себе си първоначална 
природа на индивида, която има само привидността на битие 
— привидност, която се съдържа в понятието за раздвояваща се 
дейност, но като първоначална природа на индивида се изразява 
в интереса, който той проявява към нея. -  По същия начин е оп
ределен в себе си и за себе си моментът „как” или средствата. 
Талантът също така не е нищо друго освен определената пър
воначална индивидуалност, разглеждана като вътрешно средст
во или преход на целта към действителността. Но действител
ното средство и реалният преход е единството на таланта и на 
наличната в интереса природа на предмета; талантът представя 
в средството страната на дейността, интересът страната на съ
държанието, и двата те са самата индивидуалност като взаимоп- 
роникване на битието и дейността. Следователно това, което е 
налице, са предварително намерените обстоятелства, които са 
в себе си първоначалната природа на индивида; след това, ин
тересът, който ги поставя тъкмо като нещо свое или като цел; и 
най-сетне свързването и снемането на тази противоположност в 
средството. Самото това свързване още се извършва в рамките 
на съзнанието и току-що разгледаното цяло е едната страна на 
една противоположност. Тази още оставаща налице привидност 
за противопоставяне бива снета от самия преход или от средст
вото; -  защото средството е единство от външно и вътрешно, 
то е обратното на определеността, която то има като вътрешно 
средство, следователно то снема тази определеност и поставя
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себе си, това единство от дейност и битие също така като нещо 
външно, като самата индивидуалност, която е станала действи
телна, т.е. индивидуалността, която сама за себе си е поставена 
като биващото. По този начин цялото действие не излиза вън 
от себе си нито като обстоятелства, нито като цел, нито като 
средство, нито като произведение.

Но с произведението сякаш настъпва разликата между пър
воначалните природи; както първоначалната природа, която из
разява то, произведението е определено; защото отрицателност- 
та, която действителността е пуснала на свобода като биваща 
действителност, има битие като качество в него. Но съзнани
ето, в противоположност на произведението, се определя като 
това, което има в себе си определеността като отрицателност 
изобщо, като дейност; следователно то е общото в сравнение с 
онази определеност на произведението, следователно то може 
да се сравнява с други, а като се изхожда оттук, самите индиви
дуалности могат да се схващат като различни; индивидът, който 
доминира повече в своето произведение, се схваща или като по- 
силна енергия на волята, или като по-богата природа, т.е. такава 
природа, чиято първоначална определеност е по-малко ограни
чена; -  а друга, напротив, като по-слаба и по-бедна природа. В 
сравнение с тази несъществена разлика по величина, доброто 
и лошото би изразявало една абсолютна разлика; но тук няма 
такава разлика. Това, което би се взело по единия или по другия 
начин, е по един и същ начин дейност, самопроявяване и само- 
изявяване на една индивидуалност и затова всичко е добро; и 
всъщност не би могло да се каже кое би трябвало да бъде лошото. 
Това, което бихме нарекли лошо произведение, е индивидуални
ят живот на една определена природа, която се осъществява в 
него; то би било принизено до равнището на лошо произведение 
само от сравняващата мисъл, която обаче е нещо празно, тъй 
като излиза отвъд същността на произведението да бъде самои- 
зявяване на индивидуалността и търси в него и изисква от него 
нещо съвсем друго, неизвестно какво. -  Такава мисъл би могла 
да се отнася само до посочената по-горе разлика; но тази разли
ка, като разлика по величина, е несъществена в себе си, а тук, оп
ределено казано, поради това, че биха били сравнявани помежду 
им различни произведения или индивидуалности; но послед
ните не се отнасят с нищо едно до друго, една до друга; всяко
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произведение, всяка индивидуалност се отнася само до самото 
себе си, до самата себе си. Единствено първоначалната природа 
е това, което е „в себе си“ или това, което би могло да се постави 
в основата като мерило за оценката на произведението, и обрат
но; но едното съответства на другото, за индивидуалността няма 
нищо, което не е чрез нея, или няма действителност, която не е 
своя природа и своя дейност, и няма нито дейност, нито „в себе 
си“ на тази действителност, което не е действително, а трябва да 
се сравняват само тези моменти.

Затова не се извършва изобщо нито възвеличаване, нито 
оплакване, нито разкаяние; защото всичко това произтича от 
мисълта, която си въобразява по-друго съдържание и по-друго 
„в себе си“, отколкото е първоначалната природа на индивида 
и нейното осъществяване, което е налице в действителността. 
Каквото и да върши индивидът и каквото и да го сполетява, то 
е извършено от него и е самият индивид; той може да има само 
съзнанието за чистото пренасяне на самия себе си от нощта на 
възможността в деня на присъстващото, на абстрактното 
„в себе си“ в значението на действително битие, а също така 
увереността, че това, което среща в действителното битие, не 
е нищо друго освен онова, което е дремело във възможността. 
Съзнанието за това единство е наистина също така сравнение, 
но това, което се сравнява, има тъкмо само привидността на 
противоположност; привидност на форма, която не е нищо по
вече от привидност за самосъзнанието на разума, че индивиду
алността е в самата себе си действителност. Следователно, тъй 
като индивидът знае, че не може да намери в своята действител
ност нищо друго освен нейното единство с него, или освен само 
увереността в самия себе си в нейната истина, и че следователно 
постига винаги целта си, той може да преживява само радост 
от себе си.

Такова е понятието, което си изгражда за себе си съзнание
то, което е уверено в себе си като абсолютно взаимопроникване 
на индивидуалността и на битието; нека видим дали това поня
тие се потвърждава пред съзнанието от опита и дали неговата 
реалност съответства на опита. Произведението е реалността, 
която съзнанието дава на себе си; то е онова, в което индивидът 
е за съзнанието това, което е той в себе си, и то така, че съзнани
ето, за което става той в произведението, не е особеното, а е об
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щото съзнание; изобщо в произведението индивидът е излязъл 
навън в елемента на всеобщността, в нямащото определеност 
пространство на битието. Съзнанието, което се отдръпва от сво
ето произведение, тъй като в тази противоположност става аб
солютната отрицателност или дейността, в действителност 
е общото съзнание в сравнение със своето произведение, което 
е определеното съзнание; следователно то излиза отвъд себе си 
като произведение и самото то е нямащото определеност прост
ранство, което не намира себе си изпълнено от своето произве
дение. Ако все пак по-горе се получи в понятието тяхното един
ство, това стана тъкмо поради това, че произведението беше 
снето като биващо произведение. Но то трябва да бъде и затова 
нека видим как в неговото битие индивидуалността ще съумее 
да запази своята всеобщност и да получи удовлетворение. -  Да 
разгледаме възникналото произведение най-напред само за себе 
си. То е получило в себе си цялата природа на индивидуалност
та; затова самото негово битие е дейност, в която се взаимо- 
проникват и разтварят всички разлики; следователно произве
дението е хвърлено навън в едно устойчиво съществуванеу в 
което определеността на първоначалната природа се насочва в 
действителност навън, към други определени природи, навлиза 
в тях, както и тези други природи навлизат в нея, и се загубва 
като изчезващ момент в това общо движение. Ако в рамките 
на понятието за реална в себе си и за самата себе си индиви
дуалност всички моменти -  обстоятелствата, целта, средството 
и осъществяването -  са еднакви помежду си и първоначална
та определена природа има само валидността на общ елемент, 
напротив, когато този елемент стане предметно битие, неговата 
определеност като такава излиза на бял свят в произведението 
и получава своята истина в своето разтваряне. Това разтваряне 
се представя по-точно така, че в тази определеност индивидът 
е станал действителен за себе си като този индивид; но тя е не 
само съдържание на действителността, а също така нейна форма 
или действителността като такава е изобщо тъкмо тази опреде
леност, че е противоположна на самосъзнанието. От тази стра
на тя се оказва изчезналата от понятието, само предварително 
намерената чужда действителност. Произведението е, т.е. то е 
за други индивидуалности и е за тях чужда действителност, на 
мястото на която те трябва да поставят своята, за да могат да
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осъзнаят чрез своята дейност единството си с действителност
та; или интересът им към въпросното произведение, породен от 
тяхната първоначална природа, е по-друг, отколкото своеоб
разният  интерес на това произведение, което бива направено по 
този начин нещо друго. Следователно произведението е изобщо 
нещо преходно, което угасва поради противодействието на дру
ги сили и интереси и представя реалността на индивидуалност
та по-скоро като изчезваща, отколкото като осъществена.

Следователно в произведението на съзнанието за него въз
никва противоположността между дейност и битие, която в 
по-ранните форми на съзнанието беше същевременно начало
то на дейността, а тук е само резултат. Но в действителност 
тази противоположност беше също така поставена в основата, 
тъй като съзнанието пристъпи към действие като реална в себе 
си индивидуалност; защото по отношение на действието беше 
предпоставена определената първоначална природа като това, 
което е в себе си, и чистото извършване заради извършването 
имаше тази природа за свое съдържание. Но чистата дейност е 
еднаквата със самата себе си форма, с която следователно не 
е еднаква определеността на първоначалната природа. И тук, 
както в други случаи, е безразлично кое от двете ще бъде наре
чено понятие, и кое реалност, първоначалната природа е мис
ленето или това, което е „в себе си“ по отношение на дейността, 
едва в която тя има своята реалност; или първоначалната при
рода е битието както на индивидуалността като такава, така и 
на индивидуалността като произведение, а дейността е първо
началното понятие като абсолютен преход или като ставане. 
Съзнанието узнава от опит в своето произведение тази неадек
ватност на понятието и реалността, която се съдържа в негова
та същност; следователно в произведението то става за себе си 
такова, каквото е в действителност, и неговото празно понятие 
за самото себе си изчезва.

По такъв начин в това основно противоречие на произведе
нието, което -  т.е. произведението -  е истината на тази реална 
за себе си в самата себе си индивидуалност, отново се явяват 
като противоречиви всички страни на индивидуалността; или 
произведението като съдържанието на цялата индивидуалност, 
почерпено от дейността, която е отрицателното единство и 
държи в плен всички моменти, изведено навън в битието, сега
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оставя индивидуалността свободна; и в елемента на устойчивото 
съществуване те стават безразлични помежду си. Следователно 
понятието и реалността се разделят като цел и като онова, което 
е първоначалната същност. Случайно е това, че целта ще има 
истинска същност, или че това, което е „в себе си“, ще бъде на
правено цел. По същия начин понятието и реалността отново се 
разпадат помежду си като преход в действителността и като цех, 
или случайно е, че ще бъде избрано средството, което изразява 
целта. И най-сетне, безразлично дали тези вътрешни моменти 
заедно ще имат единство вътре в себе си или не, дейността на 
индивида е пак случайна по отношение на действителността 
изобщо; щастието решава както в полза на една лоша опреде
лена цел и лошо избрани средства, така и в тяхна вреда.

Следователно ако сега противоположността на искането 
и осъществяването, на целта и средствата и на свой ред на това 
„вътрешно“, взето заедно, и самата действителност, става за съ
знанието в неговото произведение това, което изобщо обхваща 
в себе си случайността на неговата дейност, от друга страна 
е налице и единството и необходимостта на тази дейност; тази 
страна доминира над първата и самият опит, според който дей
ността е случайна, е само случаен опит. Необходимостта на 
дейността се състои в това, че целта се отнася безусловно до 
действителността и това единство е понятието за дейност; 
действа се, тъй като дейността в себе си и за самата себе си е 
същността на действителността. В произведението наистина се 
получава случайността, която е свойствена на осъщественост- 
та в противоположност на искането и осъществяването; и 
този опит, който сякаш трябва да има значимостта на истина, 
противоречи на разгледаното понятие за действие. Обаче ако 
разгледаме съдържанието на този опит в пълнотата на това съ
държание, ще видим, че то е изчезващото произведение; това, 
което се запазва, не е изчезването, а самото изчезване е дейст
вително и е свързано с произведението и само изчезва с него; са
мото отрицателно загива заедно с положителното, на което 
е отрицание.

Това изчезване на изчезването се съдържа в самото понятие 
за реална в себе си индивидуалност; защото това, в което изчез
ва произведението, или което изчезва в произведението и което 
трябваше да даде на онова, което беше наречено опит, неговото
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надмощие над понятието, което индивидуалността има за самата 
себе си, е предметната действителност; но тя е момент, който 
вече няма истина за себе си и в самото това съзнание; последната 
се състои само в неговото единство с дейността и истинското 
произведение е само онова единство на дейността и битието, 
на искането и осъществяването. Следователно [поради] уве
реността, която лежи в основата на действието на съзнанието, 
самата противоположна на нея действителност е нещо такова, 
което е само за съзнанието; за него като върнало се в себе си са
мосъзнание, за което е изчезнала всяка противоположност, тази 
противоположност вече не може да стане в тази форма на него
вото битие за себе си в противоположност на действителност
та; напротив, противоположността и отрицателността, която 
излиза наяве в произведението, се отнася по този начин не само 
до съдържанието на произведението или също на съзнанието, 
но и до действителността като такава, а с това до противопо
ложността, която е налице само чрез нея и в нея и до изчезване
то на произведението. Следователно по този начин съзнанието 
се рефлектира вътре в себе си, като изхожда от своето преходно 
произведение и утвърждава своето понятие и своята увереност 
като биващото и трайното в противоположност на опита, спо
ред който дейността е случайна; в действителност то узнава от 
опит своето понятие, в което действителността е само момент, е 
нещо за съзнанието, не е това, което е в себе си и за себе си; то 
узнава от опит, че действителността е изчезващ момент и затова 
тя важи пред него само като битие изобщо, чиято всеобщност 
е едно и също нещо с дейността. Това единство е истинското 
произведение; произведението е самият предмет, който се ут
върждава безусловно и за който се узнава от опит, че е трайното, 
независимо от предмета, който е случайността на индивиду
алната дейност като такава, на обстоятелствата, средствата и 
действителността.

Самият предмет е противоположен на тези моменти само 
доколкото те трябва да важат изолирано, но като взаимопро- 
никване на действителността и индивидуалността е всъщност 
тяхното единство; той е също така дейност, а като дейност е 
чиста дейност изобщо и с това е също толкова и дейност на 
този индивид, и тази дейност като още принадлежаща на ин
дивида в противоположност на действителността, като цел;
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самият предмет е също така преходът от тази определеност в 
противоположната и, най-сетне, една действителност, която е 
налице за съзнанието. Следователно самият предмет изразя
ва духовната същност, в която са снети всичките тези моменти 
като имащи валидност сами за себе си, в която следователно те 
имат валидност само като общи и в която увереността на съзна
нието в самото себе си е за него предметна същност, един пред
мет; предметът, който се е родил от самосъзнанието като негов 
предмет, без да престане да бъде свободен предмет в истинския 
смисъл на думата. -  И така вещта на сетивната увереност и на 
възприятието има своето значение за самосъзнанието единстве
но чрез него; върху това почива разликата между вещ и предмет. 
-  Тук се извършва движение, съответстващо на сетивната увере
ност и на възприятието.

Следователно в самия предмет като взаимопроникване на 
индивидуалността и самата предметност, което е станало пред
метно, се е открило за самосъзнанието неговото истинно поня
тие за себе си или то е осъзнало своята субстанция. Такова, как- 
вото е тук, самосъзнанието е същевременно току-що възникнало 
и затова непосредствено съзнание за нея, и това е определеният 
начин, по който е налице тук духовната същност и по който тя 
още не се е издигнала до истински реална субстанция. Самият 
предмет има в това непосредствено съзнание за него формата 
на проста същност, която като общо съдържа в себе си всички 
свои различни моменти и им е присъща, но е също така пак без
различна към тях като определени моменти и е свободна сама 
за себе си и има валидността на самия този свободен прост, 
абстрактен предмет, на същност. Различните моменти на пър
воначалната определеност или на предмета на този индивид, 
на неговата цел, на средствата, на самата дейност и на дейст
вителността са, от една страна, отделни моменти за това съзна
ние, които то може да напусне и да се откаже от тях срещу самия 
предмет; но, от друга страна, всички те имат за същност самия 
предмет само така, че той като тяхното абстрактно общо се на
мира във всеки от тези различни моменти и може да бъде техен 
предикат. Самият предмет още не е субект; напротив, за субект 
се смятат въпросните моменти, тъй като те спадат на страната 
на единичността изобщо, а самият предмет е едва само просто
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общото. Той е родът, който се намира във всичките тези момен
ти като негови видове, а също така е свободен от тях.

Честно се нарича това съзнание, което, от една страна, е 
дошло до този идеализъм, изразяван от самия предмет, а, от 
друга страна, има истинното в този предмет като тази формална 
всеобщност; главното за него е винаги само тази всеобщност, за
това то се лута в нейните различни моменти или видове и когато 
не я постигне в един от тях или в едно значение, тъкмо чрез това 
я притежава в друг, и по такъв начин в действителност получава 
винаги удовлетворението, което трябваше да бъде отредено на 
това съзнание според неговото понятие. Каквото и да е, съзна
нието е осъществило и постигнало самия предмет, защото по
следният като този общ род на споменатите моменти е предикат 
на всички.

Макар че това съзнание не прави целта действителност, 
все пак то е искало тази цел; т.е. то прави целта като цел, ние- 
mama дейност, която не върши нищо, самия предмет, и зато
ва може да се изразява и утешава така, че все пак винаги се е 
вършило и правило нещо. Тъй като самото общо съдържа в себе 
си отрицателното или изчезването, също и самото това, че се 
унищожава произведението, е негова дейност; то е подбудило 
другите към това и още намира удовлетворение в изчезването 
на своята действителност, както лоши момчета се наслаждават 
на самите себе си в плесницата, която са получили, а именно 
доколкото са причина за нея. Или то дори съвсем не се е опитало 
да осъществи самия предмет и не е извършило нищо, защото не 
е могло; за него самият предмет е тъкмо единство на неговото 
решение и на реалността• то твърди, че действителността не 
би била нищо друго освен негово можене. -  И най-сетне, ако е 
възникнало изобщо нещо интересно за него без негово съдейст
вие, за него тази действителност е самият предмет тъкмо в 
интереса, който то намира в нея, макар че не е била създадена 
от него; ако това е щастие, което се е паднало лично нему, то го 
смята за свое дело и заслуга; ако то е някое друго световно съби
тие, което не го засяга по-нататък с нищо, то също така го прави 
свое и за него бездейният интерес има значението на партия, 
за която или против която е било то и против която се е борило 
или която е поддържало.
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Както се вижда, честността на това съзнание, а също така 
удовлетворението, което то изживява навсякъде, се състои в 
действителност в това, че то не взаимосъчетава своите мисли, 
които има за самия предмет. За него самият предмет е толкова 
много негово дело, колкото той съвсем не е произведение или е 
чистата дейност и празната цел или също така една бездейна 
действителност; то прави субект на този предикат едно зна
чение след друго и забравя едно значение след друго. Сега, в 
чистото „искаше“ или също в „не можеше“ самият предмет има 
значението на празна цел и на мислено единство на искането и 
осъществяването. Утехата относно унищожаването на целта, ко
ято утеха се състои в това, че все пак си искал нещо или че все 
пак само си действал за него, както и удовлетворението, че си 
дал на другите да вършат нещо, прави същност извършването на 
действието, което е само извършване на действие, или съвсем 
лошото произведение; защото трябва да наречем лошо онова 
произведение, което не е произведение. И най-сетне при щаст
лив случай, когато намираме действителността предварително, 
това битие без дейност става самия предмет.

Но истината на тази честност е, че тя не е така честна, как
то изглежда. Защото тя не може да бъде така без мисъл, че да 
остави по такъв начин тези различни моменти да се разпаднат 
вън един от друг, а трябва да съзнава непосредствено тяхната 
противоположност, защото те се отнасят безусловно един към 
друг. Чистата дейност е всъщност дейност на този индивид 
и тази дейност е също така съществено една действителност 
или един предмет. Обратно, действителността има битие 
всъщност както само като дейност на индивида, така и като дей
ност изобщо, а неговата дейност е същевременно както само 
дейност изобщо, така и действителност. Следователно, тъй като 
на индивида се струва, че се интересува само от самия предмет 
като абстрактна действителност, налице е и това, че той се 
интересува от него като от своя дейност. Но също така, тъй като 
се интересува само от дейността и от извършването на дейст
вието, той не се отнася сериозно към действителността, а се ин
тересува от един предмет и от предмета като негов. И тъй като 
най-сетне, както изглежда, той иска само своя предмет и своята 
дейност, главното за него е пак предметът изобщо или действи
телността, която остава в себе си и за себе си.
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Както самият предмет и неговите моменти се проявяват тук 
като съдържание, също така необходимо те имат битие и като 
форми в съзнанието. Те се явяват като съдържание само за да из
чезнат и всеки момент прави място на друг. Затова те трябва да 
бъдат налице в определеността като снети: но така те са страни 
на самото съзнание. Самият предмет е налице като това, кое
то е „в себе си“, или като негова рефлексия в себе си: но изблъс- 
кването на моментите един от друг се изразява в съзнанието 
така, че те са поставени в него не „в себе си“, а само за нещо дру
го. Единият от моментите на съдържанието се извежда на бял 
свят от съзнанието и се представя за други; но същевременно 
съзнанието е рефлектирано в себе си, изхождайки от него, и в 
съзнанието е налице също така и противоположното; то го за
пазва за себе си като нещо свое. Същевременно не става и така, 
че да се изкара наяве единствено само някой от тези моменти, 
а друг да се запази само във вътрешното -  напротив, съзнание
то ги редува; защото то трябва да направи както единия, така и 
другия момент съществен за самото него и за другите. Цялото 
е движещото се взаимопроникване на индивидуалността и на 
общото; но тъй като това цяло е налице за това съзнание само 
като простата същност и с това като абстракцията за самия 
предмет, неговите моменти се разпадат като разделени вън от 
този предмет и вън един от друг; а като цяло то се изчерпва и 
представя само от разделящото редуване на изкарване наяве и 
запазване за себе си. Тъй като в това редуване съзнанието има за 
себе си един момент в своята рефлексия като съществен, а друг 
момент има само външно в себе си или го има за другите, с това 
се появява игра на индивидуалностите една с друга, в която те 
измамват както самите себе си, така и другите, измамват се вза
имно, и както измамват, така и биват измамвани.

Следователно една индивидуалност се стреми да осъщест
ви нещо; с това изглежда, че тя е направила нещо предмет; тя 
действа, в това действане става за други и изглежда, че главното 
за нея е действителността. Следователно другите вземат ней
ната дейност за интерес към предмета като такъв и за цел, която 
се състои в това дл се осъществи предметът в себе си, безраз
лично дали от първата индивидуалност или от тях. Ето защо, ко- 
гато сочат, че този предмет е вече осъществен от тях или, ако 
не е осъществен, предлагат и оказват своята помощ, въпросното
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съзнание по-скоро вече не е там, където си мислят, че е то; това, 
което го интересува в предмета, е негова дейност и извършване 
на действие, и когато осъзнаят, че това е било самият предмет, 
те се смятат следователно за измамени. -  Но в действителност 
самото им бързо притичване на помощ не е нищо друго освен 
това, че те са искали да видят и покажат своята дейност, а не са
мия предмет; т.е. те са искали да измамят другите съвсем по съ
щия начин, по който, както се оплакват, са били измамени. -  Тъй 
като сега се разкри с очевидност, че собствената дейност и из
вършване на действие, играта на своите сили се смята за самия 
предмет, съзнанието, изглежда, е заето със своята същност за 
себе си, а не за другите, и се грижи за дейността само като негова 
дейност, а не като дейност на другите, следователно оставя по 
същия начин и другите да вършат това свободно в своя предмет. 
Обаче те пак се заблуждават; съзнанието вече е излязло вън от 
там, където са си мислили, че е то. То се интересува не от пред
мета като този негов единичен предмет, а от него като предмет, 
като нещо общо, което е за всички. Следователно то се намесва 
в тяхната дейност и в тяхното произведение и макар че вече не 
може да го вземе от ръцете им, то проявява тук интерес най- 
малкото с това, че се показва активно, като изказва съждения; 
ако сложи върху произведението печата на своето одобрение 
и на своята похвала, това е замислено така, че то хвали в про
изведението не само самото произведение, но същевременно и 
своето собствено великодушие и умереност, които се състоят в 
това, че то не е погубило произведението като произведение, а 
също не го е погубило със своя упрек. Когато проявява интерес 
към произведението, в него то се наслаждава на самото себе си; 
а и произведението, което то упреква, е добре дошло за него за
ради същата наслада от своята собствена дейност, която му се 
създава по този начин. А онези, които се смятат или представят 
за измамени от тази намеса, по-скоро биха искали сами да ма
мят по същия начин. Те представят своята дейност и своето из
вършване на действие за нещо такова, което има битие само за 
самите тях, в което те са целели само себе си и своята собствена 
същност. Обаче, като вършат нещо и следователно се проявяват 
и извеждат на бял свят, те противоречат непосредствено чрез 
делото си на своето твърдение, че искат да изключат самия бял 
свят, общото съзнание и участието на всички; осъществяването
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е по-скоро извеждане на своето навън в общия елемент, чрез ко
ето това „свое“ става и трябва да стане предмет на всички.

Следователно ако трябва да става въпрос само за чистия 
предмет, това е също така измама на самия себе си и на други
те; съзнание, което разкрива един предмет, по-скоро узнава от 
опит, че другите бързат да дойдат като мухи при прясно издоено 
мляко и искат да се заемат с него; а те узнават от опит за съзна
нието, че и то се интересува не от предмета като предмет, а от 
него като негов предмет. Напротив, ако само самата дейност, 
употребата на силите и способностите или самоизявяването на 
тази индивидуалност трябва да бъде същественото, също така 
взаимно се узнава от опит, че се вълнуват и смятат за призовани 
всички и вместо една чиста дейност или една единична свое
образна дейност е било разкрито по-скоро нещо, което е също 
така и за други, или е бил разкрит самият предмет. И в два
та случая става едно и също нещо, което има различен смисъл 
само в сравнение с онзи, който е бил приет и е трябвало да важи 
при тях. Съзнанието узнава от опит, че и двете страни са еднакво 
съществени моменти, а по този начин узнава какво е природа- 
та на самия предмет, а именно, че той не е нито само предмет, 
който би бил противоположен на дейността изобщо и на отдел
ната дейност, нито дейност, която би била противоположна на 
устойчивото съществуване и би била род, свободен от тези мо
менти като негови видове, а е същност, чието битие е дейност- 
та на отделния индивид и на всички индивиди и чиято дейност 
е непосредствено за други или е предмет и е предмет само като 
дейност на всички и на всеки; същността, която е същност на 
всички същности, духовната същност. Съзнанието узнава от 
опит, че никой от онези моменти не е субект, а по-скоро се раз
тваря в самия общ предмет; моментите на индивидуалността, 
които имаха един след друг валидността на субект за нямането 
на мисъл, което е свойствено на това съзнание, се съсредоточа
ват в простата индивидуалност, която като „тази“ е също така 
непосредствено обща. По този начин самият предмет загубва 
отношението на предикат и определеността на безжизнена аб
страктна всеобщност, той е по-скоро субстанцията, проникната 
от индивидуалността; той е субектът, в който индивидуалността 
има битие както като самата тя или като „тази“, така и като всич
ки индивиди, и общото, което е битие само като тази дейност
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на всички и на всеки, е действителност в това, че това съзна
ние знае последната като своя единична действителност и като 
действителност на всички. Самият чист предмет е това, което 
се определи по-горе като категория -  битието, което е „аз", или 
„азът", който е битие, но като мислене, което още се различава 
от действителното самосъзнание; но тук моментите на дейст
вителното самосъзнание, доколкото ги наричаме негово съдър
жание, цел, дейност и действителност, както и доколкото ги на
ричаме негова форма, битие за себе си и битие за нещо друго, са 
поставени като едно и също нещо със самата проста категория и 
затова тя е същевременно цялото съдържание.

в. Ра з ум ъ т , к о й то  д а в а  закони

Духовната същност в своето просто битие е чисто съзнание и 
е това самосъзнание. Първоначално определената природа на 
индивида загуби своето положително значение да бъде в себе си 
елементът и целта на неговата дейност; тази природа е само снет 
момент и индивидът е насоченост към себе си; като обща насоче
ност към себе си. Обратно, самият формален предмет е изпъл
нен от действащата, различаваща се в себе си индивидуалност; 
защото разликите на последната съставляват съдържанието на 
въпросното общо. Категорията е в себе си като общото на чисто
то съзнание; тя е също така за себе си, защото насочеността на 
съзнанието към себе си е също така и неин момент. Категорията 
е абсолютно битие, защото въпросната всеобщност е простата 
еднаквост на битието със самото себе си.

Следователно това, което е предмет за съзнанието, има зна
чението на истинно; то е и важи в този смисъл, че е и важи в 
себе си и за самото себе си; то е абсолютният предмет, който 
вече не страда от противоположността на увереността и нейна
та истина, на общото и единичното, на целта и нейната реалност, 
а наличното битие на който е действителността и дейността 
на самосъзнанието; затова този предмет е нравствената суб
станция; съзнанието за тази субстанция е нравствено съзнание. 
Предметът на това съзнание също така има пред него значение
то на нещо истинно, защото то обединява самосъзнанието и би
тието в едно единство; то има значението на абсолютно, защо-
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то самосъзнанието вече не може и не иска да излезе отвъд този 
предмет, тъй като в него то е при самото себе си: то не може, за- 
щото той е цялото битие и могъщество -  то не иска, защото той 
е насочеността към себе си или волята на тази насоченост към 
себе си. Той е реалният предмет в самия себе си като предмет, 
защото има в себе си разликата на съзнанието; той се разделя 
във вид на маси, които са определените закони на абсолютната 
същност. Но тези маси не помрачават понятието, защото оста
ват включени в него моментите на битието и на чистото съзна
ние и на насочеността към себе си -  единство, което съставлява 
същността на тези маси и в тази разлика вече не оставя тези мо
менти да се разпаднат вън един от друг.

Тези закони или маси на нравствената субстанция са не
посредствено признати; не може да се поставя въпрос за техния 
произход и за тяхната основателност и да се търси нещо друго, 
защото нещо по-друго, отколкото биващата в себе си и за себе си 
същност би било само самото самосъзнание; но самосъзнанието 
не е нищо друго освен тази същност, защото самото то е битието 
за себе си на тази същност, която е истината тъкмо поради това, 
че е както насочеността към себе си на съзнанието, така и него
вото „в себе си“ или неговото чисто съзнание.

Тъй като самосъзнанието знае себе си като момент на бити
ето за себе си на тази субстанция, следователно то изразява на
личното битие на закона в него така, че здравият разум знае непо
средствено кое е справедливо и добро. Колкото непосредствено той 
знае това, толкова непосредствено го и признава пред него и казва 
непосредствено: това е справедливо и добро. И то това; това са оп
ределени закони, това е самият изпълнен съдържателен предмет.

Това, което се дава така непосредствено, трябва да се въз
приема и разглежда също така непосредствено; както разгле
дахме това, което сетивната увереност изказва непосредствено 
като биващо, така трябва да видим какво е и битието, което се 
изказва от тази нравствена непосредствена увереност, или как
ви са непосредствено биващите маси на нравствената същност. 
Примерите за някои такива закони ще покажат това и тъй като 
ги вземаме във формата на положения, изказани от знаещия 
здрав разум, ние няма защо да внасяме тепърва момента, който 
трябва да се утвърди в тях, доколкото се разглеждат като непо
средствени нравствени закони.
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„Всеки трябва да казва и ст и н а т а -  При изказването на 
този дълг като безусловен веднага се приема следното условие: 
ако той знае истината. Следователно сега заповедта ще гласи 
така: всеки трябва да казва истината, винаги според своето 
знание и убеждение за нея. Здравият разум, тъкмо това нрав
ствено съзнание, което знае непосредствено кое е справедливо 
и добро, ще заяви също така, че това условие е било вече така 
свързано с общото положение, изказано от нравственото съ
знание, че той си е мислил така въпросната заповед. Но с това 
той се съгласява в действителност, че по-скоро вече е нарушил 
тази заповед непосредствено с нейното изказване; той каза: все
ки трябва да казва истината; но си мислеше, че трябва да я каз
ва според своето знание и убеждение за нея; т.е. той каза нещо 
по-друго от това, което си мислеше; а да казваш нещо по-дру- 
го от това, което си мислиш, това значи да не казваш истината. 
А поправената неистина или неумелост се изразява така: всеки 
трябва да казва истината според знанието и убеждението, 
което има за нея всеки път. -  Но с това всеобщо необходимо
то, валидното в себе си, което това положение искаше да изра
зи, е превърнато по-скоро в пълна случайност. Защото това, че 
се казва истината, е предоставено на случайното обстоятелство 
дали аз зная истината и дали мога да се убедя в нея; и не е каза
но нищо повече от това, че истинното и неистинното трябва да 
се изказват безразборно, кога както някой ги познае, помисли и 
схване в тяхното понятие. Тази случайност на съдържанието 
има всеобщност само във формата на положение, в която е из
разена тя; но като нравствено положение то обещава едно общо 
и необходимо съдържание и по такъв начин чрез случайността 
на последното противоречи на самото себе си. -  И ако най-сет
не положението се поправи така, че случайността на знанието и 
убеждението за истината трябва да отпадне и истината трябва 
също така да се знае, това би било заповед, която диаметрално 
противоречи на тази, която взехме за изходна точка. Най-напред 
здравият разум трябваше да има непосредствено способността 
да изказва истината; но сега се казва, че той трябва да я знае, т.е. 
че не умее да я изказва непосредствено. -  Ако разгледаме всичко 
това от страна на съдържанието, ще се окаже, че последното е 
отпаднало в изискването, че трябва да знаем истината; защото 
това изискване се отнася до знанието изобщо; трябва да знаем;
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следователно това, което се изисква, е по-скоро свободното от 
всяко определено съдържание. Но тук ставаше дума за опреде
лено съдържание, за разлика в нравствената субстанция. Обаче 
това непосредствено определение на последната е такова съдър
жание, което се оказва по-скоро пълна случайност и по-скоро 
изчезва, когато бъде издигнато във всеобщността и необходи
мостта, така че знанието да бъде изказано като закон.

Друга прочута заповед е: обичай ближния си, както самия 
себе си. Тя е насочена към единичния в отношението му към еди
ничните и твърди, че това отношение е отношение на единич
ния към единичния, или че то е отношение на чувство. Дейната 
любов -  защото бездейната любов няма битие и затова несъм
нено не се има предвид -  се стреми да отклони една злина от 
някого и да му даде добро. За тази цел трябва да се различи кое 
е злина за него, кое е целесъобразното добро в противополож
ност на тази злина, кое е изобщо благото за него; т.е. аз трябва да 
го обичам с разсъдък; безразсъдната любов ще му навреди може 
би повече, отколкого омразата. Но разсъдъчното съществено 
благодеяние в своята най-богата и най-важна форма е разсъдъч- 
ната обща дейност на държавата -  дейност, в сравнение с която 
дейността на единичния като единичен става изобщо нещо така 
малозначително, че почти не си струва трудът да се говори за 
него. При това дейността на държавата има толкова голяма сила, 
че ако единичната дейност би поискала да й се противопостави 
и или да бъде направо престъпление за себе си, или да поиска от 
любов към друг да измами общото относно правото и участие
то, което има то в този друг, тя би била изобщо безполезна и би 
била разрушена, без да може да окаже съпротива. За благодея
нието, което е чувство, остава само значението на една съвсем 
единична дейност, на една помощ в случай на нужда, която по
мощ е толкова случайна, колкото и моментна. Случаят определя 
не само повода за благодеянието, но и това, дали то е изобщо 
произведение, дали то не се разлага веднага отново и дори дали 
не се превръща по-скоро в злина. Следователно тази дейност за 
благото на други, която се изказва като необходима, е от такова 
естество, че тя може би може да съществува, но може би може и 
да не съществува; че ако случайно се предложи такъв случай, тя 
е може би произведение, е може би добра, а може би също така 
не е. По такъв начин този закон също така няма общо съдържа
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ние, както първият, който разгледахме, и не изразява -  както би 
трябвало да изразява като абсолютен нравствен закон -  нещо, 
което е в себе си и за себе си. Или такива закони остават само при 
„трябва“ (Sollen), но нямат действителност; те не са закони, а 
са само заповеди.

Но в действителност става ясно от природата на самия 
предмет, че трябва да се откажем от едно общо абсолютно съ
държание; защото за простата субстанция (а нейната същност се 
състои в това, че е проста) е неадекватна всяка определеност, 
която бъде поставена в нея. Самата заповед в нейната проста 
абсолютност изказва непосредствено нравствено битие; разли
ката, която се проявява в заповедта, е определеност и следова
телно съдържание, което стои под абсолютната всеобщност на 
това просто битие. Тъй като по този начин трябва да се откажем 
от едно абсолютно съдържание, на него може да бъде присъща 
само формалната всеобщност или това, че то не си противоре
чи, защото безсъдържателната всеобщност е формалната всеоб
щност, а самото абсолютно съдържание не означава ни повече, 
ни по-малко от една разлика, която не е разлика, или ни повече, 
ни по-малко от безсъдържателност.

Следователно това, което остава на даването на закони, е 
чистата форма на всеобщност или в действителност тавто- 
логията на съзнанието, която противостои на съдържанието и 
е знание не за това, което има 6umuef или за същинското съ
държание, а за неговата същност или еднаквост със самото себе 
си.

По този начин самата нравствена същност не е непосред
ствено едно съдържание, а е само мерило дали едно съдържание 
е способно да бъде закон или не е, щом то не противоречи на 
самото себе си. Разумът, който дава закони, е принизен до разум, 
който само проверява законите.

с. РАЗУМЪТ, КОЙТО ПРОВЕРЯВА ЗАКОНИТЕ

Всяка разлика в простата нравствена субстанция е случайност 
за нея, която, както видяхме, се появява в определената заповед 
като случайност на знанието, на действителността и на дейност
та. Сравнението на въпросното просто битие и на несъответ-
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стващата на него определеност беше извършено от нас; оказа се, 
че тук простата субстанция е формална всеобщност или чисто 
съзнание, което, бидейки свободно от съдържанието, се проти
вопоставя на него и е знание за него като за определено съдър
жание. По този начин тази всеобщност остава същото, каквото 
беше самият предмет. Но в съзнанието тя е нещо по-друго; а 
именно тя вече не е нямащият мисъл инертен род, а е отнесена 
към особеното и има валидността на негова сила и истина. -  От
начало изглежда, че това съзнание е същото проверяване, което 
бяхме ние преди това, и че неговата дейност не може да бъде 
нищо друго освен това, което вече стана, сравнение на общото 
с определеното, от което би се получила тяхната неадекватност, 
както преди. Но тук отношението на съдържанието към общото 
е по-друго, тъй като общото получи друго значение; то е формал
на всеобщност, на която е способно определеното съдържание, 
защото в нея това съдържание се разглежда само в отношение 
към самото себе си. При нашето проверяване общата монолитна 
субстанция противостоеше на определеността, която се разви 
като случайност на съзнанието, в което навлезе субстанцията. 
Тук изчезна единият член на сравнението; общото вече не е уби
ващата и имащата валидност субстанция или справедливо в 
себе си и за себе си, а е просто знание или форма, която сравнява 
едно съдържание само със самата себе си и го разглежда, за да 
види дали то е тавтология. Вече не се дават, а се проверяват за
кони; и законите са вече дадени за проверяващото съзнание; то 
възприема тяхното съдържание просто такова, каквото е, без да 
навлиза в разглеждането на единичността и случайността, които 
са неотменно присъщи на неговата действителност, както пра
вехме ние, а остава при заповедта като заповед и се отнася така 
просто към нея, както просто е то нейно мерило.

Но поради тази причина това проверяване не отива далеч; 
тъкмо поради това, че мерилото е тавтология и е безразлично 
към съдържанието, то възприема в себе си както това, така и 
противоположното съдържание. -  Въпросът е трябва ли да бъде 
в себе си и за себе си закон това, че съществува собственост; 
в себе си и за себе cuf а не от полезност за други цели; нравст
вената същност се състои тъкмо в това, че законът е еднакъв 
само със самия себе си и следователно чрез тази еднаквост със 
себе си е обоснован в своята собствена същност, не е условен.
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Собствеността в себе си и за себе си не си противоречи; тя е 
изолирана определеност или определеност, която е поставена 
като еднаква само със самата себе си. Несобствеността, няма
нето на господар от страна на нещата или общността на благата 
също така не си противоречи. Това, че нещо не принадлежи на 
никого, или че принадлежи на първия срещнат, който влиза в 
притежание, или на всички заедно и на всеки според нуждата му 
или по равни части, е проста определеност, формална мисъл, 
както нейната противоположност, собствеността. -  Разбира се, 
ако това нещо, което няма господар, се разглежда като предмет, 
необходим за удовлетворяването на една нужда, необходимо е 
то да стане притежание на някое отделно лице; и би било проти
воречие по-скоро това да се направи закон свободата на нещото. 
Но под това, че нещо няма господар, не се и подразбира абсо
лютно нямане на господар -  напротив, нещото трябва да стане 
притежание според нуждата на отделното лице, и то не за да се 
съхранява, а за да се употребява непосредствено. Но това да се 
грижи така съвсем случайно за удовлетворяването на нуждата 
противоречи на природата на съзнателната същност, за която 
единствено става дума; защото тя трябва да си представя своя
та нужда във формата на всеобщност, да се грижи за цялото си 
съществуване и да си спечели постоянно имущество. Следова
телно по такъв начин мисълта, че едно нещо става случайно соб
ственост на най-близкия, първия самосъзнателен живот според 
неговата нужда, не би се съгласувала със самата себе си. -  В об
щността на благата, при която грижата за това би била всеобща 
и постоянна, се отрежда на всеки или толкова, от колкото се 
нуждае; по такъв начин това неравенство и същността на съзна
нието, за което равенството на отделните лица е принцип, си 
противоречат помежду си. Или пък, според последния принцип, 
разпределянето става по равно; по такъв начин делът, който се 
пада на всеки един, няма отношение към нуждата, което отно
шение все пак единствено съставлява понятието за този дял. Но 
ако по този начин несобствеността се проявява като противоре
чива, това става само защото тя не е била оставена като проста 
определеност. Същото става със собствеността, ако я разложим 
във вид на моменти. С това единичното нещо, което е моя соб
ственост, има валидността на нещо общо, затвърдено, постоян
но; но това противоречи на неговата природа, която се състои
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в това да бъде употребено и да изчезне. Същевременно то има 
валидността на нещо мое, което всички други признават и се из
ключват от него. Но в това, че съм признат, се съдържа по-скоро 
моето равенство с всички, противоположното на изключването. 
-  Това, което притежавам аз, е нещо, т.е. битие за други изобщо, 
което, ако се вземе само за мене, трябва да бъде съвсем общо 
и неопределено; това, че го притежавам аз, противоречи на не
говата обща вещност. Ето защо собствеността си противоречи 
от всички страни точно толкова, колкото и несобствеността; и 
едната, и другата има в себе си тези два противоположни, про
тиворечащи си момента на единичността и всеобщността. -  Но 
ако всяка от тези определености се представи просто, като соб
ственост или несобственост, без по-нататъшно развитие, тя е 
така проста, както другата, т.е. не си противоречи. -  Ето защо 
мерилото на закона, което разумът има в самия себе си, подхож
да еднакво добре за всичко и следователно в действителност не 
е мерило. -  Би трябвало също така да изглежда странно, ако тав- 
тологията, положението за противоречието, което се признава 
само като формален критерий за познанието на теоретичната 
истина, т.е. като нещо, което е съвсем безразлично към истината 
и неистината, би трябвало да означава нещо повече за познани
ето на практическата истина.

В двата току-що разгледани момента на изпълването на 
празната преди това духовна същност се сне поставянето на не
посредствени определености в нравствената субстанция, а след 
това знанието за тях дали са закони. Следователно резултатът 
изглежда този, че не може да има нито определени закони, нито 
знание за тях. Обаче субстанцията е съзнанието за себе си като 
съзнание за абсолютната същност, което следователно не може 
да се откаже нито от разликата в тази същност, нито от знани
ето за тази разлика. Обстоятелството, че даването на закони и 
проверяването на законите се оказа нищожно, има това значе
ние, че и едното, и другото, взети отделно и изолирано, са само 
неустойчиви моменти на нравственото съзнание; и движението, 
в което се появяват те, има формалния смисъл, че по този начин 
нравствената субстанция се представя като съзнание.

Доколкото тези два момента са по-точни определения на 
съзнанието за самия предмет, те могат да се смятат за форми на 
честността, която, както по-рано се занимаваше напразно със
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своите формални моменти, сега се занимава с едно съдържание 
на доброто и справедливото, което само трябва да бъде, и с едно 
проверяване на такава твърдо установена истина и си мисли, че 
има силата и валидността на заповеди в здравия разум и в раз- 
съдъчното прозрение.

Но без тази честност законите нямат валидността на същ
ност на съзнанието, а проверяването също така няма валид
ността на дейност вътре в съзнанието; напротив, тези моменти 
-  тъй както всеки един от тях се явява сам за себе си непосред
ствено като действителност -  изразяват единият от тях едно 
нямащо значимост изтъкване и битие на действителни закони, 
а другият едно също така нямащо значимост освобождаване от 
тези закони. Законът като определен закон има случайно съдър
жание -  тук това има такова значение, че той е закон на едно 
единично съзнание за едно произволно съдържание. Следова
телно въпросното непосредствено даване на закони е тиранич
ното своеволие, което прави произвола закон, а нравственост
та покорство пред произвола, покорство пред закони, които са 
само закони, не са същевременно заповеди. Тъй както вторият 
момент, доколкото е изолиран, проверяването на законите, оз
начава привеждане в движение на онова, което е неспособно да 
се движи, и своеволие на знанието, което своеволие разсъждава 
свободно от абсолютните закони и ги смята за произвол, който 
е чужд нему.

И в двете форми тези моменти са отрицателно отношение 
към субстанцията или към реалната духовна същност; или в 
тях субстанцията още няма своя реалност, а съзнанието съдър
жа тази субстанция още във формата на своята собствена непо
средственост, която е едва само искане и знание на този инди
вид или е „трябването” на една недействителна заповед и зна
ние за формалната всеобщност. Но тъй като тези начини снеха 
себе си, съзнанието се върна в общото и въпросните противопо
ложности изчезнаха. Духовната същност е действителна субс
танция благодарение на това, че тези начини имат валидност не 
поединично, а само като снети; а единството, в което те са само 
моменти, е насочеността на съзнанието към себе си, която, сега 
вече поставена в духовната същност, прави последната действи
телна, изпълнена и самосъзнателна.



366 П В. Фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ДУХА

Следователно духовната същност има битие за самосъзна
нието преди всичко като биващ в себе си закон; всеобщността 
на проверяването, която беше формалната, а не биващата в себе 
си всеобщност, е снета. Тази същност е също така вечен закон, 
който няма своето основание във волята на този индивида 
е в себе си и за себе си, е абсолютната чиста воля на всички, 
която има формата на непосредствено битие. Тази воля не е и 
заповед, която само трябва да бъде, напротив, тя е и има ва
лидност; това е общият „аз“ на категорията, който е непосред
ствено действителността, а светът е сам тази действителност. 
Но тъй като този биващ закон важи безусловно, послушанието 
на самосъзнанието не е служене на един господар, чиито запо
веди биха били произвол и в които то не би познавало себе си. 
Напротив, законите са мисли на неговото собствено абсолютно 
съзнание, които самото то има непосредствено. То и не вярва в 
тях, защото вярата наистина също съзерцава същността, но една 
чужда същност. Нравственото самосъзнание (Se/6s£bewufltsein) 
е непосредствено единно със същността чрез всеобщността 
на своята насоченост към себе си; вярата, напротив, започва от 
единичното съзнание, тя е движението на последното, което 
движение се състои в това, че върви винаги към това единство, 
без да стигне до присъствието на своята същност. -  Спомена
тото съзнание, напротив, сне себе си като единично съзнание, 
това опосредстване е извършено и само благодарение на това, 
че е извършено, съзнанието е непосредствено самосъзнание на 
нравствената субстанция.

Следователно разликата на самосъзнанието от същността 
е напълно ясна. Ето защо разликите в самата същност не са 
случайни определености, а поради единството на същността и 
самосъзнанието, единствено от което [т.е. от самосъзнанието] 
би могла да дойде нееднаквостта, те са масите на разчленява
нето на това единство, проникнати от живота на последното, те 
са ясни за самите себе си нераздвоени духове, неопетнени не
бесни образи, които запазват в своите разлики неосквернената 
невинност и единодушие на своята същност. -  Самосъзнанието 
е също така просто, ясно отношение към тях. Те са, и нищо по
вече -  това съставлява съзнанието за това отношение. Така те 
важат за Антигона на Софокъл като неписано и несъмнено право 
на боговете,
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което живее не само днес и утре, а винаги,
и никой не знае, откога се е появило.38

Те са. Ако поставя въпрос за тяхното възникване и ги стесня 
върху точката на произхода им, аз съм излязъл отвъд тях; защо- 
то сега вече аз съм общото, а те са условното и ограниченото. 
Ако трябва да докажат своята законност пред моето прозрение, 
аз вече съм раздвижил тяхното непоклатимо битие в себе си и 
ги разглеждам като нещо, което е може би истинно, но може би и 
неистинно за мене. Нравственото убеждение се състои тъкмо в 
това да оставаш неотклонно и твърдо в това, което е справедли
во, и да се въздържаш от всяко разколебаване, разклащане и при- 
низяване на същото. -  Нещо е дадено на съхранение при мене, 
то е собственост на друг и аз признавам това, защото е така, 
и се запазвам без колебание в това отношение. Ако задържа за 
себе си това, което е било оставено на съхранение у мене, според 
принципа на моето проверяване, според принципа на тавтоло- 
гията аз съвсем не изпадам в противоречие; защото тогава аз 
вече не смятам съхраняваното от мене за собственост на друг; 
това да задържа за себе си нещо, което не смятам за собственост 
на друг, е напълно последователно. Промяната на възгледа не е 
противоречие, защото става въпрос не за възгледа като възглед, 
а за предмета и съдържанието, което не трябва да си противоре
чи. Тъй както мога да променя възгледа -  което върша, когато 
подарявам нещо, -  че нещо е моя собственост, и да го превърна 
във възгледа, че то е собственост на друг, без да изпадна по този 
начин във вина, че създавам противоречие, точно така мога да 
измина и обратния път. -  Следователно нещо е право не поради 
това, че го намирам за непротиворечащо на себе си; напротив, 
то е право, защото е право. Това, че нещо е собственост на друг, 
лежи в основата; аз не трябва да разсъждавам върху това, не 
трябва да търся някакви мисли, връзки, съображения или да се 
съгласявам с тях, не трябва да мисля нито за даването на закони, 
нито за проверяването им; чрез такива движения на моята ми
съл аз бих забъркал въпросното отношение, тъй като в действи
телност по предпочитание бих могъл да направя съответстващо 
на моето неопределено тавтологично знание също така и про
тивоположното и следователно да го направя закон. Напротив, 
дали това или противоположното определение е право, е опре
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делено в себе си и за себе си; аз бих могъл да направя закон за 
самия мене което определение си искам, а също така бих могъл 
да не направя никое, и щом започна да проверявам, аз съм вече 
по безнравствен път. Чрез това, че правото е за мене в себе си и 
за себе си, аз съм в нравствената субстанция; така тя е същност
та на самосъзнанието; а последното е нейна действителност и 
налично битие, нейна насоченост към себе си и воля.



(ВВ). ДУХ

VI
Д ух

Разумът е дух, тъй като увереността, че е цялата реалност, е из
дигната до висотата на истина, и разумът съзнава самия себе 

си като свой свят, а света като самия себе си. -  Ставането на духа 
разкри непосредствено-предходното движение, в което предме
тът на съзнанието, чистата категория, се издигна до понятието 
разум. В наблюдаващия разум това чисто единство на „аза“ и 
битието, на битието в себе си и битието за себе си, е определено 
като това, което е „в себе си“или като битие, и съзнанието на 
разума намира себе си. Но истината на наблюдението е по-ско- 
ро снемането на този непосредствен намиращ инстинкт, на това 
безсъзнателно налично битие на разума. Категорията, която се 
възприема в нагледа, намереното нещо, навлиза в съзнанието 
като битие за себе си на „аза", който сега знае себе си като насо
ченост към себе си в предметната същност. Но това определение 
на категорията като битие за себе си, в противоположност на 
битието в себе си, е също така едностранчиво и е момент, който 
снема самия себе си. Затова категорията се определя за съзнани
ето така, както е в своята обща истина, като същност, която има 
битие в себе си и за себе си. Едва това още абстрактно опреде
ление, което съставлява самия предмет, е духовната същност, 
и нейното съзнание е формално знание за нея, което се лута с
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най-различно съдържание на тази същност; в действителност 
това съзнание като единично още се различава от субстанцията, 
то или дава произволни закони, или си мисли, че в своето знание 
като такова има законите такива, каквито са в себе си и за себе 
си; и смята себе си за силата, която ги преценява. -  Или, ако раз
гледаме това от страна на субстанцията, последната е биващата 
в себе си и за себе си духовна същност, която още не е съзнание за 
самата себе си. Но биващата в себе си и за себе си същност, ко
ято същевременно е действителна за себе си и представя самата 
себе си като съзнание, е дух.

Вече окачествих духовната същност на съзнанието като 
нравствена субстанция; а духът е нравствената действител
ност. Той е насоченост към себе си на действителното съзна
ние, на което той противостои или по-скоро което противостои 
на себе си като предметен действителен свят, който свят обаче 
също така е загубил за насочеността към себе си всяко значение 
на нещо чуждо, тъй както насочеността към себе си е загубила 
всяко значение на едно отделено от света, зависимо или неза
висимо битие за себе си. Като субстанция и като обща, еднак
ва със самата себе си, трайна същност, духът е неразклатената 
и неразложена основа и изходна точка на дейността на всички 
и тяхна последна цел като мисленото „в себе си“ на всички са- 
мосъзнания. -  Тази субстанция е също така общото произведе
ние, което се поражда чрез дейността на всички и на всеки като 
нейно единство и нейна еднаквост, защото тя е битието за себе 
си, насочеността към себе си, дейността. Като субстанция духът 
е непоклатимата, справедлива еднаквост със самия себе си; но 
като битие за себе си тази субстанция е разложената, жертва
щата се добродушна същност, в която всеки осъществява своето 
собствено произведение, разкъсва общото битие и си взема своя 
дял от него. Тъкмо това разлагане на същността и това нейно 
преминаване в единичности е моментът на дейността и насо
чеността към себе си на всички; това е движението и душата на 
субстанцията и приведената в действие обща същност. Тъкмо с 
това, че субстанцията е битие, разтворено в насочеността към 
себе си, тя не е мъртва същност, а е действителна и жива.

Следователно духът е носещата самата себе си абсолютна 
реална същност. Всички досегашни форми на съзнанието са аб
стракции на духа; те са това, че той анализира себе си, различава



371

своите моменти и остава продължително при отделни моменти. 
Това изолиране на такива моменти има за предпоставка и за ус
тойчиво съществуване (Bestehen) самия дух или то съществува 
само в него, който е съществуването. Така изолирани, те имат 
привидността, че биха били като такива; а как са само моменти 
или изчезващи величини, показа тяхното обратно движение и 
връщане в тяхната основа и същност; а тъкмо тази същност е 
това движение и разлагане на тези моменти. Тук, където духът 
или тяхната рефлексия е поставена в самата себе си, нашата реф
лексия може да припомни накратко за тях от тази страна; те бяха 
съзнание, самосъзнание и разум. Следователно духът е съзнание 
изобщо, което обхваща в себе си сетивна увереност, възприятие 
и разсъдък, доколкото духът в анализа на самия себе си фиксира 
момента, че е за [самия] себе си предметна, биваща действител
ност, и се абстрахира от това, че тази действителност е негово 
собствено битие за себе си. Напротив, ако духът фиксира дру
гия момент на анализа, че негов предмет е неговото битие за 
себе си, той е самосъзнание. Но като непосредствено съзнание 
за битието в себе си и за себе си, като единство на съзнанието 
и самосъзнанието, духът е съзнанието, което има разум, което 
-  както думата „имаи обозначава това -  има предмета като разу
мен в себе си или като определен от стойността на категорията, 
но така, че този предмет още няма за своето съзнание стойност
та на категория. Духът е съзнанието, от разглеждането на което 
току-що изходихме. И най-сетне, ако духът възприеме в нагледа 
този разум, който той има, като такъв, разумът е, или ако духът 
възприеме в нагледа разума, който е действителен в духа и е 
негов свят, духът е в своята истина; той е духът, той е действи
телната нравствена същност.

Духът е нравственият живот на един народ, доколкото той, 
духът, е непосредствената истина; индивидът, който е един 
свят. Духът трябва да се придвижи напред до съзнанието за това, 
което е той непосредствено, да снеме красивия нравствен живот 
и чрез поредица от форми да стигне до знанието за самия себе 
си. А тези форми се различават от предходните по това, че са 
реалните духове, са същински действителности, и вместо форми 
само на съзнанието, те са форми на един свят.

Живият нравствен свят е духът в неговата истина; още 
щом дойде духът най-напред до абстрактното знание за своята

Avx
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същност, нравствеността загива във формалната всеобщност на 
правото. Духът, който сега вече е раздвоен в самия себе си, опис
ва в своя предметен елемент като в една сурова действителност 
единия от своите светове, царството на образоваността, а в 
противоположност на него, в елемента на мисълта -  света на 
вярата, царството на същността. Но двата свята, схванати от 
духа, който навлиза в себе си, напускайки тази загуба на самия 
себе си, схванати от понятието, се забъркват и революционизи
рат от прозрението и от неговото разпространение, просвеще
нието, и царството, което е било разделено и разпространено 
във вид на „отсам“ и „отвъд“, се връща в самосъзнанието, което 
сега, в моралността, схваща себе си като същност, а същността 
като действителна насоченост към себе си, вече не поставя вън 
от себе си своя сеят и неговата основа, а оставя всичко да изтлее 
в себе си и като съвест е духът, който е уверен в самия себе си.

Следователно нравственият свят, светът, който е разкъсан 
във вид на „отсам“ и „отвъд“, и моралният светоглед са духовете, 
чието движение и връщане в простата биваща за себе си насо
ченост на духа към себе си се развиват и като тяхна цел и техен 
резултат ще се появи действителното самосъзнание на абсолют
ния дух.

А
Истинният ДУХ, НРАВСТВЕНОСТТА

Духът в своята проста истина е съзнание и отделя своите мо
менти един от друг. Действието разделя духа във вид на суб
станция и на съзнание за нея; и разделя както субстанцията, 
така и съзнанието. Субстанцията като обща същност и цел се 
противопоставя на себе си като разединена действителност; 
безкрайният среден термин е самосъзнанието, което, бидейки в 
себе си единство на себе си и на субстанцията, сега става такова 
единство за себе си, обединява общата същност и нейната ра
зединена действителност, издига разединената действителност 
до общата същност и действа нравствено -  и принизява общата 
същност до разединената действителност и осъществява целта,
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само мислената субстанция; самосъзнанието (Selbstbewufitsein) 
създава единството на своята насоченост към себе си (Selbst) и 
на субстанцията като свое произведение и с това като действи
телност.

В раздвоението на съзнанието простата субстанция от една 
страна запази противоположността по отношение на самосъ
знанието, а от друга страна с това тя също така представя в са
мата себе си природата на съзнанието, която се състои в това, че 
то се различава в самото себе си, като свят, разчленен във вид 
на своите маси. Следователно тя се раздвоява във вид на раз
лични нравствени същности, във вид на човешки и божествен 
закон. По същия начин противостоящото на нея самосъзнание 
по своята същност отрежда на себе си едната от тези сили и като 
знание се разделя във вид на незнаене на това, което върши то, и 
във вид на знание за него, което поради това е измамено знание. 
Следователно в своето дело то узнава от опит както противоре
чието на онези сили, във вид на които се раздвои субстанцията, 
и тяхното взаимно разрушаване, така и противоречието на сво
ето знание за нравствения характер на своето действие с това, 
което е нравствено в себе си и за себе си, и намира собствената 
си гибел. Но в действителност чрез това движение нравствена
та субстанция е станала действително самосъзнание или тази 
насоченост към себе си е станала нещо биващо в себе си и за себе 
си; но тъкмо в това ставане е загинала нравствеността.

а . Н равствени ят с в я т , ч о в еш к и я т  и б о ж ес тв ен и я т

ЗАКОН, МЪЖЪТ И ЖЕНАТА

Простата субстанция на духа се разделя като съзнание. Или 
както съзнанието за абстрактното, за сетивното битие преми
нава във възприятието, така преминава и непосредствената 
увереност на реалното нравствено битие; и както за сетивното 
възприятие простото битие става вещ с много свойства, така за 
нравственото възприятие случаят на действието е действител
ност с много нравствени отношения. Но за първото възприятие 
безполезната множественост на свойствата се съсредоточава в 
съществената противоположност на единичността и всеобщ
ността; а още повече за второто, което е прочистеното, субстан-
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циалното съзнание, множествеността на нравствените моменти 
става двойственост, която се състои в наличието на закон на 
единичността и закон на всеобщността. Но всяка от тези маси 
на субстанцията остава целият дух; ако в сетивното възприятие 
нещата нямат друга субстанция освен двете определения на еди
ничността и на всеобщността, тук те изразяват само повърхност
ната противоположност на двете страни една към друга.

В същността, която разглеждаме тук, единичността има 
значението на самосъзнание изобщо, а не на едно единично слу
чайно съзнание. Следователно нравствената субстанция в това 
определение е действителната субстанция, абсолютният дух, 
реализиран в множествеността на налично биващото съзнание; 
той е общата същност, общността (Gemeinwesen), която при 
навлизането в практическото формиране на разума беше изоб
що абсолютната същност за нас и тук се появи в своята исти
на сама за себе си като съзнателна нравствена същност и като 
същност за това съзнание, което имаме за предмет. Тази същ
ност е дух, който е за себе си, когато се запазва в отблясъка на 
индивидите, и е в себе си или е субстанция, когато ги запазва 
в себе си. Като действителна субстанция той е народ, а като 
действително съзнание е гражданин на народа. Това съзнание 
има своята същност в простия дух, в увереността в самото себе 
си -  в действителността на този дух, в целия народ, и има 
своята истина непосредствено в него, следователно не в нещо, 
което не е действително, а в един дух, който съществува и има 
валидност.

Този дух може да се нарече човешки закон, тъй като е всъщ
ност във формата на действителност, която съзнава самата 
себе си. Във формата на всеобщност той е известният закон и 
наличният обичай; във формата на единичност той е действи
телната увереност в самия себе си в индивида изобщо, а той е 
увереността в себе си като проста индивидуалност тогава, ко
гато е управление; неговата истина е открита, очевидна валид
ност; съществуване, което се явява за непосредствената увере
ност във формата на налично битие, оставено на свобода.

Но на тази нравствена сила и откритост се противопоставя 
една друга сила, божественият закон. Защото нравствената дър
жавна власт като движение на дейността, която съзнава себе 
си, има своята противоположност в простата и непосредстве
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на същност на нравствеността; като действителна всеобщност 
тази власт е насилие по отношение на индивидуалното битие за 
себе си; а като действителност изобщо тя има във вътрешната 
същност още нещо по-друго от това, което е тя.

Вече напомнихме, че всеки от противоположните начини 
на съществуване на нравствената субстанция съдържа изця
ло тази субстанция и всички моменти на нейното съдържание. 
Следователно ако общността е субстанцията като действителна 
дейност, която съзнава себе си, другата страна има формата на 
непосредствена или биваща субстанция. По такъв начин от една 
страна последната е вътрешното понятие или общата възмож
ност на нравствеността изобщо, но от друга страна тя има в себе 
си също така момента на самосъзнанието. Това самосъзнание, 
което изразява нравствеността в този елемент на непосредст
веността или на битието,, или едно непосредствено съзнание 
за себе си както като същност, така и като тази насоченост към 
себе си в друг, т.е. една естествена нравствена общност, е се
мейството. Семейството като безсъзнателно, още вътрешно 
понятие противостои на съзнаващата себе си действителност на 
това понятие, като елемент на действителността на народа то 
противостои на самия народ, като непосредствено нравствено 
битие то противостои на нравствеността, която се формира и 
запазва чрез труда за общото -  пенатите противостоят на об
щия дух.

Но макар че нравственото битие на семейството се опре
деля като непосредствено, последното е нравствена същност в 
самото себе си не доколкото е природно отношение на своите 
членове или не доколкото тяхното отношение е непосредствено 
отношение на действителни индивиди; защото нравственото е 
общо в себе си, а това природно отношение е всъщност също 
така и дух и е нравствено само като духовна същност. Нека ви
дим в какво се състои нравствеността, която е свойствена за 
тази духовна същност. -  Най-напред, тъй като нравственото е 
общото в себе си, нравственото отношение на членовете на се
мейството не е отношение, което се гради върху чувство, или 
отношение на любов. Сега нравственото изглежда трябва да се 
вложи в отношението на отделния член на семейството към 
цялото семейство като субстанция; така че неговата дейност и 
действителност има за цел и за съдържание само семейството.



Но съзнателната цел, която има дейността на това цяло, докол- 
кото тя, целта, е насочена към самото цяло, сама е единичното. 
От една страна получаването и запазването на власт и богатство 
е насочено само към нуждата и принадлежи на желанието; от 
друга страна в своето по-висше определение то става нещо само 
косвено. Това определение не спада в самото семейство, а е на
сочено към истински общото, към общността; то е по-скоро от
рицателно към семейството и се състои в това да постави инди
вида вън от семейството, да покори неговата природност и еди
ничност и да го привлече към добродетел, към живот в общото 
и за общото. Свойствената за семейството положителна цел е 
индивидът като такъв. Но за да бъде това отношение нравстве
но, индивидът -  както този, който действа, така и този, до който 
се отнася действието -  не може да постъпва според една слу
чайност, както става да речем в оказването на някаква помощ 
или в извършването на някаква услуга. Съдържанието на нрав
ственото действие трябва да бъде субстанциално или цялостно 
и общо; ето защо това действие може да се отнася само до целия 
индивид или до него като общ. Но и това не става, да речем, така, 
че само да си представяме, че едно извършване на услуга е по
лезно за цялото щастие на индивида, докато услугата, както е 
тя непосредствено и действително действие, върши само нещо 
отделно за индивида; -  то не става и така, че услугата, също и 
действително като възпитание в една поредица от усилия има за 
предмет и създава като произведение индивида като цяло; къде- 
то освен отрицателната към семейството цел действителното 
действие има само ограничено съдържание; -  и най-сетне, не 
става и така, че тя е помощ при нужда, чрез която наистина се 
спасява целият индивид; защото самата услуга е напълно слу
чайно деяние, имащо за повод една обикновена действителност, 
която може да бъде, но може и да не бъде. Следователно дейст
вието, което обхваща цялото съществуване на сродника по кръв 
и има за свой предмет и за свое съдържание този сродник -  не 
гражданина, защото последният не принадлежи на семейството, 
не и този, който трябва да стане гражданин и да престане да се 
смята за този индивид, а него, този принадлежащ на семейст
вото индивид като една обща същност, откъсната от сетивната, 
т.е. единичната действителност -  се отнася вече не до живия, а 
до мъртвия, който е излязъл вън от дългата поредица на своето
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разпръснато налично битие и се е съсредоточил в завършеното 
единно образувание и се е издигнал от неспокойствието на слу
чайния живот до спокойствието на простата всеобщност. -  Тъй 
като индивидът е действителен и субстанциален само като 
гражданин, така, както не е гражданин и принадлежи на семейст
вото, той е само недействителна, безжизнена сянка.

Тази всеобщност, до която стига индивидът като такъв, е 
чистото битие, смъртта; това е непосредствената естестве
на станалост (Gewordensein), а не дейността на едно съзнание. 
Ето защо дългът на члена на семейството е да добави тази стра
на, така че и неговото последно битие, това общо битие да не 
принадлежи единствено на природата и да не остане нещо нера
зумно, а да стане нещо извършено и да се утвърди в него право
то на съзнанието. Или смисълът на действието е по-скоро този, 
че тъй като в действителност спокойствието и всеобщността 
на същността, която съзнава самата себе си, не принадлежат на 
природата, отпада привидността за една такава дейност, която 
природата си е приписвала, и се възстановява истината. -  Това, 
което е извършила природата в индивида, е страната, от която 
неговото ставане на нещо общо се представя като движението 
на нещо биващо. Наистина самото това движение се извършва 
в рамките на нравствената общност и има за цел тази общност; 
смъртта е завършекът и най-висшият труд, с който се нагърбва 
индивидът като такъв в името на тази общност. Но, доколкото 
индивидът е всъщност отделен човек, това, че неговата смърт 
се е свързала непосредствено с труда му за общото и е била ре
зултат от този труд, е случайно; от друга страна, ако смъртта е 
била такъв резултат, тя е естествената отрицателност и дви
жението на индивида като биващ, в което движение съзнанието 
не се връща в себе си и не става самосъзнание; или, тъй като 
движението на биващото е това, че последното се снема и сти
га до битието за себе си, смъртта е страната на раздвоението, 
в което битието за себе си, което се получава, е нещо по-дру- 
го, отколкото биващото, което е преминало в движение. -  Тъй 
като нравствеността е духът в неговата непосредствена истина, 
страните, в които се раздвоява неговото съзнание, също спадат 
в тази форма на непосредствеността, и единичността преми
нава в тази абстрактна отрицателност, която трябва да я въз
приеме без утеха и примирение в самата себе си, всъщност чрез
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едно действително и външно действие. -  Следователно кръв
ното родство допълва абстрактното природно движение с това, 
че добавя движението на съзнанието, прекъсва произведението 
на природата и изтръгва роднината по кръв от разрушение или, 
по-добре казано, тъй като разрушението, неговото ставане на 
чисто битие, е необходимо, само поема върху себе си делото на 
разрушението. -  В резултат от това става така, че и мъртвото, 
общото битие е битие, което се е върнало в себе си, е битие 
за себе си,, или безсилната чиста единична единичност се издига 
до обща индивидуалност. Тъй като мъртвият е оставил своето 
битие свободно от своята дейност или от своето отрицателно 
„едно“, той е празната единичност, само пасивно битие за нещо 
друго, отдадено на разположение на всяка низша, нямаща разум 
индивидуалност и на силите на абстрактните материи, при ко
ето индивидуалността сега е по-мощна от него поради живота, 
който има тя, а абстрактните материи са по-мощни поради сво
ята отрицателна природа. Семейството отстранява от него тази 
оскверняваща го дейност, продиктувана от безсъзнателното же
лание и от абстрактни същности, поставя на нейно място своята 
дейност и отдава сродника на земните недра, на елементарната 
непреходна индивидуалност; по този начин то го прави член на 
една общност, която по-скоро надделява и държи свързани сили
те на отделните материи и низшите жизнености, които са искали 
да станат свободни по отношение на него и да го разрушат.

Следователно този последен дълг съставлява съвършения 
божествен закон или положителното нравствено действие по 
отношение на индивида. Всяко друго отношение към него, ко
ето не остава в рамките на любовта, а е нравствено, принадле
жи на човешкия закон и има отрицателното значение да издига 
индивида над включването в природната общност, на която той 
принадлежи като действителен. Но ако вече човешкото право 
има за свое съдържание и сила действителната съзнаваща себе 
си нравствена субстанция, целия народ, а божественото право и 
божественият закон имат за свое съдържание и сила индивида, 
който е отвъд действителността, този индивид не е без сила; не
говата сила е абстрактното чисто общо, елементарният ин
дивид, който индивидуалността, която се изтръгва от елемента 
и съставлява съзнаващата себе си действителност на народа, от
хвърля назад в чистата абстракция като в негова същност точно
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така, както той е основа на тази индивидуалност. -  По-нататък 
ще развием по-подробно как се проявява тази сила в самия на
род.

Следователно както в единия, така и в другия закон има 
също така разлики и степени. Защото, тъй като двете същности 
имат в себе си момента на съзнанието, в самите тях се разгръща 
разликата; това съставлява тяхното движение и свойствения им 
живот. Разглеждането на тези разлики показва начина на дейст
вие и вида самосъзнание на двете общи същности на нравстве
ния свят, а също тяхната връзка и прехода им една в друга.

Общността, върховният закон, който същевременно важи 
открито, наяве, има своята действителна жизненост в управле
нието, в което тя е индивид. Управлението е рефлектираният 
в себе си действителен дух, простата насоченост към себе си на 
цялата нравствена субстанция. Тази проста сила наистина поз
волява на същността да се разпростре в своето разчленяване и 
да даде устойчиво съществуване и собствено битие за себе си на 
всяка част. Тук духът има своята реалност или своето налично 
битие, а семейството е елементът на тази реалност. Но духът 
е същевременно силата на цялото, която обединява отново тези 
части в отрицателното „едно“, дава им чувството за тяхната не
самостоятелност и ги оставя да съзнават, че имат своя живот 
само в цялото. Следователно общността може от една страна 
да се организира в системите на личната самостоятелност и на 
собствеността, на личното и вещното право, а също така да раз
членява видовете труд за отначало единичните цели, целите на 
получаването и оползотворяването, и да им дава самостоятел
ност във вид на особени групировки от хора. Духът на общата 
групировка е простотата и отрицателната същност на тези 
изолиращи се системи. За да не им позволи да се вкоренят и за- 
твърдят в това изолиране и по този начин да се разпадне цялото, 
а духът да отлети, управлението трябва да ги разтърсва отвътре 
от време на време чрез войни, да нарушава и да обърква по този 
начин техния узаконен ред и правото им на самостоятелност, 
като същевременно накара индивидите, които, задълбочавайки 
се в тази самостоятелност, се откъсват от цялото и се стремят 
към ненакърнимото битие за себе си и към сигурността на лич
ността, да почувстват в онзи възложен на тях труд своя госпо
дар, смъртта. Чрез това разлагане на формата на устойчиво съ
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ществуване духът предотвратява потъването от нравственото в 
природното налично битие и запазва и издига насочеността на 
своето съзнание към себе си в свободата и в своята сила. -  От
рицателната същност се оказва истинската мощ на общността и 
силата на нейното самозапазване; следователно тази общност 
има истината и потвърждението на своята мощ в същността на 
божествения закон и в подземното царство.

Божественият закон, който господства в семейството, също 
така има от своя страна разлики в себе си, чието отношение съ
ставлява живото движение на неговата действителност. Но меж
ду трите отношения -  на мъжа и жената, на родителите и децата, 
на потомците като братя и сестри -  на първо място отношение
то на мъжа и жената е непосредственото самопознание на ед
ното съзнание в другото и познанието за взаимната признатост. 
Тъй като е природното, а не нравственото самопознание, то е 
само представата и образът на духа, а не самият действителен 
дух. -  Но представата или образът има своята действителност 
в нещо по-друго от него; ето защо това отношение има своята 
действителност не в самото себе си, а в детето -  в нещо друго, 
ставане на което е то и в което изчезва самото то; и тази смяна 
на непрестанно изместващите се поколения има своята устой
чивост в народа. -  Следователно взаимният пиетет на мъжа и 
жената е примесен с природно отношение и с чувство и тяхно
то отношение няма в самото себе си своето връщане в себе си; 
същото важи и за второто отношение, за взаимния пиетет па 
родителите и децата. Пиететът на родителите към децата им 
също така е афициран от това затрогване, да имаш съзнанието 
за своята действителност в другия и да виждаш как се ражда в 
него битието за себе си, без да го получиш обратно; напротив, то 
остава чужда, собствена действителност; -  а пиететът на децата 
към родителите, напротив, е афициран от затрогването да имаш 
ставането на самия себе си или това, което е „в себе си“, в един 
друг, който изчезва, и да получаваш битие за себе си и собствено 
самосъзнание само чрез отделянето си от източника -  отделяне, 
в което той пресъхва.

Тези две отношения остават в рамките на преминаването и 
на нееднаквостта на страните, които участват в тях. -  Но непри- 
месеното отношение съществува между братята и сестрите. 
Те са една и съща кръв, която обаче е получила в тях своето спо
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койствие и равновесие. Затова те не се желаят един друг, те нито 
са дали това битие за себе си един на друг, нито са го получили 
един от друг, а са свободна индивидуалност един спрямо друг. 
Ето защо женското като сестра има най-висшето предчувствие 
за нравствената същност; то не осъзнава тази същност и не по
лучава нейната действителност, тъй като законът на семейство
то е биващата в себе си, вътрешна същност, която не се съдържа 
в дневната светлина на съзнанието, а остава вътрешно чувство 
и божественото, което се е изтръгнало от действителността. С 
тези пенати е свързано женственото, което съзерцава в тях от
части своята обща субстанция, а отчасти своята единичност, 
обаче така, че това отношение на единичността същевременно 
не е природното отношение на сетивно влечение. -  А като дъще
ря жената трябва да види с природно вълнение и с нравствено 
спокойствие как изчезват родителите й, защото само за смет
ка на това отношение тя получава битието за себе си, на което 
е способна; следователно тя не съзерцава в родителите своето 
битие за себе си по положителен начин. -  Но отношенията на 
майката и съпругата имат единичността отчасти като нещо 
природно, което принадлежи на сетивното влечение, отчасти 
като нещо отрицателно, което вижда в единичността само свое
то изчезване; а отчасти тъкмо затова единичността е нещо слу
чайно, което може да се измести от друга единичност. В дома на 
нравствеността тези отношения на жената се основават не върху 
този мъж, върху това дете, а върху мъжа, върху децата изобщо, 
не върху чувството, а върху общото. Разликата на нравственост
та на жената от тази на мъжа се състои тъкмо в това, че жената 
в своето предопределение за единичността и в своето сетивно 
влечение остава непосредствено обща и чужда на единичност
та на желанието; напротив, в мъжа тези две страни се разпадат 
една от друга и тъй като той като гражданин притежава самосъ- 
знателна сила на всеобщността, той си спечелва по този начин 
царството пожеланието и същевременно си запазва свободата 
от него. Следователно, когато в това отношение на съпругата е 
примесена единичността, неговата нравственост не е чиста; но, 
доколкото тя е чиста, единичността е безразлична и в съпруга
та няма този момент, да познава себе си като тази насоченост 
към себе си в другия. -  Но братът е за сестрата спокойната ед
наква същност изобщо, признанието на сестрата в него е чисто



382 Г. В. фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ДУХА

и непримесено с природно отношение; ето защо в отношение
то на сестрата и брата няма безразличието на единичността и 
нравствената случайност на последната; напротив, тук трябва 
да отстои своето право моментът на признаващата и призната
та единична насоченост към себе си, тъй като той е свързан с 
равновесието на кръвта и с отношението, в което няма желание. 
Ето защо загубата на брата е такава загуба за сестрата, която не 
може да се попълни с нищо, и дългът на сестрата към брата е 
най-висшият дълг.

Това отношение на сестрата и брата е същевременно грани
цата, в която затвореното в себе си семейство се разлага и изли
за вън от себе си. Братът е страната, от която духът на семейст
вото става индивидуалност, която се насочва към нещо друго 
и преминава в съзнанието за всеобщност. Братът напуска тази 
непосредствена, елементарна и затова всъщност отрицателна 
нравственост на семейството, за да получи и създаде съзнаваща
та самата себе си, действителната нравственост.

Братът преминава от божествения закон, в чиято сфера е 
живял, към човешкия. Но сестрата става или съпругата остава 
глава на дома и пазителка на божествения закон. По този начин 
двата пола превъзмогват природната си същност и се явяват в 
своето нравствено значение, като различия, които разделят по
между си двете разлики, които си дава нравствената субстанция. 
Тези две общи същности на нравствения свят имат своята оп
ределена индивидуалност в природно различни самосъзнания 
затова, защото нравственият дух е непосредственото единст
во на субстанцията със самосъзнанието; -  непосредственост, 
която следователно от страна на реалността и на разликата се 
проявява същевременно като налично битие на една природна 
разлика. -  Това е онази страна, която се оказа в понятието за 
духовна същност първоначално определена природа в облика на 
реална за самата себе си индивидуалност. Този момент загубва 
неопределеността, която още има там, и случайното различие на 
заложбите и способностите. Сега той е определената противо
положност на двата пола, природността на които получава съ
щевременно значението на тяхно нравствено предопределение.

Обаче разликата между половете и тяхното нравствено съ
държание остава в единството на субстанцията и нейното дви
жение представя тъкмо тяхното постоянно ставане. Духът на
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семейството изпраща мъжа навън, в общността, и той намира 
в нея своята самосъзнателна същност; по този начин както се
мейството има в общността своята обща субстанция и устойчи
во съществуване, така и, обратно, общността има в семейството 
формалния елемент на своята действителност, а в божествения 
закон -  своята сила и потвърждение. Никое от двете, нито се
мейството, нито общността, взето единствено само то, не е в 
себе си и за себе си; човешкият закон в своето живо движение 
изхожда от божествения, законът, който важи на земята, изхож
да от подземния, съзнателното изхожда от безсъзнателното, 
опосредстването изхожда от непосредствеността, а също така 
се връща там, откъдето е излязъл. Подземната власт, напротив, 
има своята действителност на земята; чрез съзнанието тя ста
ва налично битие и дейност.

Следователно общите нравствени същности са субстанци
ята като общо и същата тя като единично съзнание; те имат за 
своя обща действителност народа и семейството, а за своя при
родна насоченост към себе си и за своя дейна индивидуалност 
мъжа и жената. В това съдържание на нравствения свят вижда
ме постигнати целите, които си поставиха предходните нямащи 
субстанция форми на съзнанието; това, което разумът схвана 
само като предмет, е станало самосъзнание, а това, което само
съзнанието имаше само в самото себе си, е налице като истинна 
действителност. -  Това, което наблюдението знаеше като нещо 
предварително намерено, в което насочеността към себе си не 
би имала дял, тук е предварително намерен обичай, но е дейс
твителност, която е същевременно дело и творение на намира
щия. -  Индивидът, който търси удоволствието от насладата 
от своята единичност, намира това удоволствие в семейство
то, и необходимостта, в която изчезва удоволствието, е неговото 
собствено самосъзнание като гражданин на своя народ; -  или 
неговото самосъзнание е това да знае закона на сърцето като 
закон на всички сърца, да знае съзнанието на насочеността 
към себе си като признат общ ред; -  това е добродетелта, която 
се наслаждава на плодовете от своята жертва; тя осъществява 
това, към което се стреми, а именно да изведе същността навън, 
като й даде действително настояще, и насладата на добродетел
та е този общ живот. -  И най-сетне, съзнанието за самия пред
мет бива удовлетворено в реалната субстанция, която съдържа
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и запазва по един положителен начин абстрактните моменти на 
споменатата празна категория. Тя има в лицето на нравствени
те сили едно истинско съдържание, което застана на мястото на 
нямащите субстанция заповеди, които здравият разум искаше 
да дава и да знае; -  тъй както има благодарение на това едно 
съдържателно, самоопределено в себе си мерило за проверка не 
на законите, а на това, което се върши.

Цялото е спокойно равновесие на всички части и всяка част 
е вътрешно присъщ дух, който не търси удовлетворението си 
отвъд самия себе си, а го има в себе си поради това, че самият 
той е в това равновесие с цялото. -  Наистина това равновесие 
може да бъде живо само като възниква нееднаквост в него и 
справедливостта го връща към еднаквост. Но справедливостта 
не е нито чужда същност, която се намира отвъд, нито недос
тойната за същността действителност на взаимно коварство, 
предателство, неблагодарност и т.н., която би осъществявала 
съд във вид на случай, в който няма мисъл, като връзка, която 
не е схваната в нейното понятие, и като безсъзнателна дейност 
и прекъсване на дейността; напротив, като справедливост на чо
вешкото право, която отвежда обратно в общото излизащото от 
равновесието битие за себе си, самостоятелността на съсловия
та и индивидите, тя е управлението на народа, което е присъс
тващата за самата себе си индивидуалност на общата същност 
и собствената самосъзнателна воля на всички. -  Но справедли
востта, която връща обратно към равновесие общото, започна
ло да получава власт над индивидите, е също така простият дух 
на онзи, който е претърпял несправедливост -  този дух не се е 
разпаднал във вид на този, който е претърпял несправедливост, 
и на една отвъдна същност; самият претърпял несправедливост 
е подземната сила и неговата ериния извършва отмъщението; 
защото неговата индивидуалност, неговата кръв продължава да 
живее в дома; неговата субстанция има трайна действителност. 
Несправедливостта, която може да се извърши по отношение 
на индивида в царството на нравствеността, е само тази, че с 
него чисто и просто става нещо. Силата, която извършва тази 
несправедливост по отношение на съзнанието, че го прави чис
та вещ, е природата, това не е всеобщността на общността, а е 
абстрактната всеобщност на битието; и когато иска да пре
махне претърпяната несправедливост, единичността се обръща
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не към общността, защото не е пострадала от нея, а към битието. 
Както видяхме, съзнанието за кръвно родство у индивида пре
махва тази несправедливост така, че това, което се е извършило, 
става по-скоро произведение, за да бъде битието, последното, 
също така нещо желано и следователно радостно.

По този начин нравственото царство в своето устойчиво съ
ществуване е непорочен свят, неопетнен от никакъв раздор. По 
същия начин неговото движение е спокойно превръщане на ед
ната му сила в другата, така че всяка от тях сама получава и съз
дава другата. Наистина ние виждаме как те се разделят във вид 
на две същности и тяхната действителност; но тяхната противо
положност е по-скоро потвърждаване на едното чрез другото, а 
това, в което те се докосват непосредствено като действителни, 
техният среден термин и елемент, е непосредственото им взаи- 
мопроникване. Единият краен термин, общият съзнаващ себе си 
дух, се слива чрез индивидуалността на мъжа с другия си краен 
термин, със своята сила и своя елемент, с безсъзнателния дух. 
Напротив, божественият закон има своето индивидуализира
не или безсъзнателният дух на индивида има своето налично 
битие в жената, чрез която като среден термин духът възлиза от 
своята недействителност в действителността, от незнаещото и 
незнаеното в съзнателното царство. Съединяването на мъжа и 
жената съставлява дейния среден термин на цялото и елемен
та, който, раздвоен в тези крайни термини на божествения и на 
човешкия закон, е също така тяхно непосредствено съединява
не, което прави въпросните две първи умозаключения да станат 
едно и също умозаключение и съединява в едно противополож
ното движение на действителността надолу към недействител
ността -  движението на човешкия закон, който се организира 
в самостоятелни членове, надолу към опасността и потвържда
ването на смъртта -  и на подземния закон нагоре към действи
телността на деня и към съзнателното налично битие; първото 
движение е присъщо на мъжа, а второто на жената.
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в. Н р а в с тв ен о то  д е й с тв и е , чо в еш к о то

И БОЖЕСТВЕНОТО ЗНАНИЕ, ВИНАТА И СЪДБАТА

Но щом в това царство има противоположност, самосъзнание- 
то още не се е явило в своето право като единична индивидуал
ност; последната има валидност в него от една страна само на 
всеобща воля, а от друга страна -  на кръв на семейството; този 
индивид има валидност само на недействителна сянка. -  Още 
не е извършено никакво действие; а действието е действител
ната насоченост към себе си. ~ Действието нарушава спокойна
та организация и движение на нравствения свят. Това, което се 
проявява в последния като ред и взаимосъгласуваност на двете 
му същности, едната от които потвърждава и допълва другата, 
става чрез действието преход на противоположните, в който 
всяка същност доказва по-скоро, че е нищожност на самата себе 
си и на другата, отколкото че е потвърждение; -  то става отри
цателно движение или вечна необходимост на страшната съдба, 
която необходимост поглъща в бездната (Abgrund) на просто
тата на тази съдба както божествения, така и човешкия закон, 
както и двете самосъзнания, в които тези сили имат своето на
лично битие, и преминава за нас в абсолютното битие за себе 
си на чисто единичното самосъзнание.

Основата (Grund), от която изхожда това движение и върху 
която протича то, е царството на нравствеността; но дейността 
на това движение е самосъзнанието. Като нравствено съзнание 
то е простата чиста насоченост към нравствената същност или 
е дълг. В него няма произвол, а също така борба, няма нереши
телност, тъй като то се е отказало от даването и проверяването 
на закони -  напротив, за него нравствената същност е непосред
ственото, неколебливото, свободното от противоречия. Ето защо 
то не ни представя нито лошата драма, при която се намираме 
в колизията на страстта и дълга, нито комичното, при което се 
намираме в колизията на дълга и дълга -  колизия, която по съ
държание е същото, каквото е колизията между страстта и дълга; 
защото страстта също така може да се представи като дълг, тъй 
като щом съзнанието се върне в себе си от непосредствената суб- 
станциална същност на дълга, последният става формално общо, 
за което, както се оказа по-горе, подхожда еднакво добре всяко



ДУХ 387

съдържание. А колизията между дълг и дълг е комична, тъй като 
изразява противоречието, а именно противоречието на едно про
тивоположно абсолютно, следователно изразява нещо абсолютно 
и с това така изразява непосредствено нищожността на това така 
наречено абсолютно или дълг. -  Но нравственото съзнание знае 
какво трябва да върши; и е решило да го извърши, все едно дали 
то принадлежи на божествения, или на човешкия закон. Тази не
посредственост на неговата решимост е битие в себе си и затова, 
както видяхме, има същевременно значението на природно би
тие; природата, а не случайността на обстоятелствата или на из
бора отрежда единия пол на единия, а другия пол на другия закон 
-  или, обратно, самите две нравствени сили си дават в двата пола 
своето индивидуално налично битие и своето осъществяване.

И така от една страна поради това, че нравствеността се съ
стои всъщност в тази непосредствена решимост и затова е същ
ност за съзнанието само единият закон, а от друга страна поради 
това, че нравствените сили са действителни в насочеността на 
съзнанието към себе си, те получават такова значение, че се из
ключват и са противоположни една на друга; -  в самосъзнани
ето те са за себе си, тъй както в царството на нравствеността са 
само в себе си. Тъй като нравственото съзнание е взело решение 
в полза на един от тези закони, то е всъщност характер; двата 
закона не са еднакво съществени за това съзнание; затова про
тивоположността се проявява като нещастна колизия на дълга 
само с безправната действителност. В тази противоположност 
нравственото съзнание има битие като самосъзнание, а като та
кова то се стреми същевременно да подчини чрез насилие тази 
противоположна действителност пред закона, на който принад
лежи то, или да я измами. Тъй като то вижда правото само на 
своята, а не правото на другата страна, онова от двете съзнания, 
което принадлежи на божествения закон, вижда на другата стра
на случайно упражняване на насилие от човека; а това съзнание, 
което е отредено на човешкия закон, вижда на другата страна 
своенравието и непослушанието на вътрешното битие за себе 
си; защото заповедите на управлението са общият, непосред
ствено очевиден обществен смисъл; но волята на другия закон е 
подземният, затвореният във вътрешния свят смисъл, който се 
проявява в своето налично битие като воля на единичността и в 
противоречието си с първата воля е светотатство.
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По този начин в съзнанието възниква противоположността 
на това, което се знае, и това., което не се знае, както в субстан
цията възникна противоположността на съзнателното и безсъ
знателното; и абсолютното право на нравственото самосъзна
ние влиза в стълкновение с божественото право на същността. 
За самосъзнанието като съзнание предметната действителност 
като такава има същност; но по своята субстанция то е единс
твото на себе си и на това противоположно; и нравственото са
мосъзнание е съзнанието за субстанцията; ето защо предметът 
като противоположен на самосъзнанието изцяло е загубил зна
чението да има същност сам за себе си. Както изчезнаха отдавна 
сферите, в които предметът е само вещ, така изчезват и тези сфе
ри, в които съзнанието затвърдява нещо, изхождайки от себе си, 
и прави същност един единичен момент. В противоположност 
на една такава едностранчивост, действителността има собстве
на сила; тя е в съюз с истината против съзнанието и само показва 
на последното кое е истина. Но нравственото съзнание е изпило 
от чашата на абсолютната субстанция забравата на всяка едно
странчивост на битието за себе си, на неговите цели и на негови
те своеобразни понятия, и затова същевременно е удавило в тази 
вода на Стикс всяка собствена същност и всяко самостоятелно 
значение на предметната действителност. Ето защо неговото аб
солютно право се състои в това, когато действа според нравстве
ния закон, да не намира в това осъществяване нищо друго освен 
само изпълнение на самия този закон и постъпката да не посочва 
нищо друго освен това, кое е нравствена дейност. -  Нравствено
то, което е едновременно абсолютна същност и абсолютна сила, 
не може да се помири с превръщането на неговото съдържание 
в нещо друго. Ако би било само абсолютната същност без сила, 
то би могло да претърпи превръщане в нещо друго от страна на 
индивидуалността; но последната като нравствено съзнание за
едно с отказа си от едностранчивото битие за себе си се е отказа
ла от превръщането в нещо друго; както и, обратно, чистата сила 
би била превърната в нещо друго от същността, ако би била още 
едно такова битие за себе си. Поради това единство индивиду
алността е чиста форма на субстанцията, която е съдържание, а 
дейността е преминаване от мисъл в действителност само като 
движение на една нямаща същност противоположност, чиито 
моменти нямат особено, различно едно от друго съдържание и
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пак такава особена, различна една от друга същност. Ето защо 
абсолютното право на нравственото съзнание се състои в това, 
делото,, формата на действителността на нравственото съ
знание да не бъде нищо друго освен това, което то знае.

Но нравствената същност се раздвои сама във вид на два за
кона, а съзнанието като нераздвоено отнасяне към закона е отре
дено само на единия закон. Както това просто съзнание настоява 
на абсолютното право, щото за него като нравствено съзнание 
същността да се проявява такава, каквато е тя в себе си, така тази 
същност настоява на правото на своята реалност или на това да 
бъде двойна същност. Но същевременно това право на същност
та не противостои на самосъзнанието така, като че ли е някъде 
другаде, а е собствената същност на самосъзнанието; то има сво
ето налично битие и своята сила единствено в самосъзнанието и 
неговата противоположност е дело на последното. Защото тъкмо 
когато самосъзнанието има битие за самото себе си като насоче
ност към себе си и крачи към дело, то се издига от простата не
посредственост и само поражда раздвоение. Чрез делото само
съзнанието се отказва от определеността на нравствеността да 
бъде простата увереност в непосредствената истина и поражда 
разделението на самото себе си във вид на себе си като дейното 
и на противостоящата, отрицателна за него действителност. Сле
дователно чрез делото самосъзнанието става вина. Защото вина- 
та е негова дейност, а дейността е най-съкровената му същност; а 
вината получава също така значението на престъпление; защото 
като просто нравствено съзнание самосъзнанието се е обърнало 
към единия закон, но се е отказало от другия и го нарушава чрез 
своето дело. -  Вината не е безразличната двусмислена същност, 
която се състои в това, че делото, както стои действително пред 
нас, би могло да бъде или също така да не бъде дейност на ней
ната насоченост към себе си, като че ли с дейността би могло да 
се свърже нещо външно и случайно, което не принадлежи на дей
ността, следователно от тази страна дейността би била невинна. 
Напротив, самата дейност е това раздвоение, че поставя себе си 
за себе си, а в противоположност на себе си -  една чужда вън
шна действителност; това, че има една такава действителност, 
принадлежи към самата дейност и се осъществява чрез нея. Ето 
защо е невинно само пълното бездействие, каквото е например 
битието на камъка, не е невинно дори битието на детето. -  Но
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по съдържание нравственото действие има в себе си момента 
на престъплението, тъй като не премахва природното разпре
деление на двата закона към двата пола, а като нераздвоена на
соченост към закона остава по-скоро в рамките на природната 
непосредственост и като дейност прави вина тази едностранчи
вост, че взема само едната от страните на същността и се отнася 
отрицателно към другата, т.е. накърнява я. По-нататък ще изра
зим по-определено в какво се състоят в общия нравствен живот 
вината и престъплението, дейността и извършването на дейст
вието; дотолкова е непосредствено ясно, че този, който действа 
и е виновен, не е този индивид; защото като тази насоченост 
към себе си той е само недействителна сянка или има битие само 
като обща насоченост към себе си, а насочеността към себе си 
е само формалният момент на дейността изобщо, докато за
коните и нравите са съдържание, и то, определено казано за ин
дивида -  законите и нравите на неговото съсловие; индивидът 
е субстанцията като род, който чрез своята определеност наис
тина става вид, но същевременно видът остава общото на рода. 
В народа самосъзнанието слиза от общото само до особеността, 
а не до отделната индивидуалност, която поражда в своята дей
ност една изключваща насоченост към себе си, една отрицател
на за себе си действителност; напротив, в основата на неговата 
дейност лежи сигурното доверие в цялото, в което доверие не се 
примесва нищо чуждо, нито страх, нито враждебност.

Сега нравственото самосъзнание узнава от опит в своето 
дело развитата природа на действителното извършване на 
действие както когато се е подчинило на божествения, така и 
когато се е подчинило на човешкия закон. Очевидният за него 
закон е свързан в същността с противоположния; същността е 
единството на двата закона; но делото е изпълнило само единия 
закон в противоположност на другия. Но тъй като в същността 
първият закон е свързан с втория, изпълнението на единия из
карва наяве другия, и то -  какъвто го направи делото -  като на
кърнена същност, която сега е враждебна и изисква отмъщение. 
За действието е ясна изобщо само едната страна на решението; 
но в себе си решението е отрицателното, което противопоставя 
на решението нещо друго, нещо чуждо за него -  за решението, 
което е знанието. Ето защо действителността държи скрита в 
себе си другата, чужда на знанието страна, и не се показва пред
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съзнанието такава, каквато е тя в себе си и за себе си -  тя не по
казва на сина, че човекът, който го е обидил и когото той убива, е 
негов баща, не му показва, че царицата, която той взема за жена, 
е негова майка.39 По този начин зад нравственото самосъзнание 
стои една сила, която се страхува от светлината и която излиза 
наяве едва когато делото е извършено и залавя самосъзнанието 
при неговото извършване; защото извършеното дело е снетата 
противоположност на знаещата насоченост към себе си и про
тивостоящата й действителност. Действащото не може да отре
че престъплението и вината си; -  делото е това да се привежда в 
движение неподвижното и да се изкарва наяве това, което е едва 
само затворено във възможността и по този начин да се свър
зва неосъзнатото с осъзнатото, небиващото с битието. Следо
вателно в тази истина делото излиза наяве като нещо такова, в 
което нещо осъзнато е свързано с нещо неосъзнато, собствено
то с нещо чуждо, като раздвоената същност, чиято друга страна 
съзнанието узнава от опит, и то също и като своя страна, но като 
наскърбената от него и враждебно възбудената сила.

Възможно е щото правото, което е стояло в засада, да бъде 
налице за действащото съзнание не в своята своеобразна форма, 
а само в себе си, във вътрешната вина на решението и на дейст
вието. Но нравственото съзнание е по-пълно, неговата вина е 
по-чиста, когато предварително познава закона и силата, на ко
ито се противопоставя, взема ги за насилие и не-право, за една 
нравствена случайност, и извършва престъплението като знае, 
че извършва престъпление, както Антигона. Извършеното дело 
превръща неговия възглед; самото извършване говори, че това, 
което е нравствено, трябва да бъде действително; защото дейс
твителността на целта е целта на действието. Действието из
разява тъкмо единството на действителността и субстанци
ята, [т.е.] това, че действителността не е случайна за същността, 
а в съюз с нея не бива давана на нищо, което не е истинско право. 
Поради тази действителност и поради своята дейност нравстве
ното съзнание трябва да признае за своя действителност своето 
противоположно, то трябва да признае вината си, щом страдаме, 
ние признаваме, не сме съгрешили.ш Това признаване изразява 
снетото раздвоение на нравствената цел и на действителност
та, то изразява връщането към нравственото убеждение, което 
знае, че няма валидност нищо друго освен това, което е право.
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Но с това действащото се отказва от своя характер и от дейст
вителността на своята насоченост към себе си и е загинало. 
Неговото битие е това да принадлежи на своя нравствен закон 
като на своя субстанция; но в признаването на противополож
ното този закон е престанал да бъде субстанция за него; и вмес
то своята действителност то е постигнало недействителността, 
убеждението. -  Наистина субстанцията се проявява в индиви
дуалността като неин патос, който е същевременно характер на 
действащото; нравствената индивидуалност е непосредствено и 
в себе си единна с това свое общо, тя има своето съществуване 
само в него и не може да преживее гибелта, която тази нравстве
на сила претърпява от противоположната.

Но при това тя има увереността, че онази индивидуалност, 
чийто патос е тази противоположна сила, не претърпява повече 
зло от това, което е причинила тя. Движението на нравстве
ните сили една спрямо друга и на индивидуалностите, които им 
дават живот и ги пускат в действие, е стигнало до истинския си 
край само в това, че и двете страни претърпяват една и съща 
гибел. Защото никоя от силите няма някакво предимство пред 
другата, за да бъде по-съществен момент на субстанцията. Ед
наквата същественост и безразличното устойчиво съществува
не на двете една до друга е тяхното нямащо насоченост към себе 
си (selbstloses) битие; в делото те имат битие като насочена към 
себе си същност (Selbstwesen), но като различна, а това проти
воречи на единството на насочеността към себе си и съставлява 
тяхната безправност и необходима гибел. По същия начин и ха
рактерът от една страна по своя патос или по своята субстан
ция принадлежи само на едната, а от друга страна, от страна на 
знанието, както единият, така и другият характер е раздвоен на 
съзнателно и несъзнателно; и тъй като всеки характер сам пре
дизвиква тази противоположност и чрез делото е негово произ
ведение и незнанието, той изпада във вината, която го поглъща. 
Следователно победата на едната сила и на нейния характер и 
гибелта на другата страна би била само честта и незавършеното 
произведение, което неудържимо крачи напред към равновеси
ето на двете. Едва в еднаквото подчиняване на двете страни е 
осъществено абсолютното право и се е появила нравствената 
субстанция като отрицателната сила, която поглъща двете стра
ни, или всемогъщата и справедлива съдба.
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Ако двете сили се вземат според тяхното определено съдър
жание и неговата индивидуализация, картината на тяхното офор
мено стълкновение застава пред нас от формалната си страна 
като стълкновение на нравствеността и самосъзнанието с без
съзнателната природа и една налична благодарение на нея слу
чайност (последната има право по отношение на самосъзнани
ето, защото то е само истинският дух, е само в непосредствено 
единство със своята субстанция), а по своето съдържание -  като 
раздвоение между божествения и човешкия закон.41 -  Юношата 
излиза вън от безсъзнателната същност, от духа на семейството, 
и става индивидуалност на общността; но това, че той още при
надлежи на природата, от която се е изтръгнал, се доказва така, 
че той излиза наяве в случайността на двамата братя42, които се 
домогват с еднакво право към едно и също нещо; нееднаквост- 
та, която произтича от това, че единият се е родил по-рано, а 
другият по-късно, като природна разлика няма значение за тях, 
тъй като те навлизат в нравствената същност. Но управление
то като простата душа или насочеността на народния дух към 
себе си не понася двойственост на индивидуалността; и против 
нравствената необходимост на това единство застава природата 
като случайност на множествеността. Ето защо настъпва раздор 
между двамата и еднаквото им право на държавна власт води 
до гибелта и на двамата, които еднакво нямат право. Човешки 
погледнато, престъпление е извършил онзи, който, тъй като не 
е притежател, напада общността, начело на която е стоял дру
гият; напротив, правото е на страната на този, който е съумял 
да схване другия само като индивид, откъснат от общността, и 
го е изтласкал в това негово безсилие; той е посегнал само на 
индивида като такъв, но не и на общността, не и на същността 
на човешкото право. Общността, която е била нападната и защи
тена от празната единичност, се запазва, и двамата братя нами
рат взаимната си гибел един от друг; защото индивидуалността, 
която свързва със своето битие за себе си опасността за цялото, 
сама се е изключила от общността и се разлага в себе си. Но общ
ността ще почита единия, който се е намирал на нейна страна; 
а другият, напротив, който вече от стените на града е изявил за 
своето опустошение, ще бъде наказан от управлението, от въз
становената простота на насочеността на общността към себе 
си с лишаване от последни почести; този, който се е опитал да
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заграби най-висшия дух на съзнанието, на общината, трябва да 
бъде лишен от честта на неговата цяла завършена същност, от 
честта, отдавана на духа, който е напуснал тялото.

Но ако по такъв начин общото лесно отблъсква чистия връх 
на своята пирамида и наистина спечелва победа над бунтуващия 
се принцип на единичността, над семейството, с това то само се 
е впуснало в борба с божествения закон, а духът, който съзнава 
самия себе си, само се е впуснал в борба с безсъзнателния дух; 
защото последният е другата съществена сила, която поради 
това, че е съществена, не е разрушена от първата, а е само оби
дена от нея. Но безсъзнателният дух получава помощ за дейст
вително осъществяване против пълновластния, открито дейст
ващ закон само от страна на безкръвната сянка. Ето защо като 
закон на слабостта и мрака отначало той се подчинява на закона 
на светлината и силата, защото неговата власт е валидна долу, а 
не върху земята. Обаче действителното, което е отнело честта 
и силата на вътрешното, с това е изтощило своята същност. От
критият дух има корена на своята сила в подземния свят; сигур
ната в самата себе си и уверяващата себе си увереност на народа 
има истината на своята клетва, която свързва всички в едно, 
само в безсъзнателната и безмълвна субстанция на всички, във 
водите на забравата. Ето защо осъществяването на открития дух 
се превръща в противоположното и той узнава от опит, че него
вото най-висше право е най-висше неправо, че неговата побе
да е по-скоро негова собствена гибел. Затова мъртвият, чието 
право е нарушено, умее да намери оръдия за своето отмъщение, 
които имат еднаква действителност и власт със силата, която 
го наскърбява. Тези сили са други общности, чиито олтари са 
били осквернени от кубетата или птиците с трупа на покойни
ка, който не е бил издигнат в безсъзнателната всеобщност чрез 
връщането му в елементарния индивид, което подобава за него, 
а е останал върху земята в царството на действителността и сега 
получава като сила на божествения закон самосъзнателна дейс
твителна всеобщност. Тези стихии се насочват враждебно една 
против друга и разрушават общността, която е осквернила и 
разрушила своята сила, пиетета на семейството.

В тази представа движението на човешкия и на божествения 
закон има израза на своята необходимост в индивиди, в които 
общото се проявява като патос, а дейността на движението се
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проявява като индивидуална дейност, която дава на необходи
мостта на това движение привидността на случайност. Но ин
дивидуалността и дейността съставляват изобщо принципа на 
единичността, който в неговата чиста всеобщност беше наречен 
вътрешен божествен закон. Като момент на откритата общност 
той има не само онази подземна или -  в неговото налично битие
-  външна действителност, но и едно също така открито, дейст
вително в действителния народ налично битие и движение. Взе
то в тази форма, това, което беше представено като просто дви
жение на индивидуализирания патос, получава по-друг облик, 
а престъплението и обоснованото от него разрушаване на об
щността получава същинската форма на своето налично битие.
-  Следователно човешкият закон, който в своето общо налично 
битие е общността, който в своето привеждане в действие изоб
що е мъжествеността, който в своето действително привеждане 
в действие е управлението, е, движи се и се запазва чрез това, че 
поглъща в себе си обособяването на пенатите или самостоятел
ното разединяване във вид на семейства, начело на които стои 
женствеността, и ги запазва разтворени в непрекъснатостта на 
своята текущост. Но същевременно семейството е изобщо негов 
елемент, а единичното съзнание е обща основа, която привежда 
в действие. Тъй като общността дава на себе си своето устойчи
во съществуване само чрез нарушаването на семейното щастие 
и чрез разтварянето на самосъзнанието в общото самосъзнание, 
тя си поражда свой вътрешен враг в това, което потиска тя и ко
ето същевременно е съществено за нея, в женствеността изоб
що. Женствеността -  вечната ирония на общността -  променя 
чрез интрига общата цел на управлението, като я прави частна 
цел, превръща неговата обща дейност в произведение на този оп
ределен индивид и обръща общата собственост на държавата в 
притежание и украса на семейството. По този начин тя прави за 
присмех пред немирството на незрялата младеж и превръща в 
обект на презрение от страна на нейния ентусиазъм сериозна
та мъдрост на зрялата възраст, която, отмряла за единичността
-  за удоволствието и насладата, както и за действителната дей
ност -  мисли и се грижи само за общото, изобщо издига силата 
на младостта до равнището на нещо значимо -  силата на сина, в 
лицето на когото майката е родила своя господар, силата на бра
та, в лицето на когото сестрата има еднаквия с нея мъж, силата
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на младежа, благодарение на когото дъщерята, която се е осво
бодила от своята несамостоятелност, получава удоволствието и 
достойнството да бъде жена. -  Но общността може да се запази 
само чрез потискане на този дух на единичността, а тъй като той 
е съществен момент, тя наистина също така го поражда, и то чрез 
потискащото отнасяне към него като враждебен принцип. Обаче 
тъй като този принцип, отделяйки се от общата цел, е само зъл 
и нищожен в себе си, той не би могъл да стори нищо, ако сама
та общност не признае като сила на цялото силата на младостта, 
мъжествеността, която, тъй като е незряла, още стои в сферата 
на единичността. Защото общността е народ, самата тя е индиви
дуалност и е за себе си всъщност само така, че други индивидуал
ности са за нея, че тя ги изключва от себе си и знае по отношение 
на себе си, че е независима от тях. Отрицателната страна на общ
ността, която, взета отвътре, потиска обособяването на индиви
дите, а взета отвън е самодейна, има своите оръжия в лицето на 
индивидуалността. Войната е духът и формата, в която съществе
ният момент на нравствената субстанция, абсолютната свобода 
на нравствената насочена към себе си същност (Selbstwesen) от 
всяко налично битие е налице в нейната действителност, и в ней
ното потвърждение. Тъй като войната от една страна дава на от
делните системи на собственост и на личната самостоятелност, 
както и на самата отделна личност да почувстват силата на отри
цателното, от друга страна, тъкмо тази отрицателна същност се 
издига в нея като това, което запазва цялото; храбрият младеж, 
пред когото женствеността изпитва удоволствие, потиснатият 
принцип на гибелта излиза на бял свят и е значимото. Сега при
родната сила и това, което се проявява като случайност на щас
тието, са решаващото относно наличното битие на нравствената 
същност и относно духовната необходимост; тъй като наличното 
битие на нравствената същност почива върху телесна сила и щас
тие, вече ерешено, че то е загинало. -  Както някога само пенатите 
загиваха в народния дух, така сега живите духове на народите 
загиват чрез своята индивидуалност в една всеобща общност, чи- 
ято проста всеобщност е без дух и мъртва и чиято жизненост е 
отделният индивид като отделен. Нравствената форма на духа е 
изчезнала и на нейно място застава друга.

Следователно тази гибел на нравствената субстанция и ней
ният преход в една друга форма са определени от това, че нравс
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твеното съзнание е насочено към закона всъщност непосредст
вено; в това определение на непосредствеността се съдържа, че в 
действието на нравствеността навлиза изобщо природата. Ней- 
ната действителност разкрива само противоречието и зародиша 
на гибелта, който красивото единодушие и спокойното равно- 
весие на нравствения дух има тъкмо в самото това спокойствие 
и красота; защото непосредствеността има това противоречи- 
во значение, че е безсъзнателно спокойствие на духа. -  Поради 
тази природност този нравствен народ е изобщо определена от 
природата и затова ограничена индивидуалност и следовател
но намира своето снемане в една друга индивидуалност. Но тъй 
като изчезва тази определеност, която, поставена в наличното 
битие, е ограничаване, но е също така отрицателното изобщо и е 
насочеността на индивидуалността към себе си, животът на духа 
и тази субстанция, която съзнава самата себе си във всички, са 
загубени. Тази субстанция излиза наяве в тях като формална 
всеобщност, тя вече не им е вътрешно присъща като жив дух, а 
простата монолитност на нейната индивидуалност е разпръсна
та в много точки.

с . П равн о  с ъ с то я н и е

Общото единство, в което се връща живото непосредствено 
единство на индивидуалността и на субстанцията, е нямащата 
дух общност, която е престанала да бъде нямащата самосъзна
ние субстанция на индивидите и в която сега те имат валидност 
според своето единично битие за себе си като насочени към себе 
си същности (Selbtwesen) и като субстанции. Общото, разпръс
нато в атомите на абсолютно многото индивиди, този умрял дух 
е еднаквост, в която всички имат валидността на „всеки един“> 
на лица. -  Това, което беше наречено в света на нравственост
та скрит божествен закон, в действителност е излязло вън от 
своето „вътрешно“ и е навлязло в действителността; в света на 
нравствеността индивидът беше действителен и имаше валид
ността на действителен само като общата кръв на семейството, 
като този индивид той беше нямащият насоченост към себе си 
(selbstlose), напусналият тялото дух; поради това той се връ
ща в увереността в самия себе си; индивидът е нравствена суб
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станция дотолкова, доколкото е положителното общо, но него
вата действителност е да бъде отрицателна обща насоченост 
към себе си. -  Видяхме как силите и формите на нравствения 
свят потъват в простата необходимост на празната съдба. Тази 
сила на нравствения свят е субстанцията, която се рефлектира в 
своето единство; но абсолютната същност, която рефлектира в 
себе си, тъкмо онази необходимост на празната съдба не е нищо 
друго освен „азът“ на самосъзнанието.

Следователно самосъзнанието сега вече има валидността на 
биваща в себе си и за себе си същност; тази признатост е не
говата субстанциалност; но последната е абстрактната всеоб
щност, защото нейно съдържание е тази упорита насоченост 
към себе си, а не насочеността към себе си, която е разтворена в 
субстанцията.

Следователно тук личността е излязла вън от живота на 
нравствената субстанция; тя е имащата действителна валид
ност самостоятелност на съзнанието. Недействителната ми
съл за нея, която мисъл става за самата себе си чрез отказ от 
действителността, се появи по-рано като стоическо самосъз
нание; както стоическото самосъзнание произлезе от господ
ството и робството като от непосредствено налично битие на 
самосъзнанието, така личността произлезе от непосредствения 
дух, който е общата господстваща воля на всички, а също така 
служещо тям послушание. Това, което беше „в себе си“ за стои
цизма само в абстракцията, сега е действителен свят. Сто
ицизмът не е нищо друго освен съзнанието, което привежда в 
своята абстрактна форма принципа на правното състояние, ня
мащата дух самостоятелност; чрез своето бягство от действи
телността то постигна само мисълта за самостоятелността; то 
е абсолютно за себе си чрез това, че не свързва своята същност 
с някакво налично битие, а [иска да] се откаже от всяко налично 
битие и вижда своята същност единствено в единството на чис
тото мислене. По същия начин правото на лицето не е свързано 
нито с едно по-богато или по-силно налично битие на индиви
да като такъв, нито с един общ жив дух, а е свързано по-скоро 
с чистото „едно“ на неговата абстрактна действителност или с 
него като самосъзнание изобщо.

Следователно, както абстрактната самостоятелност на 
стоицизма представи своето осъществяване, така и това осъ



ДУХ 399

ществяване ще повтори движението на тази самостоятелност. 
Абстрактната самостоятелност на стоицизма преминава в скеп- 
тическото забъркване на съзнанието, в един брътвеж на отри- 
дателното, който блуждае безформено от една случайност на 
битието и на мисълта към друга, разтваря ги наистина в абсо
лютната самостоятелност, но също така ги поражда отново и 
е в действителност само противоречието между самостоятел
ността и несамостоятелността на съзнанието. -  По същия на
чин личната самостоятелност на правото е по-скоро пак такова 
всеобщо забъркване и взаимно разтваряне. Защото това, което 
има валидността на абсолютна същност, е самосъзнанието като 
чистото празно „едно" на лицето. В противоположност на тази 
празна всеобщност, субстанцията има формата на изпълване и 
на съдържание, а това съдържание сега е оставено напълно сво
бодно и неподредено; защото вече няма налице духа, който би 
го покорил и задържал в неговото единство. -  Ето защо това 
празно „едно“ на лицето в своята реалност е случайно налично 
битие и нямащо същност движение и действане, което не полу
чава устойчивост. Следователно, подобно на скептицизма, фор- 
мализмът на правото по силата на своето понятие е без специ
фично съдържание, той намира пред себе си едно многообраз
но устойчиво съществуване, притежанието, и отпечатва върху 
него същата абстрактна всеобщност, чрез която притежанието 
се нарича собственост, както прави скептицизмът. Но ако така 
определената действителност се нарича в скептицизма изобщо 
привидност и има само отрицателна стойност, в правото тя има 
положителна стойност. Онази отрицателна стойност се състои в 
това, че действителното има значението на насоченост към себе 
си, като мислене, като това, което е общо в себе си, а тази поло
жителна стойност се състои в това, че то е „мое" в значението на 
категория, като призната и действителна валидност. -  И ед
ното, и другото е все същото абстрактно общо; действителното 
съдържание или определеността на това, което е „мое“ -  все 
едно дали то е съдържание или определеност на едно външно 
притежание или също така на вътрешното богатство или бедно- 
та на духа и характера -  не се съдържа в тази празна форма и с 
нищо не се отнася до нея. Следователно това съдържание при
надлежи на една собствена сила, която е нещо по-друго, откол- 
кото формално общото, която е случайност и произвол. -  Ето
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защо съзнанието за право изпитва в самата си действителна ва
лидност по-скоро загубата на своята реалност и своята пълна 
несъщественост и това да се окачестви един индивид като лице 
е израз на презрение.

Свободната сила на съдържанието се определя така, че раз
пръскването в абсолютната множественост на личните атоми 
по силата на природата на тази определеност същевременно е 
съсредоточено в една чужда за тях и също така нямаща дух точ
ка, която, от една страна, подобно на недостъпността на тяхната 
персоналност, е чисто единична действителност, но в противо
положност на тяхната празна единичност същевременно има 
значението на всяко съдържание, а чрез това -  значението на 
реална същност за тях и в противоположност на тяхната мни
мо абсолютна, но в себе си нямаща същност действителност е 
общата сила и абсолютната действителност. По този начин този 
господар на света е абсолютното лице, което същевременно об
хваща в себе си всяко налично битие -  лицето, за чието съзнание 
не съществува по-висш дух. Той е лице, но самотното лице, кое
то се е противопоставило на всички; тези „всички“ съставляват 
имащата валидност всеобщност на лицето; защото единичното 
като такова е истинно само като обща множественост на еди
ничността; отделена от тази единичност, самотната насоченост 
към себе си е в действителност недействителната безсилна на
соченост към себе си. -  Същевременно последната е съзнанието 
за съдържанието, което съдържание се противопостави на онази 
обща личност. Но това съдържание, освободено от неговата от
рицателна сила, е хаосът на духовните сили, които, необуздани 
като елементарни същности, се движат в дива разюзданост бяс
но и разрушително една против друга; тяхното безсилно само
съзнание е безвластното обкръжение и почвата за тяхната сума
тоха. Този господар на света, който по такъв начин знае себе си 
като съвкупността на всички действителни сили, е неимоверно
то самосъзнание, което знае себе си като действителния бог; но 
тъй като той е само формалната насоченост към себе си, която 
не е могла да ги обуздае, неговото движение и неговата самона- 
слада е също така неимоверна разюзданост.

Господарят на света има действителното съзнание за това, 
какво е той -  съзнание за общата сила на действителността -  в 
разрушителната власт, която той упражнява по отношение на
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противостоящата му насоченост към себе си на неговите пода- 
ници. Защото неговата сила не е единството на духа, в което 
лицата биха познавали своето собствено самосъзнание -  на- 
против, като лица те са по-скоро сами за себе си и изключват 
съединяващата връзка с други от абсолютната недостъпност на 
своята пунктуалност; следователно те са в едно само отрицател
но отношение както една към друго, така и към него, който е 
тяхното отношение или тяхната съединяваща връзка. Като тази 
съединяваща връзка той е същността и съдържанието на техния 
формализъм, но чуждото тям съдържание и враждебната същ
ност, която по-скоро снема тъкмо онова, което има за тях ва
лидността на тяхна същност, безсъдържателното битие за себе 
си; -  а като съединяваща връзка на тяхната личност разрушава 
тъкмо тази личност. Следователно, когато в правната личност 
се утвърди чуждото на нея съдържание -  а то се утвърждава в 
нея, защото е нейна реалност -  тя узнава от опит по-скоро сво
ето нямане на субстанциалност. Разрушаващото възбуждане на 
умовете върху тази нямаща същност почва, напротив, дава на 
себе си съзнанието за своето всевластие, но тази насоченост към 
себе си е само опустошение, затова тя е само вън от себе си и е 
по-скоро отхвърлянето на своето самосъзнание.

Такава е страната, в която самосъзнанието е действително 
като абсолютна същност. Но съзнанието, което е тласнато да 
напусне тази действителност и да се върне в себе си, мисли за 
тази своя несъщественост; както видяхме по-рано, стоическата 
самостоятелност на чистото мислене преминава през скепти
цизма и намира своята истина в нещастното съзнание -  истина
та как стоят нещата с неговото битие в себе си и за себе си. Ако 
това знание се прояви тогава само като едностранчив възглед на 
съзнанието като такова, тук се е появила действителната исти
на на този възглед. Тя се състои в това, че тази обща валидност 
на самосъзнанието е отчуждената от него реалност. Тази валид
ност е общата действителност на насочеността към себе си, но 
тази действителност е непосредствено също така превръщане в 
нещо друго; тя е загубването на същността на насочеността към 
себе си. -  Действителността на насочеността към себе си, коя
то не е налице в нравствения свят, беше получена чрез нейното 
връщане в лицето; това, което беше единно в нравствения свят, 
сега се появява развито, но отчуждено от себе си.
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В
О тчужденият от себе си дух;

ОБРАЗОВАНОСТТА

Нравствената субстанция запази противоположността за
творена в простото съзнание на тази субстанция, а съзнанието 
-  в непосредствено единство с неговата същност. Ето защо същ
ността има простата определеност на битие за съзнанието, ко
ето е насочено непосредствено към битието и обичай на което е 
това битие; нито съзнанието има за самото себе си валидността 
на тази изключваща насоченост към себе си, нито субстанция
та има значението на изключено от съзнанието налично битие, 
с което съзнанието би трябвало да се постави в едно само чрез 
отчуждението на самото себе си и същевременно да произведе 
субстанцията. Но онзи дух, чиято насоченост към себе си е абсо
лютно прекъснатото, има в противоположност на себе си своето 
съдържание като една също така сурова действителност и тук 
светът има определението да бъде нещо външно, отрицателното 
на самосъзнанието. Но този свят е духовна същност, в себе си 
той е взаимопроникването на битието и на индивидуалността; 
това негово налично битие е произведението на самосъзнание
то, но също така една непосредствено налична, чужда на само
съзнанието действителност, която има собствено битие и в ко
ято то не познава себе си. Тя е външната същност и свободното 
съдържание на правото; но тази външна действителност, която 
господарят на света на правото обхваща в себе си, не е само тази 
елементарна същност, която е случайно налице за насочеността 
към себе си -  напротив, тя е негова, но не положителна, а по- 
скоро негова отрицателна работа. Тази действителност получа
ва своето налично битие чрез самоотричането на самосъзнание
то от себе си и чрез отказа му от собствената му същност, които 
изглежда му се налагат в опустошението, господстващо в света 
на правото, от страна на външното насилие на разбушувалите 
се стихии. Тези стихии сами за себе си са само чистото опусто
шаване и разлагане на самите себе си; но тъкмо това разлагане, 
тази тяхна отрицателна същност е насочеността към себе си; тя 
е техният субект, тяхната дейност и тяхното ставане. Но тази
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дейност и това ставане, чрез които субстанцията става действи
телна, е отчуждението на личността, защото насочеността към 
себе си, която има валидност непосредствено, т.е. без отчужде
ние, в себе си и за себе си, е без субстанция и е играта на онези 
бушуващи стихии; следователно субстанцията на тази насоче
ност към себе си е самото й самоотричане, а самоотричането е 
субстанцията или духовните сили, които се подреждат във вид 
на един свят и по този начин се запазват.

По този начин субстанцията е дух, самосъзнателно единст
во на насочеността към себе си и същността; но двете те имат 
една за друга също така значението на отчуждение. Духът е съ
знание на една свободна сама за себе си предметна действител
ност; но на това съзнание противостои въпросното единство на 
насочеността към себе си и същността, на действителното съ
знание противостои чистото съзнание. От една страна, дейст
вителното самосъзнание преминава чрез своето самоотричане в 
действителен свят, а последният обратно в действително само
съзнание; но, от друга страна, тъкмо тази действителност, както 
лицето, така и предметността, са снети; те са чисто общи. Това 
тяхно отчуждение е чистото съзнание или същността. При
съствието има противоположността непосредствено в своето 
отвъдно, което е негово мислене и мислено битие (Gedachtsein), 
тъй както последното има противоположността непосредствено 
в отсамното, което е негова отчуждена от него действителност.

Ето защо този дух си образува не само един, а двоен, разде
лен и противоположен свят. -  Светът на нравствения дух е него
вото собствено присъствие; и затова всяка сила на този свят е в 
това единство, а доколкото двете се различават, те са в равнове
сие с цялото. Нищо няма значението на отрицателното на само
съзнанието; дори напусналият тялото дух присъства в кръвта 
на роднинството, в насочеността на семейството към себе си, 
и общата власт на управлението е волята, насочеността на 
народа към себе си. Но тук присъстващото означава само пред
метна действителност, която има своето съзнание отвъд; всеки 
отделен момент като същност получава това съзнание, а с него и 
действителността от друг, и доколкото е действителен, неговата 
същност е по-друга от неговата действителност. -  Нищо няма 
един обоснован в самото него и вътрешно присъщ на самото 
него дух, а всичко е вън от себе си, в нещо чуждо -  равновесието



404 Г. В. фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ДУХА

на цялото не е оставащото при себе си единство и неговото вър
нало се в себе си успокояване, а почива върху отчуждението на 
противоположното. Ето защо цялото, както всеки отделен мо
мент, е отчуждена от себе си реалност; то се разпада във вид на 
две царства -  едно, в което самосъзнанието е действително, е 
както самото то, така и неговият предмет, и друго, царството на 
чистото съзнание, което е отвъд първото, няма действително 
присъствие, а е във вярата. Следователно, както нравственият 
свят се връща от разделението на божествения и на човешкия 
закон и на техните форми, а съзнанието на този свят се връща 
от разделението на знанието и безсъзнателността в своята съд
ба, в насочеността към себе си като отрицателната сила на 
тази противоположност, така и тези две царства на отчуждения 
от себе си дух ще се върнат в насочеността към себе си; но ако 
онази, първата, беше непосредствено валидната насоченост към 
себе си, отделното лице, тази, втората, която се връща в себе си 
от своето самоотричане, ще бъде общата насоченост към себе 
си, съзнанието, което схваща понятието, и тези духовни све- 
тове, всички моменти на които твърдят за себе си, че имат фик
сирана действителност и недуховно устойчиво съществуване, 
ще се разтворят в чистото прозрение. Чистото прозрение като 
насочеността към себе си, която схваща самата себе си, завърш
ва образоваността; то не схваща нищо освен насочеността към 
себе си и схваща всичко като насоченост към себе си, т.е. схва
ща всичко в неговото понятие, унищожава всяка предметност 
и превръща всяко битие в себе си в битие за себе си. Насочено 
против вярата като чуждото, отвъдното царство па същността, 
то е просвещението. Просвещението завършва отчуждението и 
в това царство, в което се спасява отчужденият дух като в съз
нание за покоя, който е еднакъв със самия себе си; то обърква 
домакинството на духа, което води той тук, чрез това, че внася 
приборите на отсамния свят, които той не може да не признае 
като своя собственост, защото неговото съзнание също така 
принадлежи на този свят. -  Същевременно в тази отрицателна 
дейност чистото прозрение реализира самото себе си и създава 
своя собствен предмет, непознаваемата абсолютна същност и 
полезното. Тъй като по този начин действителността е загубила 
всякаква субстанциалност и в нея вече нищо не е в себе си, сри
нато е както царството на вярата, така и това на реалния свят, и
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тази революция поражда абсолютната свобода, благодарение 
на което духът, който преди това е бил отчужден, се връща на
пълно в себе си, напуска тази страна (Land) на образоваността и 
преминава в друга страна, в страната на моралното съзнание.

I
СВЕТЪТ НА ОТЧУЖДЕНИЯ ОТ СЕБЕ СИ ДУХ

Светът на този дух се разпада на два свята; първият е светът на 
действителността или на самото отчуждение на духа; а другият 
е този, който духът, издигайки се над първия свят, си изгражда 
в етера на чистото съзнание. Вторият свят, който е противопо
ложен на въпросното отчуждение, тъкмо поради това не е сво
боден от него, а е по-скоро само другата форма на отчуждение, 
която се състои тъкмо в това, че има съзнанието в двата свята, и 
обхваща тези два свята. Следователно това, което разглеждаме 
тук, не е самосъзнанието на абсолютната същност, както е то в 
себе си и за себе си, не е религията, а е вярата, доколкото тя е 
бягството от действителния свят и следователно не е в себе си 
и за себе си. Ето защо това бягство от царството на присъствието 
е в самото себе си непосредствено двойно. Чистото съзнание е 
елементът, в който се издига духът, но то е елемент не само на 
вярата, но и на понятието; ето защо двете те се явяват едно
временно едно с друго и вярата се разглежда само в противопо
ложност на понятието.

а . О бразо вано стта  и н ей н о то  ц а р с тв о  н а  д ей с тв и телн о с тта

Духът на този свят е проникната от едно самосъзнание духов
на същност, която знае, че е непосредствено присъстваща като 
тази биваща за себе си същност и че на нея противостои същ
ността като действителност. Но наличното битие на този свят, 
както и действителността на самосъзнанието, почива върху 
движението, чрез което самосъзнанието се самоотрича от сво
ята личност, по този начин създава своя свят и се отнася към 
него като към един чужд свят така, че сега вече трябва да го за
владее. Но самият отказ на самосъзнанието от неговото битие 
за себе си е пораждането на действителността и следователно
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чрез този отказ то я завладява непосредствено. -  Или самосъз
нанието е нещо, има реалност само доколкото се отчуждава от 
самото себе си; така то поставя себе си като общо и тази негова 
всеобщност е негова валидност и действителност. Ето защо тази 
еднаквост с всички не е онази еднаквост на правото, не е онази 
непосредствена признатост и валидност на самосъзнанието за
това, защото то е; напротив, за да има валидност, то трябва да се 
е направило чрез отчуждаващото опосредстване съответстващо 
на общото. Нямащата дух всеобщност на правото възприема в 
себе си и оправдава всяка природна разновидност на характера 
като разновидност на наличното битие. А всеобщността, която 
има валидност тук, е станалата всеобщност, и затова тя е дей
ствителна.

Следователно това, чрез което индивидът има тук валидност 
и действителност, е образоваността. Неговата истинна първо
начална природа и субстанция е духът на отчуждението на при
родното битие. Ето защо това самоотричане е както цел, така и 
налично битие на индивида; същевременно то е средството или 
преходът както на мислената субстанция в действителност
та, така и обратно -  на определената индивидуалност в същес
твеността. Тази индивидуалност се образова, за да стане това, 
което е тя в себе си, и едва благодарение на това е в себе си и има 
действително налично битие; доколкото е образована, дотолкова 
тя е действителна и силна. Макар че тук насочеността към себе 
си знае, че е действителна като „тазии, все пак нейната действи
телност се състои единствено в снемането на природната насоче
ност към себе си; ето защо първоначално определената природа 
се свежда до несъществената разлика по величина, до една по- 
голяма или по-малка енергия на волята. Но целта и съдържани
ето на тази насоченост към себе си принадлежат единствено на 
самата обща субстанция и могат да бъдат само нещо общо; осо
беността на една природа, която става цел и съдържание, е нещо 
безсилно и недействително; тя е вид, който напразно и смешно 
се стреми да се осъществи; тя е противоречието да се дава на 
особеното действителност, която е непосредствено общото. За
това ако индивидуалността се поставя погрешно в особеността 
на природата и на характера, в реалния свят не се срещат инди
видуалности и характери, а индивидите имат еднакво налично 
битие един за друг; въпросната мнима индивидуалност има би
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тие тъкмо само в съществуващото в мнението налично битие, 
което няма устойчивост в този свят, в който получава действи
телност само отричащото се от самото себе си и затова само об
щото. -  Ето защо съществуващото в мнението има валидността 
на това, което е то, на вид. „Вид“ (Art) не е съвсем същото, как- 
вото е espece43, „най-страшният от всички прякори; защото той 
обозначава посредствеността и изразява най-висшата степен на 
презрение". Но „вид“ (Art) и „добър в своя вид“ {in seiner Art gut) 
е немски израз, който придава на това значение почетното изра
жение, като че ли не се има предвид нещо чак толкова лошо, или 
който и в действителност още не включва в себе си съзнанието 
какво е вид и какво е образованост и действителност.

Това, което се проявява по отношение на отделния индивид 
като негова образованост, е същественият момент на самата суб
станция, а именно непосредственото преминаване на нейната 
мислена всеобщност в действителност или нейната проста душа, 
чрез която това, което е „е себе си“ е нещо признато и е налич
но битие. Ето защо движението на образоващата се индивиду
алност е непосредствено нейното ставане като обща предметна 
същност, т.е. ставането на действителния свят. Последният, ма
кар и да е станал чрез индивидуалността, е нещо непосредствено 
отчуждено за самосъзнанието и има за него формата на непокла
тима действителност. Но тъй като същевременно самосъзнание
то е уверено, че този свят е негова субстанция, то се стреми да го 
завладее; то спечелва тази власт над него чрез образоваността, 
която се проявява от тази страна така, че самосъзнанието пра
ви себе си съответстващо на действителността, и то дотолкова, 
доколкото му позволява енергията на първоначалния характер 
и талант. Това, което се проявява тук като насилие на индивида, 
под което попада и следователно бива снета субстанцията, е съ
щото, каквото е осъществяването на последната. Защото силата 
на индивида се състои в това, че той прави себе си съответстващ 
на нея, т.е. в това, че той се отрича от своята насоченост към себе 
си, следователно поставя себе си като предметната биваща суб
станция. Ето защо образоваността на индивида и собствената 
му действителност е осъществяване на самата субстанция.

Насочеността към себе си е действителна за себе си само 
като снета. Ето защо тя не съставлява за себе си единството на 
съзнанието за самата себе си и предмета; напротив, за нея пое-
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ледният е нейното отрицателно. -  Следователно благодарение 
на насочеността към себе си като душа субстанцията се изграж
да в нейните моменти така, че противоположното одухотворя- 
ва „другото“, всяко едно дава устойчиво съществуване на дру
гото чрез своето отчуждение, а също така получава устойчиво 
съществуване от него. Същевременно всеки момент има своята 
определеност като непреодолима валидност и трайна действи
телност по отношение на другия. Мисленето фиксира тази раз
лика по един най-общ начин чрез абсолютното противопоставя
не на добро и лошо, които, отбягвайки се едно друго, не могат да 
станат по никой начин едно и също нещо. Но това трайно битие 
има за своя душа непосредствения преход в противоположното; 
наличното битие е по-скоро превръщането на всяка определе
ност в нейната противоположна и само това отчуждение е същ
ността и запазването на цялото. Сега предстои да разгледаме 
това осъществяващо движение и одухотворяване на моментите; 
отчуждението ще отчужди самото себе си и чрез него цялото ще 
се върне в своето понятие.

Нека разгледаме най-напред самата проста субстанция в 
непосредствената организация на нейните налично биващи, 
още неодухотворени моменти. -  Както природата се разгръща 
в общите елементи, между които въздухът е трайната, чисто 
обща прозрачна същност, а водата е същността, която винаги се 
жертва, докато огънят е тяхното одушевяващо единство, което 
винаги разрешава тяхната противоположност точно така, както 
раздвоява тяхната простота във вид на тази противоположност, 
и най-сетне земята е здравият възел на това разчленяване и 
субектът на тези същности, както и на техния процес, е тяхно
то излизане и връщане, така вътрешната същност или простият 
дух на самосъзнателната действителност като свят се разгръща 
във вид на първата маса, общата в себе си, еднаквата със са
мата себе си духовна същност, във вид на другата, биващата 
за себе си, станалата нееднаква в себе си, самопожертващата 
се и себеотдаващата се същност, и във вид на третата, която 
като самосъзнание е субект и има непосредствено в самата себе 
си силата на огъня; в първата същност онази вътрешна същност 
съзнава себе си като битие в себе си, а във втората тя има ста
ването на битието за себе си чрез пожертването на общото. Но 
самият дух е битието в себе си и за себе си на цялото, което
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се раздвоява във вид на субстанцията като трайна и във вид на 
субстанцията като самопожертваща се, а също така отново ги 
поема обратно в своето единство, както като избухващ и поглъ
щащ ги пламък, така и като тяхната трайна форма. -  Виждаме, 
че тези същности съответстват на общността и на семейството 
в нравствения свят, но без да притежават интимния дух, който 
имат последните; напротив, ако съдбата е чужда на този дух, тук 
самосъзнанието има битие и знае себе си като действителната 
власт на тази същност.

Необходимо е да разгледаме тези звена и така, както са от
начало в чистото съзнание като мисли или като биващи в себе си, 
и така, както биват представяни в действителното съзнание като 
предметни същности. -  В онази форма на простота първата същ
ност като еднаквата със самата себе си непосредствена и неиз
менна същност на всички съзнания е доброто -  независимата 
духовна сила на това, което е „в себе си“, при която движението 
на биващото за себе си съзнание играе само спомагателна роля. 
Другата, напротив, е пасивната духовна същност или общото, 
доколкото то обрича себе си на жертва и оставя индивидите да 
вземат от него съзнанието за своята единичност; тя е нищожна
та същност, лошото. -  Самата тази абсолютна разтворяемост на 
същността е трайна; както първата същност е основа, изходна 
точка и резултат на индивидите и последните са чисто общи в 
нея, така втората, напротив, е от една страна самопожертващо- 
то се битие за нещо друго, а от друга страна тъкмо поради това 
-  тяхно постоянно връщане в самите себе си като единичното и 
тяхно трайно ставане за себе си.

Но тези прости мисли за доброто и лошото са също така не
посредствено отчуждени от себе си; те са действителни и имат 
битие в действителното съзнание като предметни моменти. 
Така първата същност е държавната власт, а другата -  богат
ството. -  Държавната власт е както простата субстанция, така 
и общото произведение -  самият абсолютен предмет, в който е 
изразена за индивидите тяхната същност и тяхната единичност, 
е чисто и просто само съзнание за тяхната всеобщност; -  тя е 
също така произведението и простият резултат, от който из
чезва това, че той произтича от тяхната дейност; този резултат 
остава абсолютната основа и устойчиво съществуване на цяла
та им дейност. -  Благодарение на това определение на тяхната
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неизменна еднаквост със самите себе си, тази проста етерна 
субстанция на техния живот е битие, а с това -  само битие за 
нещо друго. Следователно в себе си тя е непосредствено проти
воположното на самата себе си, е богатство. Макар че богатст
вото е пасивното или нищожното, то е също така обща духовна 
същност, то е постоянно възникващият резултат от труда и 
от дейността на всички точно така, както отново се разтваря в 
оползотворяването от всички. В оползотворяването индивиду
алността наистина става за себе си или има битие като единична, 
но самото това оползотворяване е резултат от общата дейност, 
тъй както богатството от своя страна поражда всеобщия труд и 
оползотворяването от страна на всички. Действителното има 
по един безусловен начин това духовно значение, че е непосред
ствено общо. Предполага се наистина, че в този момент всеки 
индивид действа користолюбиво; защото това е моментът, в 
който индивидът дава на себе си съзнанието, че е за себе си, и 
затова той не смята този момент за нещо духовно; обаче дори 
само външно разгледано става ясно, че в своето оползотворя
ване всеки дава на всички да оползотворяват, а в своя труд той 
също така се труди за всички, както за себе си, и всички се трудят 
за него. Ето защо неговото битие за себе си е общо в себе си, а 
користолюбието е нещо само мнимо, което не може да дойде до
там да направи действително онова, което то си мисли, а именно 
да извърши нещо, което не би било от полза за всички.

Следователно самосъзнанието познава в тези две духовни 
сили своята субстанция, съдържание и цел; то съзерцава в тях 
своята двойна същност, в едната своето битие в себе си, а в дру
гата своето битие за себе си. -  Но същевременно самосъзнани
ето като дух е отрицателното единство на тяхното устойчиво 
съществуване и на разделението на индивидуалността и общото 
или на действителността и насочеността към себе си. Ето защо 
господството и богатството са налице за индивида като предме
ти, т.е. като такива, от които той се чувства свободен и си мисли, 
че може да избира между тях и че дори може да не избере никое 
от двете. Като това свободно и чисто съзнание той противостои 
на същността като на нещо такова, което е само за него. Тогава 
той има същността като същност вътре в себе си. -  В това чис
то съзнание за него моментите на субстанцията не са държавна 
власт и богатство, а мислите за добро и лошо. -  Но по-нататък



ДУХ 411

самосъзнанието е отношението на чистото съзнание на индиви
да към неговото действително съзнание, отношението на мисле
нето към предметната същност, то е всъщност съждение. -  Наис
тина за двете страни на действителната същност се получи вече 
чрез техните непосредствени определения коя страна е доброто 
и коя е лошото; доброто е държавната власт, лошото е богатст
вото. Обаче това първо съждение не може да се смята за духовно 
съждение; защото в него едната страна беше определена само 
като биващото в себе си или положителното, а другата -  само 
като биващото за себе си и отрицателното. Но следователно като 
духовни същности, всяка една от които е взаимопроникване на 
двата момента, те не се изчерпват в споменатите определения; а 
самосъзнанието, което се отнася до тях, е в себе си и за себе си; 
ето защо то трябва да се отнася към всяка от тях по два начина, 
чрез което ще излезе наяве тяхната природа, която се състои в 
това, че са определения, отчуждени от самите себе си.

И така за самосъзнанието е добър и е в себе си този предмет, 
в който то намира самото себе си, а е лош онзи, в който то на
мира противоположното на себе си; доброто е еднаквостта на 
предметната реалност с него, а лошото е тяхната нееднаквост. 
Същевременно това, което е добро и лошо за него, е добро и 
лошо в себе си; защото то е тъкмо онова, в което тези два момен
та на битието в себе си и на битието за него са едно и също: то е 
действителният дух на предметните същности, а съждението е 
доказателството на неговата власт над тях, която ги прави това, 
което са те в себе си. Не това, как те непосредствено в самите 
себе си са еднаквото или нееднаквото, т.е. са абстрактното би
тие в себе си или битие за себе си, е техният критерий и тяхна
та истина, а това, което са те в отношението на духа към тях: 
тяхната еднаквост или нееднаквост с него. Неговото отношение 
към тях -  които, поставени отначало като предмети, стават чрез 
духа това, което е „в себе си“ -  става същевременно тяхна реф
лексия в самите себе си, чрез която те получават действително 
духовно битие; и се появява това, което е техен дух. Но както се 
различава тяхното първо непосредствено определение от отно
шението на духа към тях, така и третото поред, собственият им 
дух, ще се различава от второто. -  Преди всичко тяхното второ 
„в себе си“, което се появява чрез отношението на духа към тях, 
трябва да бъде вече по-друго, отколкото непосредственото „в
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себе си“; защото по-скоро това опосредстване на духа движи не
посредствената определеност и я прави нещо друго.

И така биващото в себе си и за себе си съзнание намира наис
тина в държавната власт своята проста същност и своето ус
тойчиво съществуване изобщо, но не и своята индивидуалност 
като такава, то наистина намира в нея своето битие в себе си, но 
не и своето битие за себе си, то намира в нея по-скоро това, че 
дейността като единична дейност е отхвърлена и е принудена да 
се подчинява. Следователно пред тази власт индивидът рефлек
тира в самия себе си; за него тя е потискащата същност и лошо
то; защото, вместо да бъде еднаквото с индивидуалността, тя е 
чисто и просто нееднаквото с нея. -  Напротив, богатството 
е доброто; то отива за всеобщо оползотворяване, жертва себе 
си и създава на всички съзнанието за тяхната насоченост към 
себе си. В себе си то е всеобщо благодеяние; ако то откаже някое 
благодеяние и не може да удовлетвори всяка нужда, това е слу
чайност, която не накърнява общата му необходима същност да 
става собственост на всички индивиди и да дава с хиляди ръце.

Тези две съждения дават на мислите за добро и лошо едно 
съдържание, което е обратното на онова, което те имаха за нас. 
-  Но самосъзнанието се отнесе едва само непълно към своите 
предмети, а именно само според мерилото на битието за себе 
си. Но съзнанието е също така биваща в себе си същност и тряб
ва да направи мерило и тази страна, едва чрез което се завърш
ва духовното съждение. От тази страна държавната власт из
разява пред него неговата същност; държавната власт е отчасти 
спокоен закон, отчасти управление и заповед, която разпореж
да отделните движения на общата дейност; едното, спокойният 
закон, е самата проста субстанция, а другото, управлението и 
заповедта, е нейната дейност, която оживотворява и запазва са
мата нея и всички. Следователно индивидът намира изразени, 
организирани и приведени в действие в нея своето основание 
и своята същност. -  Напротив, чрез оползотворяването на бо
гатството той не узнава от опит своята обща същност, а по
лучава само преходното съзнание и насладата от самия себе си 
като биваща за себе си единичност, а също съзнанието за неед- 
наквостта със своята същност. -  Следователно тук понятията 
добро и лошо получават съдържание, противоположно на пред
ходното.
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Всеки един от тези два начина на изказване на съждение на
мира еднаквост и нееднаквост; първото съдещо съзнание нами
ра държавната власт за нееднаква, а оползотворяването на богат
ството за еднакво със същността на индивида; второто, напротив, 
намира държавната власт за еднаква, а оползотворяването на 
богатството за нееднакво с тази същност. Налице е двойно нами
ране на еднаквост и двойно намиране на нееднаквост, противо
положно отношение към двете реални същности. -  Ние трябва да 
преценим самото това различно изказване на съждение, по отно
шение на което трябва да приложим предложеното мерило. Спо
ред него това отношение на съзнанието, което намира еднаквост, 
е добро, а това, което намира нееднаквост, е лошо; а сега самите 
тези два начина на отношение трябва вече да бъдат установени 
като различни форми на съзнанието. Самото съзнание попада 
под определението на различието да бъде добро или лошо пора
ди това, че се отнася по различни начини, а не според това, че би 
имало за принцип или битието за себе си, или чистото битие в 
себе си, защото и двете те са еднакво съществени моменти; двой
ното изказване на съждение, което разгледахме, представи прин
ципите разделени, и затова съдържа само абстрактни начини 
на изказване на съждение. Действителното съзнание има в себе 
си двата принципа и разликата спада единствено в неговата същ
ност, а именно в отношението на самото него към реалното.

Начините на това отношение са противоположни -  единият 
от тях е отнасяне към държавната власт и богатството като към 
нещо еднакво, а другият като към нещо нееднакво. -  Съзнани
ето на отношението, което намира еднаквост, е благородното 
съзнание. В обществената власт то разглежда еднаквото с него 
така, че то има в нея своята проста същност и привеждането в 
действие на последната и служи на тази същност с действително 
послушание, а също с вътрешно уважение. По същия начин то 
разглежда в богатството това, че последното му създава съзна
нието за другата му съществена страна, страната на битието за 
себе си; ето защо то разглежда богатството също така като същ
ност в отношение към себе си и признава за благодетел онзи, от 
когото получава за оползотворяване, и смята, че е задължено да 
му благодари.

Съзнанието на другото отношение, напротив, е низкото 
съзнание, което установява нееднаквостта с двете същности,
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следователно вижда във върховната власт окова и потискане 
на битието за себе си и затова мрази властелина, подчинява се 
само със скрита злоба и винаги е готово за метеж -  в богатст
вото, благодарение на което се наслаждава на своето битие за 
себе си, това съзнание също така вижда само нееднаквостта, а 
именно нееднаквостта с трайната същност; тъй като благодаре
ние на богатството идва само до съзнанието за единичността и 
за преходната наслада, то обича богатството, но го презира, и с 
изчезването на насладата, на това, което е изчезващо само по 
себе си, то смята за изчезнало и своето отношение към богатия.

И така тези отношения изразяват само съждението, опре
делението на това, какво са за съзнанието двете същности като 
предмети, но още не на това, какво са те в себе си и за себе си. 
От една страна рефлексията, която е представена в съждението, 
е само за нас поставяне както на едното, така и на другото опре
деление, и затова е еднакво снемане на двете, тя още не е тяхната 
рефлексия за самото съзнание. От друга страна те са същност 
само непосредствено, те нито са станали същност, нито са в 
себе си самосъзнание; онова, за което са те, още не е тяхно ожи- 
вотворяване; те са предикати, които сами още не са субект. По
ради това разделение също и цялото на духовното изказване на 
съждение се разпада още на две съзнания, всяко едно от които 
стои под едностранчиво определение. -  И така, както безразли
чието на двете страни на отчуждението -  на едната, на [бити
ето] в себе си на чистото съзнание, а именно на определените 
мисли за добро и лошо, и на другата, на тяхното налично битие 
като държавна власт и богатство -  се издига най-напред до от
ношението на двете, до съждението, така това външно отноше
ние или отношение на мисленето към действителността трябва 
да се издигне до вътрешно единство и да се появи духът на двете 
форми на съждение. Това се извършва, когато съждението стане 
умозаключение, опосредстващо движение, в което излизат наяве 
необходимостта и средният термин на двете страни на съжде
нието.

Следователно в съждението благородното съзнание се на
мира в такова отношение към държавната власт, че тя наистина 
още не [е] насоченост към себе си, а [е] само общата субстанция, 
която обаче то съзнава като своя същност, като цел и абсолют
но съдържание. Като се отнася така положително към държав
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ната власт, благородното съзнание се отнася отрицателно към 
собствените си цели, към своето особено съдържание и налич
но битие и ги оставя да изчезнат. То е героизмът на служенето;
-  добродетелта, която жертва отделното битие пред общото и 
по този начин дава налично битие на последното; -  лицето, ко
ето се отказва от притежаването и наслаждаването на себе си и 
действа и е действително за наличната власт.

Чрез това движение общото се слива с наличното битие 
изобщо, както налично биващото съзнание чрез това самоотри
чане се образова до същественост. Онова, от което то се отчуж
дава в служенето, е неговото съзнание, потънало в наличното 
битие; но отчужденото от себе си битие е „в себе си“; следова
телно чрез това образоване то получава уважение пред само
то себе си и пред другите. -  Но държавната власт, която беше 
едва само мисленото общо, това, което е „в себе си“ става тък
мо чрез това движение биващо общо, действителна власт. Тя е 
такава само в действителното послушание, което получава чрез 
съждението на самосъзнанието, че тя е същността, и чрез сво
бодното пожертване на това самосъзнание. Тази дейност, която 
свързва същността с насочеността към себе си, създава двойна 
действителност -  създава себе си като това, което има истинна 
действителност, и държавната власт като истинното, което има 
валидност на такова.

Но чрез това отчуждение последната още не е самосъзна
ние, което знае себе си като държавна власт; това, което има ва
лидност, е само нейният закон или нейното „в себе си“; тя още 
няма особена воля; защото служещото самосъзнание още не се 
е отрекло от своята чиста насоченост към себе си и още не е 
одухотворило държавната власт с тази насоченост към себе си, 
а я е одухотворило само със своето битие; то е пожертвало пред 
нея само своето налично битие, но не и своето битие в себе си.
-  Това самосъзнание има валидността на такова самосъзнание, 
което съответства на същността, то е признато заради негово
то битие в себе си. Другите намират в него приведена в дейст
вие своята същност, но не и своето битие за себе си -  намират 
изпълнено своето мислене или чисто съзнание, но не и своята 
индивидуалност. Ето защо то има валидност в техните мисли и 
се радва на почит. То е гордият васал, който действа за дър
жавната власт, доколкото тя е не собствена, а съществена вола,
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и който има валидност пред себе си само в тази почит, само в 
съществената представа на общото мнение, а не в благодарна
та представа на индивидуалността, защото не е помогнал на по
следната да се издигне до своето битие за себе си. Неговият език 
-  ако въпросът би се отнасял до собствената воля на държавната 
власт, която водя още не е възникнала -  би бил съветът, който 
васалът дава за общото благо.

Ето защо държавната власт още няма воля по отношение на 
съвета и не е решаваща между различните мнения относно об
щото благо. Тя още не е управление и по такъв начин, истински 
погледнато, още не е действителна държавна власт. -  Битието 
за себе си, волята, която още не е пожертвана като воля, е въ
трешният напуснал тялото дух на съвета на съсловията, който 
в противоположност на своето говорене за общото благо си 
запазва своето особено благо и е склонен да направи това праз- 
нословие за общото благо сурогат на дейността. Пожертването 
на наличното битие, което се извършва в служенето, е наистина 
пълно, когато не се е спряло и пред смъртта; но самата същест
вувала опасност от смърт, която се надживява, оставя едно оп
ределено налично битие и с това едно особено „за себе си“, ко
ето прави двусмислен и подозрителен съвета за общо благо и 
в действителност си запазва своето собствено мнение и своята 
особена воля по отношение на държавната власт. Ето защо само
съзнанието още стои в отношение на нееднаквост с държавната 
власт и попада под определението на низкото съзнание да бъде 
винаги готово за бунт.

Това противоречие, което съзнанието трябва да снеме, съ
държа в тази форма, която се състои в това, че стои в нееднак- 
востта на битието за себе си по отношение на всеобщността 
на държавната власт, същевременно формата, която се състои в 
това, че самото онова самоотричане на наличното битие, когато 
се завърши, а именно в смъртта, е биващо, а не връщащо се в 
съзнанието -  че съзнанието не надживява самоотричането и не 
е в себе си и за себе си, а само преминава в непримиреното про
тивоположно. Ето защо е истинско единствено това пожертване 
на битието за себе си, в което то се самоотдава така пълно, как- 
то в смъртта, но в това самоотричане също така се запазва; по 
такъв начин то става действително като това, което е то в себе 
си, като тъждественото единство на самото себе си и на себе си
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като противоположното. Поради това, че се появява и се отчуж- 
дава напусналият тялото вътрешен дух, насочеността към себе 
си като такава, същевременно и държавната власт се издига до 
собствена насоченост към себе си; тъй както без това отчужде
ние действията на честта, на благородното съзнание и препо
ръките на неговото прозрение биха останали двусмислеността, 
която още би имала онази отхвърлена засада на особеното наме
рение и на своеволието.

Но това отчуждение се извършва единствено в езика, който 
се явява тук в своето своеобразно значение. -  Бидейки в света 
на нравствеността закон и заповед, а в света на действителност
та само съвет, отчуждението има за съдържание същността и 
е нейна форма; но тук то получава за съдържание самата форма, 
която е то, и има валидността на език; тъкмо силата на говора 
като такъв осъществява това, което трябва да се осъществи. За- 
щото езикът е наличното битие на чистата насоченост към себе 
си като насоченост към себе си; в него получава съществуване 
биващата за себе си единичност на самосъзнанието като така
ва, така че тя е за други. Иначе „азъти като този чист „аз“ не е 
налице; във всяка друга изява той е потънал в една действител
ност и в една форма, от която може да се оттегли; изхождайки 
от своето действие, а също от своя физиогномичен израз, той е 
рефлектиран в себе си и оставя настрана като нещо бездушно 
едно такова непълно налично битие, в което има винаги както 
твърде много, така и твърде малко. Езикът обаче съдържа „аза“ в 
неговата чистота, единствено той изказва „аза“, самия него. Това 
налично битие на „аза“ като налично битие е предметност, ко
ято има в себе си неговата истинна природа. „Азът“е този „аз“, 
но също така и общ; неговото проявяване е също така непосред
ствено самоотричането и изчезването на този „аз“ и затова е 
оставането му в неговата всеобщност. ,Азъти, който се изказва, 
е чут; той е заразяване, в което е преминал непосредствено в 
единството с онези, за които е налице, и е общо самосъзнание. 
-  В това, че той бива чут, е непосредствено заглъхнало самото 
негово налично битие; това негово инобитие се е върнало в себе 
си; а тъкмо това е неговото налично битие като самосъзнателно 
„сегаи, тъй както то е налице, за да не бъде налице и за да бъде 
налице чрез това изчезване. Следователно самото това изчезва
не е непосредствено негово оставане; то е неговото собствено
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знание за себе си и неговото знание за себе си като „аз", който 
е преминал в друга насоченост към себе си, който е бил чут и е 
общ.

Духът получава тук тази действителност, защото крайните 
термини, чието единство е той, също така непосредствено имат 
определението да бъдат сами за себе си, самостоятелни дейс
твителности. Тяхното единство е разбито във вид на строго 
разграничени страни, всяка една от които е за другата дейст
вителен, изключен от нея предмет. Ето защо единството се явя
ва като среден термин, който бива изключван и различаван от 
отделената действителност на страните; затова самото то има 
действителна, различаваща се от неговите страни предметност 
и е за нея, т.е. то е налично биващо. Духовната субстанция като 
такава получава съществуване едва когато е получила за свои 
страни такива самосъзнания, които знаят тази чиста насоченост 
към себе си като непосредствено валидна действителност, а по 
този начин знаят също така непосредствено, че са такива, само 
чрез отчуждаващото опосредстване. Благодарение на чистата 
насоченост към себе си моментите са избистрени до висотата на 
категорията, която знае самата себе си, а по този начин дотам, че 
са моменти на духа; благодарение на отчуждаващото опосредст
ване духът получава налично битие като духовност. -  Така той е 
средният термин, който предпоставя онези крайни термини и се 
поражда от тяхното налично битие, но той е също така разцъф
тяващото между тях духовно цяло, което се раздвоява в тях и 
поражда в своя принцип всеки един от тях едва чрез това докос
ване до цялото. -  Това, че двата крайни термина са снети и раз
ложени вече в себе си, поражда тяхното единство, а това единс
тво е движението, което слива двата крайни термина, заличава 
техните определения и ги слива, и то във всеки краен термин. 
Следователно това опосредстване поставя понятието на всеки 
един от двата крайни термина в неговата действителност или то 
прави негов дух това, което е всеки един от тях в себе си.

Двата крайни термина, държавната власт и благородното 
съзнание, са разложени от последното; -  държавната власт във 
вид на абстрактното общо, на което се подчиняват, и във вид на 
биващата за себе си воля, която обаче сама още не е присъща 
на това общо; -  благородното съзнание във вид на послушание 
на снетото налично битие или във вид на битието в себе си на
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самоуважението и почитта и във вид на още неснетото битие за 
себе си, на волята, която още остава в засада. Двата момента, 
до които са очистени двете страни и които затова са моменти 
на езика, са абстрактното общо, което се нарича общо благо, 
и чистата насоченост към себе си, която се е отказала в служе
нето от своето съзнание, потънало в многообразното налично 
битие. В понятието те двата са едно и също нещо; защото тък
мо чистата насоченост към себе си е абстрактното общо и зато
ва тяхното единство е поставено като техен среден термин. Но 
насочеността към себе си е действителна едва само в крайния 
термин на съзнанието, а това, което е „в себе си“ едва в крайния 
термин на държавната власт; на съзнанието липсва това държав
ната власт да премине в него не само като почит, но и дейст
вително, на държавната власт липсва това да й се подчиняват 
не само като на така нареченото общо благо, но и като на воля, 
или да бъде тя решаващата насоченост към себе си. Единството 
на понятието, в което [понятие] още стои държавната власт и 
до което се е избистрило съзнанието, става действително в това 
опосредстващо движение, чието просто налично битие като сре
ден термин е езикът. -  Обаче това опосредстващо движение 
още няма за свои страни две насочености към себе си, които са 
налице като насочености към себе си; защото държавната власт 
тепърва се одухотворява до висотата на насоченост към себе си; 
ето защо този език още не е духът, както той знае и изказва съ
вършено себе си.

Тъй като благородното съзнание е крайният термин, който 
съставлява насочеността към себе си, то се проявява като онова, 
от което изхожда езикът, чрез който страните на отношението 
се формират до одушевени цялости. -  Хероизмът на нямото слу
жене става хероизъм на ласкателството. Тази говореща реф
лексия на служенето съставлява духовния разлагащ се среден 
термин и рефлектира не само своя собствен краен термин, но и 
крайния термин на общата власт обратно в самия него и прави 
тази власт, която е едва в себе си, да стане битие за себе си и 
единичност на самосъзнанието. Благодарение на това възниква 
духът на тази власт да бъде неограничен монарх; -  неограничен, 
езикът на ласкателството издига властта в нейната избистрена 
всеобщност; -  този момент като продукт на езика, на наличното 
битие, което е било избистрено до висотата на духа, е изчистена

ДУХ
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еднаквост със самия себе си; -  монарх, езикът издига също така 
единичността до връхната й точка; онова, от което се самоот
рича благородното съзнание от тази страна на простото духов
но единство, е чистото „в себе си“ на неговото мислене, самият 
му „аз“. По-определено езикът издига единичността, която ина
че е само нещо мнимо, в нейната налично биваща чистота чрез 
това, че дава собствено име на монарха; защото единствено в 
името разликата на индивида от всички други не е мнима, а се 
прави действителна от всички; в името индивидът има валид
ността на чисто единичен вече не само в своето съзнание, но 
и в съзнанието на всички. Следователно чрез името монархът 
чисто и просто се отделя, изключва от всички и става самотен; 
в него той е атомът, който не може да предаде нищо от своята 
същност и няма равен на себе си. -  По такъв начин това име е 
рефлексията в себе си или действителността, която общата 
власт има в самата себе си; чрез него тя е монархът. Той, този 
индивид, обратно, знае себе си, този индивид, като общата власт 
чрез това, че благородните застават около трона не само като 
готови да служат на държавната власт, но и като украшения, и че 
винаги казват на този, който седи върху трона, какво е той.

По този начин езикът на тяхното хвалебствие е духът, кой
то свързва двата крайни термина в самата държавна власт; 
езикът рефлектира в себе си общата власт и й дава момента на 
другия краен термин, искащото и решаващото битие за себе си, 
и чрез това й дава самосъзнателно съществуване; или по такъв 
начин това единично действително самосъзнание идва до това 
да знае уверено по отношение на себе си, че е власт. Тази власт 
е точката на насочеността към себе си, в която многото точки 
са слети чрез самоотричането на вътрешната увереност. -  Но 
тъй като този собствен дух на държавната власт се състои в това, 
че има своята действителност и своята храна в пожертването на 
дейността и на мисленето от страна на благородното съзнание, 
тази власт е отчуждената от себе си насоченост към себе си; 
благородното съзнание, крайният термин на битието за себе си, 
получава обратно крайния термин на действителната всеоб
щност за всеобщността на мисленето, от която се самоотрече; 
властта на държавата е преминала към благородното съзнание. 
Държавната власт е истински действаща едва в него; в неговото 
битие за себе си тя престава да бъде инертната същност, както
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се прояви тя като краен термин на абстрактното битие в себе си. 
-  Разгледана в себе си, рефлектираната вътре в себе си държав
на власт или това, че тя е станала дух, не означава нищо друго 
освен това, че тя е станала момент на самосъзнанието, т.е. има 
битие само като снета. Следователно сега тя е същността като 
една такава същност, чийто дух е това да бъде пожертвана и от
дадена на друг, или тя съществува като богатство. -  Наистина 
в противоположност на богатството, каквото тя става винаги 
според своето понятие, държавната власт същевременно остава 
да съществува устойчиво като действителност; но такава дейст
вителност, чието понятие е тъкмо това движение да преминава 
чрез служенето и почитането, чрез които възниква тя, в своята 
противоположност, в самоотричането на властта. Следовател
но своеобразната насоченост към себе си, която е нейната воля, 
чрез отхвърлянето на благородното съзнание става сама за себе 
си самоотричаща се всеобщност, пълна единичност и случай
ност, която е предоставена на всяка по-силна воля; това, което й 
остава като всеобщо призната и не косвена насоченост към себе 
си, е празно име.

Следователно ако благородното съзнание се определи като 
онова съзнание, което би се отнасяло към общата власт по един 
и същ начин, неговата истина е по-скоро да си запазва в своето 
служене своето собствено битие за себе си, но в истинския отказ 
от своята личност да бъде действителното снемане и разкъсване 
на общата субстанция. Неговият дух е отношението на пълна не- 
еднаквост, което се състои в това, че от една страна в своята по
чит запазва своята воля, а от друга страна в отказа от тази воля 
отчасти се отчуждава от своя вътрешен свят и става най-голяма 
нееднаквост със самото себе си, а отчасти подчинява на себе си 
общата субстанция и прави последната напълно нееднаква със 
самата себе си. -  Ясно е, че с това е изчезнала неговата опре
деленост, която то имаше в съждението по отношение на това, 
което се наричаше низко съзнание, а по този начин е изчезнало 
и самото низко съзнание. Низкото съзнание е постигнало своята 
цел, а именно да подведе общата власт под битието за себе си.

Така обогатено от общата власт, самосъзнанието съществу
ва като общото благодеяние или то е богатството, което само 
е отново предмет за съзнанието. Защото за съзнанието богатст
вото е наистина подчиненото общо, което обаче чрез това първо
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снемане още не се е върнало абсолютно в насочеността към себе 
си. -  Насочеността към себе си още няма за предмет себе си 
като насоченост към себе си, а има за такъв предмет снетата 
обща същност. Тъй като този предмет едва е станал, поставено 
е непосредственото отношение на съзнанието към него, което 
съзнание следователно още не е проявило нееднаквостта си с 
него; благородното съзнание получава своето битие за себе си в 
общото, което е станало несъществено, и затова признава пред
мета и е благодарно по отношение на благодетеля.

Богатството има вече в самото себе си момента на битие за 
себе си. То не е нямащото насоченост към себе си общо на дър
жавната власт или наивната неорганична природа на духа, а е 
тази природа, както тя остава със силата на волята в самата себе 
си, като се противопоставя на онзи, който иска да я овладее, за 
да я оползотвори. Но тъй като богатството има само формата 
на същност, това едностранчиво битие за себе си, което не е в 
себе си, а е по-скоро снетото „в себе си“, е връщането на инди
вида в самия себе си, което е без същност в оползотворяване
то на богатството. Следователно самото богатство се нуждае от 
оживотворяване; и движението на неговата рефлексия се състои 
в това, че богатството, което е само за себе си, става битие в себе 
си и за себе си, че богатството, което е снетата същност, става 
същност; така то получава собствения си дух в самото себе си. 
-  Тъй като по-горе проанализирахме формата на това движение, 
тук е достатъчно да определим неговото съдържание.

Следователно тук благородното съзнание не се отнася към 
предмета като същност изобщо, напротив, самото битие за себе 
си е чуждо за него; то предварително намира своята насоченост 
към себе си като такава отчуждена, като предметна постоянна 
действителност, която то трябва да получи от друго постоянно 
битие за себе си. Негов предмет е битието за себе си, следова
телно това, което е негово; но чрез това, че е предмет, то е съще
временно непосредствено една чужда действителност, която е 
собствено битие за себе си, собствена воля, т.е. то вижда своята 
насоченост към себе си под властта на една чужда воля, от която 
зависи дали тя ще поиска да му предостави тази насоченост към 
себе си.

Самосъзнанието може да се абстрахира от всяка отделна 
страна и затова запазва в една задължителност, която се отнася
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до една такава страна, своята признатост и валидност в себе си 
като биваща за себе си същност. Но тук, взето от страна на сво
ята чиста най-собствена действителност или на своя „аз“, то 
вижда себе си вън от себе си и принадлежащо на един друг, виж
да своята личност като такава зависима от случайната личност 
на друг, от случайността на момента, на произвола или на някое 
друго най-безразлично обстоятелство. -  В правното състояние 
това, което е във властта на предметната същност, се проявява 
като случайно съдържание, от което можем да се абстрахираме, 
и властта не засяга насочеността към себе си като такава, а 
последната е по-скоро призната. Тук обаче самосъзнанието 
вижда, че неговата увереност в себе си като такава е това, което 
има най-малко същност, че чистата личност е абсолютна не-лич- 
ност. Ето защо духът на неговата благодарност е чувството както 
за тази най-дълбока порочност, така и за най-дълбоко възмуще
ние. Тъй като самият чист „аз“ съзерцава себе си вън от себе си 
и разпокъсан, в тази разпокъсаност същевременно се разпада и 
загива всичко, което има непрекъснатост и всеобщност, което 
се нарича закон, добро и право; всичко еднакво е разтворено, 
защото е налице най-чистата нееднаквост, абсолютната несъ- 
щественост на абсолютно същественото, битието вън от себе си 
на битието за себе си; самият чист „аз“ е абсолютно разложен.

Следователно, макар че това съзнание получава обратно от 
богатството предметността на битието за себе си и я снема, то 
не само е незавършено според своето понятие, както предходна
та рефлексия, но и е неудовлетворено само за себе си; тъй като 
насочеността към себе си получава себе си като нещо предмет
но, рефлексията е непосредственото противоречие, поставено в 
самия чист „аз“. Но като насочеността към себе си това съзнание 
същевременно стои над това противоречие, то е абсолютната 
еластичност, която отново снема тази светост на насочеността 
към себе си, отхвърля тази порочност, в която неговото битие 
за себе си става нещо чуждо за него, и се възмущава против това 
получаване на самото себе си, в самото получаване е за себе си.

Следователно, тъй като отношението на това съзнание е 
свързано с тази абсолютна разпокъсаност, в неговия дух отпада 
неговата разлика, която се състои в това, че е определено като 
благородно в противоположност на низкото и двете те са едно 
и също. -  По-нататък духът на благодетелното богатство може
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да се различи от духа на съзнанието, което получава благодеяни
ето, и следва да се разгледа отделно. -  Той беше нямащото същ
ност битие за себе си, пожертваната същност. Но чрез неговото 
предаване той става това, което е „в себе си“; тъй като е изпълнил 
своето предопределение да се пожертва, той снема единичност
та, която се състои в това, че се наслаждава само за себе си, и 
като снета единичност е всеобщност или същност. -  Това, кое
то предава той, което дава на други, е битието за себе си. Но той 
се самоотдава не като природа без насоченост към себе си, не 
като наивно отказващото се от себе си условие за живот, а като 
самосъзнателна същност, която смята себе си за самата себе си; 
той не е неорганичната мощ на елемента, която се знае от полу
чаващото съзнание като преходна в себе си, а е властта над насо
чеността към себе си, която власт знае себе си като независима и 
произволна и която същевременно знае, че това, което раздава, 
е насочеността към себе си на друг. -  Следователно богатството 
разделя с клиента порочността, но на мястото на възмущението 
застава високомерието. Защото както богатството, така и кли
ентът знае битието за себе си от едната му страна, като случай
на вещ; но самото богатство е тази случайност, под властта на 
която се намира личността. В това високомерие, което си мисли, 
че чрез едно пиршество е получило самия чужд „аз“ и по този 
начин си е спечелило подчиняването на неговата най-вътреш
на същност, богатството не вижда вътрешното възмущение на 
другия; то не вижда пълното отхвърляне на всички окови, тази 
вътрешна разпокъсаност, за която -  тъй като за нея еднаквост
та на битието за себе си със самото себе си е станала чисто и 
просто нееднаква -  е разкъсано всичко еднакво, всяко устойчи
во съществуване, и която затова разкъсва най-много мнението и 
възгледа на благодетеля. Богатството стои непосредствено пред 
тази най-вътрешна бездна, пред тази безпочвена дълбочина, в 
която е изчезнала всяка опора и субстанция, и не вижда в тази 
дълбочина нищо освен обикновена вещ, игра на своя каприз, 
случайност на своя произвол; неговият дух е съвсем нямащото 
същност мнение, че е повърхност, напусната от духа.

Както самосъзнанието имаше свой език по отношение на 
държавната власт или както духът се появи като действителен 
среден термин между тези крайни термини, така то има език и 
по отношение на богатството, но още повече има свой език не
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говото възмущение. Езикът, който кара богатството да осъзнае 
своята същност и по този начин го завладява, е също така език 
на ласкателството, но на неблагородното ласкателство; -  защо- 
то той знае, че това, което изказва като същност, е пожертвана, 
а не биваща в себе си същност. Но, както вече напомних по-горе, 
езикът на ласкателството е още едностранчивият дух. Защото 
моментите на този дух са наистина насочеността към себе си, 
избистрена до степента на чисто съществуване чрез образова
ността, която се получава в служенето, и битието в себе си на 
властта. Обаче чистото понятие, в което простата насоченост 
към себе си и това, което е „в себе си“, онзи чист „аз" и тази чиста 
същност или това чисто мислене са едно и също, това единство 
на двете страни, между които се извършва взаимодействието, 
не е в съзнанието на този език; за това съзнание предметът е 
още това, което е „в себе си“, в противоположност на насоче
ността към себе си, или за него предметът не е същевремен
но негова собствена насоченост към себе си като такава. -  Но 
езикът на разпокъсаността е съвършеният език и истинският 
съществуващ дух на целия този свят на образоваността. Това 
самосъзнание, на което е присъщо възмущението, отхвърлящо 
неговата порочност, е непосредствено абсолютната еднаквост 
със самото себе си в абсолютната разпокъсаност, чистото опос- 
редстване на чистото самосъзнание със самото себе си. То е ед
наквостта на съждението за тъждественост, в което една и съща 
личност е както субект, така и предикат. Но това съждение за 
тъждественост е същевременно безкрайното съждение; защото 
тази личност е абсолютно раздвоена и субектът и предикатът са 
чисто и просто безразлични биващи, които не се отнасят едно 
до друго, които са без необходимо единство, дори така, че всяко 
едно от тях е властта на една собствена личност. Битието за 
себе си има за предмет своето битие за себе си като безуслов
но друго и същевременно също така непосредствено като само
то себе си -  себе си като нещо друго, но не така, че последното 
да има друго съдържание, напротив, съдържанието е все една и 
съща насоченост към себе си във формата на абсолютно про
тивопоставяне и на съвършено собствено безразлично налично 
битие. -  Следователно тук е налице духът на този реален свят 
на образоваността, който дух съзнава себе си в своята истина и 
в своето понятие.
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Той е това абсолютно и всеобщо превръщане в нещо друго и 
отчуждение на действителността и на мисълта; чистата образо
ваност. В този свят се узнава от опит, че както действителните 
същности на властта и на богатството, така и техните опреде
лени понятия, добро и лошо, или съзнанието за добро и лошо, 
благородното и низкото съзнание, са неистинни; напротив, всич
ките тези моменти по-скоро се превръщат един в друг и всеки 
от тях е противоположното на самия себе си. -  Всеобщата власт, 
която е субстанцията, като стигне до собствена духовност чрез 
принципа на индивидуалността, получава в себе си собствената 
си насоченост към себе си само като име и когато е действител
на власт тя е по-скоро безвластна същност, която жертва самата 
себе си. -  Но тази пожертвана, нямаща насоченост към себе си 
същност или насочеността към себе си, която е станала вещ, е 
по-скоро връщане на същността в самата себе си; тя е биващото 
за себе си битие за себе си, съществуването на духа. -  Мислите 
за тези същности, за доброто и лошото, също така се превръщат 
в това движение; това, което е определено като добро, е лошо; 
това, което е определено като лошо, е добро. Щом съзнанието 
за всеки един от тези моменти бъде оценено като благородно и 
низко съзнание, в своята истина те са по-скоро също така обрат
ното на това, което трябва да бъдат тези определения, благород
ното съзнание е също така низко и порочно, както порочността 
се превръща в благородство на най-образованата свобода на са
мосъзнанието. -  По същия начин всичко, формално разгледано, 
навън е обратното на това, което е то за себе си; а след това в 
лействителност то не е онова, което е то за себе си, а е нещо по- 
друго от онова, което то иска да бъде, битието за себе си е по-ско
ро загубване на самото себе си, а отчуждението на себе си е по- 
скоро самозапазване. -  Следователно налице е това, че всички 
моменти упражняват един спрямо друг всеобща справедливост, 
че всеки един от тях в самия себе си отчуждава себе си толкова 
много, колкото влага себе си в своето противоположно и по този 
начин го превръща в нещо друго. -  Но истинският дух е тъкмо 
това единство на абсолютно разделените и при това той получа
ва съществуване тъкмо чрез свободната действителност на са
мите тези нямащи насоченост към себе си крайни термини, като 
техен среден термин. Негово налично битие е общото говорене и 
разкъсващото изказване на съждения, за което всичките онези
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моменти, които трябва да имат валидността на същности и дейст
вителни членове на цялото, се разпадат, и което е също така тази 
разлагаща се игра със самото себе си. Ето защо това изказване на 
съждения и това говорене е истинно и непреодолимо, докогато 
надмогва всичко; то е онова, което единствено е истински важно 
в този реален свят. В него всяка част от този свят идва до това, че 
бива изказан нейният дух или че се говори за нея духовито и се 
казва за нея какво е тя. -  Честното съзнание взема всеки момент 
като трайна отделна същност и е необразованата липса на мисъл, 
която се състои в това, че то върши също така обратното. Но раз
късаното съзнание е съзнанието за превръщането, и то за абсо
лютното превръщане в нещо друго; в това съзнание господства 
понятието, което взаимосъчетава мислите, които за честността 
лежат далеч една от друга, и езикът на което затова е духовит.

Следователно съдържанието на речта на духа за и върху са
мия себе си е превръщане на всички понятия и реалности в нещо 
друго, всеобща измама на самия себе си и на другите и тъкмо 
затова безсрамието, с което изказва тази измама, е най-голяма- 
та истина. Тази реч е умопобъркаността на музиканта, „който на
трупал и смесил тридесет арии, италиански, френски, трагичес
ки, комически, с най-различен характер; той ту слизал с нисък 
бас в ада, ту си свивал гърлото след това и разкъсвал с фалцет 
небесните висини, той бил ту яростен, ту смирен, ту повеляващ, 
ту шеговит". -  За спокойното съзнание, което изразява честно 
мелодията на доброто и истинното с еднаквостта на тоновете, 
т.е. с една единствена нота, тази реч изглежда „празнословие от 
мъдрост и безумие, смесица от толкова умение, колкото и ни- 
зост, от толкова правилни, колкото и фалшиви идеи, от една тол
кова пълна извратеност на чувството, от толкова пълна мерзост, 
колкото и безрезервна откровеност и истинност. Човек не може 
да не навлезе във всичките тези тонове и да не измине нагоре 
и надолу цялата скала от чувства от най-дълбокото презрение 
и отхвърляне до най-висшето удивление и затрогване; в пос
ледните ще се влее една смешна черта, която им отнема тяхната 
природа“44; в самата си откровеност първите ще имат една при
миряваща, в своята потресаваща дълбочина те ще имат всевлас
тната черта, която духът дава на самия себе си.

Ако разгледаме речта на онова просто съзнание за истин
ното и доброто в противоположност на речта на тази ясна за
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самата себе си забърканост, ще видим, че в противоположност 
на откритото и съзнаващото себе си красноречие на духа на об
разоваността тя може да бъде само едносрична; защото такова 
съзнание не може да каже на този дух нищо друго освен онова, 
което сам той знае и казва. Ето защо, ако излезе отвъд своята 
едносричност, то казва същото, което изрича той, но в това каз
ване допуска още и глупостта да си мисли, че казва нещо ново и 
по-друго. Дори неговите срички, „позорен" „низък", са вече тази 
глупост, защото духът ги казва за самия себе си. Ако този дух 
превръща в своята реч всичко монотонно в нещо друго, тъй като 
монотонното, доколкото е еднакво със себе си, е само абстрак
ция, а в своята действителност е превърнатост в самия себе си в 
нещо друго, и ако, напротив, съзнанието, което не е превърнато 
в нещо друго, закриля доброто и благородното, т.е. това, което в 
своята изява остава еднакво със себе си, по единствения начин, 
който е възможен тук, а именно така, че то не загубва своята 
стойност поради това, че е свързано с лошото или е примесено 
с него; защото това е негово условие и необходимост и в това 
се състои мъдростта на природата45; -  по такъв начин това съ
знание, когато си е мислило, че се противопоставя, с това само 
е резюмирало по един тривиален начин съдържанието на речта 
на духа, която е без мисъл, тъй като прави противоположното 
на благородното и доброто, [а] си мисли, че казва нещо по-друго 
от това, че всичко, което се нарича благородно и добро, в своята 
същност е обратното на самото себе си, тъй както лошото, на
против, е превъзходното.

Ако простото съзнание замени тази мисъл без дух с дейст
вителността на превъзходното, като представи последното в 
примера на един измислен случай или също така на един истин
ски анекдот, и по такъв начин посочи, че то не е празно име, а е 
налице, общата действителност на превърнатата в нещо друго 
дейност противостои на целия реален свят, в който въпросни
ят пример представлява следователно само нещо съвсем еди
нично, един espece; а това да се представя наличното битие на 
доброто и благородното като единичен анекдот, все едно дали 
той е измислен или истински, е най-горчивото, което може да 
се каже за него. -  И най-сетне, ако простото съзнание изисква 
да се разложи целият този свят на превърнатостта в нещо дру
го, то не може да изисква от индивида да се отдалечи от него,
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защото [и] Диоген в бъчвата е обусловен от него и изискване
то към индивидите е тъкмо онова, което се смята за лошо, а 
именно да се грижат за себе си като индивиди. Но изискването 
на това отдалечаване, отправено към общата индивидуалност, 
не може да има това значение, че разумът се отказва отново от 
духовното образовано съзнание, до което е дошъл, потопява 
обширното богатство на своите моменти обратно в простотата 
на природното сърце и се връща отново в дивотата и близостта 
до животинското съзнание, която природа се нарича също така 
невинност; напротив, изискването за това разлагане може да се 
отправи само към самия дух: на образоваността, за да се върне 
той от своята забърканост обратно в себе си като дух и да получи 
още по-висше съзнание.

Но в действителност духът вече е извършил това в себе си. 
Съзнаващата самата себе си и изричащата се разпокъсаност на 
съзнанието е присмех над наличното битие, както и над забър- 
каността на цялото и над самата себе си; това е същевременно 
още чуващото себе си отзвучаване на цялата тази забърканост. 
-  Тази чуваща самата себе си суета на всяка действителност и на 
всяко определено понятие е двойната рефлексия на реалния свят 
в самия себе си; веднъж в тази самостоятелност на съзнани
ето като „тази“ а друг път в чистата всеобщност на последното 
или в мисленето. Според първата страна духът, който е дошъл 
при самия себе си, е устремил поглед в света на действителност
та и още има този свят за своя цел и за свое непосредствено съ
държание; но според другата неговият поглед е насочен отчасти 
само в себе си и отрицателно към света, а отчасти от света към 
небето и отвъдното на света е негов предмет.

В онази страна на връщането в насочеността към себе си суе
тата на всички неща е нейна собствена суета или насоченост
та към себе си е суетна. Тя е биващата за себе си насоченост към 
себе си, която умее не само да прецени и одума всичко, но и да 
изкаже духовито в тяхното противоречие неподвижните същ
ности на действителността, както и неподвижните определения, 
които поставя съждението, а това противоречие е тяхната ис
тина. -  Разгледана по форма, насочеността към себе си знае, че 
всичко е отчуждено от самото себе си, че битието за себе си е 
отделено от битието в себе си; че това, което си мислим, и целта 
са отделени от истината; а че от двете тях на свой ред е отделено
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битието за друго, че това, което служи за предлог, е отделено от 
същинското мнение и от истинския предмет и истинското наме
рение. -  Следователно тя умее да изкаже правилно всеки момент 
в отношението му към другия, изобщо превръщането на всички 
в техните противоположни; тя знае по-добре, че всеки момент е 
това, което е той, все едно как ще е определен. Тъй като познава 
субстанциалното от страна на не-единството и стълкновение
то, което субстанциалното обединява в себе си, но не и от стра
на на това единство, тя умее да оцени субстанциалното много 
добре, но е загубила способността да го схване, -  При това тази 
суета се нуждае от суетата на всички неща, за да може, изхож
дайки от тях, да си даде съзнанието за насоченост към себе си, 
затова тя сама поражда суетата и е душата, която я носи. Властта 
и богатството са най-висшите цели на напрежението на насоче
ността към себе си, тя знае, че чрез себеотрицание и саможертва 
се образова до общото, стига до притежаването му и има всеоб
ща значимост в това притежаване; те са действителните призна
ти сили. Но самата тази значимост на насочеността към себе си 
е суетна; и тъкмо когато насочеността към себе си ги овладее, тя 
знае, че те не са насочени към себе си същности, а по-скоро знае 
за себе си, че е власт над тях, а за тях -  че са суетни. Тя изразява 
на един духовит език това, че по такъв начин в самото им при
тежаване е вън от тях; ето защо този език е нейният най-висш 
интерес и истината на цялото, в него тази насоченост към себе 
си като тази чиста насоченост към себе си, която не принадлежи 
нито на действителните, нито на мислените определения, пра
ви себе си духовна, общозначима. Насочеността към себе си е 
саморазкъсващата се природа на всички отношения и тяхното 
съзнателно разкъсване; но тя знае своята собствена разкъсаност 
само като възмутено самосъзнание и в това знание за разкъса- 
ността се е издигнала непосредствено над нея. Във въпросната 
суета всяко съдържание става нещо отрицателно, което вече не 
може да се схване положително; положителният предмет е само 
самият чист „аз“, а разкъсаното съзнание е в себе си тази чиста 
еднаквост със самото себе си на самосъзнанието, което се е вър
нало в себе си.
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в. Вярата и чистото прозрение

Духът на отчуждението от самия себе си има своето налично би
тие в света на образоваността; но тъй като това цяло се е отчуж
дило от самото себе си, отвъд този свят стои недействителният 
свят на чистото съзнание или на мисленето. Негово съдържа
ние е чисто мисленото, мисленето е неговият абсолютен елемент. 
Но тъй като мисленето е преди всичко елементът на този свят, 
съзнанието само има тези мисли, но то още не ги мисли или не 
знае, че са мисли; напротив, за него те са във формата на пред
става. Защото мисленето излиза от действителността и навлиза 
в чистото съзнание, но самото то е изобщо още в сферата и в 
определеността на действителността. Разкъсаното съзнание е в 
себе си само еднаквостта на чистото съзнание със самото себе 
си за нас, а не за самото себе си. Следователно то е само непо
средственото, още незавършеното в себе си издигане, и още има 
в себе си своя противоположен принцип, от който е обусловено, 
без да го е овладяло чрез опосредстваното движение. Ето защо 
то признава същността на своята мисъл като същност не само 
във формата на абстрактно „в себе си“, а във формата на нещо 
обикновено-действително, на една действителност, която само 
е била издигната в друг елемент, без да е загубила в него опреде
леността на немислена действителност. -  Разкъсаното съзнание 
трябва да бъде съществено различавано от онова „в себе си“, ко
ето е същността на стоическото съзнание; за последното има
ше валидност само формата на мисъл като такава, която мисъл 
има при това някакво чуждо на нея съдържание, взето от дейст
вителността,; но за разкъсаното съзнание има валидност не фор
мата на мисъл; -  по същия начин [то] е съществено различно; 
от „в себе си“ на добродетелното съзнание, за което същността 
наистина стои в отношение към действителност, но е едва само 
недействителна същност; -  за въпросното съзнание е важно да 
бъде тя все пак действителна същност, макар и отвъд действи
телността. По същия начин справедливото и доброто в себе си 
на законодателния разум и общото на проверяващото законите 
съзнание няма определението на действителност. -  Ето защо, 
ако в самия свят на образоваността чистото мислене се оказа 
страна на отчуждението, а именно мерило на абстрактното доб
ро и лошо в изказването на съждения, това мислене, след като
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премина през движението на цялото, беше обогатено с момента 
на действителността, а по този начин с момента на съдържание
то. Но тази действителност на същността е същевременно само 
действителност на чистото, а не на действителното съзнание; 
макар и да е издигната в елемента на мисленето, тя още няма 
валидност пред това съзнание като мисъл, а по-скоро за него тя 
е отвъд неговата собствена действителност; защото действител
ността на същността е бягството от тази действителност.

Така, както религията -  защото е ясно, че става дума за нея
-  се явява тук като вяра на света на образоваността, тя още не 
се явява така, както е в себе си и за себе си. -  Тя вече се прояви 
пред нас в други определености, а именно като нещастно съзна
ние, като форма на нямащото субстанция движение на самото 
съзнание. -  Също и в нравствената субстанция тя се прояви като 
вяра в подземния свят, но съзнанието на напусналия тялото дух 
всъщност не е вяра, не е същността, поставена в елемента на 
чистото съзнание отвъд действителното, напротив, самият дух 
има непосредствено присъствие; негов елемент е семейството.
-  Но тук, от една страна, религията е произлязла от субстанци
ята и е чисто съзнание за нея; от друга страна, това чисто съзна
ние е отчуждено от своето действително съзнание, а същността 
е отчуждена от своето налично битие. Следователно религията 
наистина вече не е нямащото субстанция движение на съзнани
ето, но още има определеността на противоположност по отно
шение на действителността като тази изобщо и по-специално 
по отношение на действителността на самосъзнанието; затова 
тя е всъщност само вяра.

Това чисто съзнание на абсолютната същност е отчуждено 
съзнание. Нека видим по-отблизо как се определя онова, чието 
„друго“ е то, а то трябва да се разглежда само във връзка с него. А 
именно отначало изглежда, че това чисто съзнание има в проти
воположност на себе си само света на действителността; но тъй 
като то е бягството от този свят и по този начин е определеност
та на противоположността, то има тази определеност в само
то себе си; ето защо чистото съзнание е всъщност отчуждено 
от себе си в самото себе си и вярата съставлява само едната му 
страна. Същевременно за нас вече е възникнала и другата стра
на. А именно чистото съзнание е рефлексията от света на обра
зоваността така, че субстанцията на този свят, както и масите, в
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които се разчленява тя, се оказаха това, което са те в себе си, ду
ховни отделни същности, абсолютно неспокойни движения или 
определения, които се снемат непосредствено в своето противо
положно. Следователно тяхната същност, простото съзнание, е 
простотата на абсолютната разлика, която непосредствено не 
е разлика. По такъв начин то е чистото битие за себе си, то не 
е битие за себе си на този индивид, а е общата в себе си насо
ченост към себе си като неспокойно движение, което завладява 
и прониква спокойната същност на предмета. Следователно в 
това съзнание е налице увереността, която знае непосредствено 
за самата себе си, че е истина, налице е чистото мислене като аб
солютното понятие във властта на своята отрицателност, ко
ято унищожава всяка предметна същност, която същност трябва 
да противостои на съзнанието, и я прави битие на съзнанието. -  
Това чисто съзнание е същевременно и просто, тъй като тъкмо 
неговата разлика не е разлика. Но като тази форма на простата 
рефлексия в себе си то е елементът на вярата, в който духът има 
определеността на положителна всеобщност, на битие в себе 
си в противоположност на онова битие за себе си на самосъзна
нието. -  Напуснал нямащия същност, само разлагащия се свят, 
и съсредоточил се обратно в себе си, духът, разгледан такъв, ка- 
къвто е наистина, е в неделимо единство както абсолютно дви
жение и абсолютна отрицателност на своето проявяване, така 
и удовлетворена в себе си същност и положителен покой на този 
свят. Но, попадайки изобщо под определеността на отчуждени
ето, тези два момента се разпадат вън един от друг като двойно 
съзнание. Първият момент е чистото прозрение като съсредо
точаващият се в самосъзнанието духовен процес, който .има пред 
себе си съзнанието за положителното, формата на предметност 
или на представа и се насочва към тях, но собствен предмет на 
това прозрение е само чистият „аз“. -  Простото съзнание за по
ложителното или за спокойната еднаквост със самото себе си, 
напротив, има за предмет вътрешната същност като същност. 
Ето защо чистото прозрение отначало няма в самото себе си 
никакво съдържание, тъй като това прозрение е отрицателното 
битие за себе си; на вярата, напротив, е свойствено съдържани
ето без прозрение. Ако чистото прозрение не излиза вън от са
мосъзнанието, вярата наистина също има своето съдържание в 
елемента на чистото самосъзнание, но в мисленето, не в поня



тия, в чистото съзнание, не в чистото самосъзнание. Следо- 
вателно вярата е наистина чисто съзнание за същността, т.е. за 
простото вътрешно и следователно е мислене -  това е главни
ят момент в природата на вярата, който обикновено се изпуска 
от очи. Непосредствеността, с която същността се съдържа във 
вярата, се състои в това, че предметът на вярата е същност, т.е. 
чиста мисъл. Но тази непосредственост, доколкото мисленето 
навлиза в съзнанието или чистото съзнание навлиза в самосъз
нанието, получава значението на предметно битие, което лежи 
отвъд съзнанието на насочеността към себе си. Поради това зна
чение, което непосредствеността и простотата на чистото мис
лене получава в съзнанието, става така, че същността на вярата 
изпада от сферата на мисленето в тази на представата и става 
свръхсетивен свят, който е всъщност „д/гуго" на самосъзнанието. 
-  В чистото прозрение, напротив, преходът на чистото мисле
не в съзнанието има противоположното определение; предмет- 
ността има значението на само отрицателно съдържание, което 
снема себе си и се връща в насочеността към себе си, т.е. насо
чеността към себе си има за предмет всъщност само самата себе 
си или предметът е истинен само доколкото има формата на на
соченост към себе си.

Така, както вярата и чистото прозрение принадлежат заедно 
на елемента на чистото съзнание, по същия начин те пак заедно 
са връщане от действителния свят на образоваността. Затова те 
ни се предлагат от три страни. Веднъж всяко едно от тях е в себе 
си и за себе си вън от всяко отношение; друг път всяко се отнася 
до действителния свят, противоположен на чистото съзнание; 
и, трето, всяко от тях се отнася до другото вътре в чистото съз
нание.

Страната на битието в себе си и за себе си във вярващото 
съзнание е неговият абсолютен предмет, чието съдържание и оп
ределение се получи по-горе. Защото според понятието вяра той 
не е нищо друго освен реалния свят, издигнат във всеобщността 
на чистото съзнание. Ето защо разчленението на реалния свят 
съставлява също така организацията на всеобщността, обаче в 
последната частите в своето одухотворяване не се отчуждават 
една от друга, а са биващи в себе си и за себе си същности, вър
нали се в себе си и оставащи при самите себе си духове. -  Ето 
защо движението на тяхното преминаване е отчуждение на оп
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ределеността, в която се намират те в своята разлика, само за 
нас и само за нас то е необходима поредица; но за вярата тяхната 
разлика е спокойно различие, а тяхното движение -  извършва
що се събитие.

Ако искаме да ги назовем накратко според външното опре
деление на тяхната форма, трябва да кажем, че както в света на 
образоваността държавната власт или доброто беше първото, 
също и тук първото е абсолютната същност, биващият в себе 
си и за себе си дух, доколкото той е простата вечна субстанция. 
Но в реализирането на своето понятие, което се състои в това, 
че тя е дух, субстанцията преминава в битието за друго, нейна
та еднаквост със самата себе си става действителна жертваща 
се абсолютна същност; тази същност става насоченост към себе 
си, но преходна насоченост към себе си. Ето защо третото е връ
щането на тази отчуждена насоченост към себе си и на униже
ната субстанция в нейната първа простота; едва по този начин 
субстанцията е представена като дух.

Тези различни същности, които са се върнали чрез мисле
нето от изменчивостта на действителния свят обратно в себе 
си, са неизменни вечни духове, чието битие се състои в това, че 
мислят единството, което съставляват. Обаче тези същности, 
откъснати по такъв начин от самосъзнанието, навлизат в него; 
ако същността би била неизменно във формата на първата прос
та субстанция, тя би оставала чужда на самосъзнанието. Но са
моотричането на тази субстанция, а след това и нейният дух има 
в себе си момента на действителността и по този начин участва 
във вярващото самосъзнание или вярващото съзнание принад
лежи на реалния свят.

Според това второ отношение от една страна самото вярва
що съзнание има своята действителност в реалния свят на обра
зоваността и съставлява неговия дух и неговото налично битие, 
което беше разгледано; но от друга страна то се противопоставя 
на тази своя действителност като на нещо суетно и е движени
ето, което се стреми да я снеме. Това движение не се състои в 
това, че вярващото съзнание би съзнавало духовито нейното 
превръщане в нещо друго; защото то е простото съзнание, ко
ето причислява духовитото към суетното, тъй като последното 
още има за своя цел реалния свят. Напротив, на спокойното цар
ство на неговото мислене противостои действителността като
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налично битие без дух, което затова трябва да се преодолее по 
външен начин. Това послушание в служенето и във възхвалява
нето поражда чрез снемането на сетивното знание и действане 
съзнанието за единство с биващата в себе си и за себе си същ
ност, но не като възприемано в нагледа действително единство 
-  напротив, това служене е само непрекъснато създаване, което 
не постига напълно целта си в настоящето. Наистина община
та достига до нея, защото тя е общото самосъзнание; но за еди
ничното самосъзнание царството на чистото мислене остава по 
необходимост отвъдно за неговата действителност или когато 
отвъдното е навлязло в действителността чрез самоотричане на 
вечната същност, тази действителност е несхваната в нейното 
понятие сетивна действителност; но сетивната действителност 
остава безразлична към другата и отвъдното е получило редом 
с това още само определението за отдалеченост в пространст
вото и времето. -  Но понятието, присъстващата за самата себе 
си действителност на духа, остава във вярващото съзнание вът
решното, което е всичко и което върши всичко, но самото то не 
излиза наяве.

Но в чистото прозрение понятието е единствено действи
телното; и тази трета страна на вярата, според която тя е пред
мет за чистото прозрение, е истинското отношение, в което се 
явява вярата тук. -  Самото чисто прозрение също така трябва да 
се разглежда отчасти в себе си и за себе си, отчасти в отношение 
към действителния свят, доколкото последният е още налице 
положително, а именно като суетно съзнание, отчасти, най-сет
не в споменатото отношение към вярата.

Ние видяхме какво е чистото прозрение в себе си и за себе си; 
както вярата е спокойното чисто съзнание за духа като същност, 
така чистото прозрение е самосъзнанието (Se/6s£bewufitsein) за 
него; затова то знае същността не като същност, а като абсо
лютна насоченост към себе си (Selbst). Следователно чистото 
прозрение се стреми да снеме всяка друга за самосъзнанието 
насоченост към себе си, все едно дали тя е насоченост към себе 
си на действителното или на биващото в себе си, и да я направи 
понятие. То не е само увереността на самосъзнателния разум, че 
е всяка истина; напротив, то знае, че е тази увереност.

Но така, както се явява понятието за чисто прозрение, то 
още не е реализирано. Ето защо съзнанието за това понятие още
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се проявява като случайно, единично съзнание, и това, което е 
същност за него, се проявява като цел, която то трябва да осъ
ществи. Това съзнание има само намерение да направи чистото 
прозрение всеобщо, т.е. да направи понятие и понятие във всич
ки самосъзнания всичко, което е действително. Намерението 
(Absicht) е чисто, защото има за съдържание чистото прозрение 
(Einsicht); и това прозрение е също така чисто, защото негово 
съдържание е само абсолютното понятие, което няма проти
воположност в лицето на един предмет, нито пък е ограничено 
в самото себе си. В неограниченото понятие се съдържат непо
средствено тези две страни, че всичко предметно има само зна
чението на битие за себе си, на самосъзнание, и че последното 
има значението на нещо общо, че чистото прозрение става соб
ственост на всички самосъзнания. Тази втора страна на наме
рението е резултат от образоваността дотолкова, доколкото в 
нея са загинали както разликите на предметния дух, частите и 
определенията на съждението за неговия свят, така и разлики
те, които се проявяват като първоначално определени природи. 
Геният, талантът, особените способности изобщо принадлежат 
на света на действителността, доколкото той още има в себе си 
тази страна, че е духовно животинско царство, което във взаим
но упражняване на насилие и забъркване се бори и измамва за 
същността на реалния свят. -  Наистина в прозрението разлики
те имат място не като честни especes; индивидуалността нито 
се задоволява със самия недействителен предмет, нито има 
особено съдържание и собствени цели. Напротив, тя се смята 
само за нещо общозначимо, а именно образовано; и разликата 
се свежда до по-малката или до по-голяма енергия; -  разлика по 
величина, т.е. несъществена разлика. Но това последно различие 
загина в това, че в пълната разкъсаност на съзнанието разликата 
се превърна в абсолютно качествена разлика. Това, което тук е 
другото за „аза“, е само самият „аз“. В това безкрайно съждение 
е унищожена всяка едностранчивост и самобитност на първона
чалното битие за себе си; насочеността към себе си знае, че като 
чиста насоченост към себе си е свой предмет; и тази абсолютна 
еднаквост на двете страни е елементът на чистото прозрение. 
-  Ето защо последното е простата, неразличена в себе си същ
ност, а също така общото произведение и общо притежание. В 
тази проста духовна субстанция самосъзнанието си дава и си
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запазва във всеки предмет съзнанието за тази своя единичност 
или за дейността точно така, както, обратно, в нея индивиду
алността на съзнанието е еднаква със самата себе си и обща. 
-  Следователно това чисто прозрение е духът, който призовава 
всяко съзнание: бъдете за самите себе си това, което всички вие 
сте в самите себе си -  бъдете разумни.

II
Просвещението

Специфичният предмет, към който чистото прозрение насочва 
силата на понятието, е вярата като форма на чистото съзнание, 
която противостои на прозрението в същия елемент. Но чис
тото прозрение също така има отношение към действителния 
свят, защото и то, подобно на вярата, е връщане от действител
ния свят в чистото съзнание. Нека видим най-напред каква е 
неговата дейност по отношение на нечистите намерения и пре
вратните прозрения на този свят.

По-горе вече споменахме за спокойното съзнание, което 
противостои на този разлагащ се в себе си и отново пораждащ се 
кръговрат; то съставлява страната на чистото прозрение и наме
рение. Но, както видяхме, в това спокойно съзнание не влиза ни
какво особено прозрение относно света на образоваността; този 
свят по-скоро сам има най-болезненото чувство и най-истинно- 
то прозрение за самия себе си -  чувството, че е разлагането на 
всичко затвърдяващо се, че е съкрушен във всички моменти на 
своето налично битие и че всичките му кости са строшени; по 
същия начин той е езикът на това чувство и оценяващата духо
вита реч върху всички страни на своето състояние. Ето защо тук 
чистото прозрение не може да има собствена дейност и собстве
но съдържание и следователно може да се отнася само като фор
малното вярно схващане на това собствено духовито прозрение 
за света и неговия език. Тъй като този език е разсеян и оценя
ването е празнословица на момента, която веднага отново се за
бравя, и е цяло само за едно трето съзнание, последното може да 
се различава като чисто прозрение само по това, че обобщава 
онези разсейващи се черти в един общ образ и после ги прави 
прозрение на всички.
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Чрез това просто средство прозрението ще доведе до раз- 
лагането на забъркаността на този свят. Защото се оказа, че не 
масите и определените понятия и индивидуалности са същност 
на тази действителност, а че последната има своята субстанция 
и опора единствено в духа, който съществува като изказване 
на съждения и обсъждане, и че единствено интересът да има- 
ме съдържание за това резоньорстване и безсмислено говорене 
запазва цялото и масите на неговото разчленяване. В този език 
на прозрението неговото самосъзнание е за самото себе си все 
още нещо биващо за себе си, това единично нещо; но суетата на 
съдържанието е същевременно суета на насочеността към себе 
си, която знае, че то е суетно. Тъй като следователно спокойно 
схващащото съзнание събира в една колекция от цялото това ду
ховито празнословие на суетата най-сполучливите и разкрива
щите същността на предмета формулировки, заедно с останала
та суета на наличното битие загива и душата, която още запазва 
цялото, суетата на духовитото преценяване. Колекцията показва 
на повечето хора едно по-добро или показва на всички едно най- 
малкото по-разнообразно остроумие, отколкото тяхното, а също 
така по-доброто знание и изобщо оценяването като нещо общо 
и следователно общоизвестно; с това се заличава единствени
ят интерес, който още беше налице, и единичното прозиране се 
разтваря в общото прозрение.

Но над суетното знание още стои твърдо знанието за същ
ността и чистото прозрение се проявява в същинската си дей
ност само доколкото се обявява против вярата.

а . Борбата на просвещението със суеверието

Различните начини на отрицателно отнасяне на съзнанието, от
части на скептицизма, отчасти на теоретичния и практическия 
идеализъм, са подчинени форми в сравнение с тази на чистото 
прозрение и неговото разпространение, просвещението; защото 
прозрението е родено от субстанцията, то знае чистата насоче
ност на съзнанието към себе си като абсолютна и я възприема 
с чистото съзнание за абсолютната същност на всяка действи
телност. -  Тъй като вярата и прозрението са едно и също чисто 
съзнание, но са противоположни по форма, за вярата същността 
има битие като мисъл, а не като понятие, и затова тя е нещо чис
то и просто противоположно на самосъзнанието, а за чистото
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прозрение същността е насочеността към себе си, те имат би
тие едно за друго така, че едното е чисто и просто противопо
ложно на другото. -  Така, както се явяват двете те в отношение 
едно към друго, на вярата е присъщо всяко съдържание, защото 
в нейния спокоен елемент на мисленето всеки момент получава 
устойчиво съществуване; -  но отначало чистото прозрение е без 
съдържание и е по-скоро чисто изчезване на съдържанието; но 
чрез отрицателното движение по отношение на отрицателното 
нему прозрение ще се реализира и ще си даде съдържание.

Чистото прозрение знае, че вярата е противоположна на 
него, на разума и на истината. Така, както за него вярата е изоб
що тъкан от суеверия, предразсъдъци и заблуди, по същия начин 
за него съзнанието за това съдържание се организира по-ната- 
тък в едно царство на заблудата, в което неистинното прозрение 
веднъж, като общата маса на съзнанието, е непосредствено, на
ивно и без рефлексия в самото себе си, но има в себе си също 
така момента на рефлексия в себе си или на самосъзнание, от
делно от наивността, като оставащо на заден план, само за себе 
си, прозрение и зло намерение, което заблуждава въпросния 
момент. Споменатата обща маса на съзнанието е жертва на из
мамата и духовенството, което осъществява своята завистлива 
суетност да остане единствено то в притежание на прозрението, 
както и останалото си користолюбие, и същевременно влиза в 
заговор с деспотизма, който като синтетично, нямащо понятие 
единство на реалното царство и на това идеално царство -  една 
рядко непоследователна същност -  стои над лошото прозрение 
на мнозинството и над лошото намерение на духовниците и съ
единява в себе си и двете, тръгва от глупостта и забъркаността 
на народа, служи си със средството на измамното духовенство, 
като презира и народа, и духовенството, извлича ползата на спо
койното владеене и на задоволяването на своите желания и своя 
произвол, но същевременно е същата притъпеност на прозрени
ето, същото суеверие и заблуда.

Просвещението не се отнася без разлика към тези три стра
ни на врага; защото щом неговата същност е чистото прозрение, 
общото в себе си и за себе си, истинското му отношение към 
другия краен термин е онова, в което то се стреми към общо
то и еднаквото на двата. Страната на единичността, която се 
изолира от общото наивно съзнание, е противоположното на
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просвещението, което не може да го засегне непосредствено. За
това волята на измамното духовенство и на потискащия деспот 
не е непосредствено предмет и на дейността на просвещението, 
напротив, такъв предмет е прозрението, което няма воля, което 
не става единично и не получава битие за себе си, понятието 
на разумното самосъзнание, което понятие има своето налично 
битие в лицето на масата, но още не е налице в нея като понятие. 
Но тъй като чистото прозрение изтръгва това честно прозрение 
и неговата наивна същност от предразсъдъците и заблудите, то 
измъква от ръцете на лошото намерение, чието царство има сво
ята почва и своя материал в лицето на нямащото понятие съ
знание на общата маса, реалността и силата на неговата измама 
-  битието за себе си има изобщо своята субстанция в лицето 
на простото съзнание.

И така отношението на чистото прозрение към наивното 
съзнание на абсолютната същност има две страни: от една стра
на в себе си чистото прозрение е същото, каквото е наивното 
съзнание, но от друга страна това съзнание в простия елемент 
на своята мисъл предоставя свобода на абсолютната същност, 
както и на нейните части, и им позволява да си дадат устойчиво 
съществуване и ги признава само като свое „в себе си“ и затова ги 
признава предметно, а отрича своето битие за себе си в това „в 
себе си“. -  Доколкото според първата страна тази вяра е за чис
тото прозрение чисто само-съзнание в себе си и трябва да стане 
такова самосъзнание само за себе си, дотолкова чистото прозре
ние има в това понятие за самосъзнание елемента, в който то се 
реализира на мястото на неистинното прозрение.

От тази страна, че двете те са всъщност едно и също и отно
шението на чистото прозрение се извършва чрез един и същ еле
мент и в него, предаването на това прозрение е непосредствено 
и неговото даване и получаване е несмущавано изтичане един в 
друг. Каквито и други клинове да се набиват по-нататък в съзна
нието, в себе си то е тази простота, в която всичко е разложено, 
забравено и наивно и която затова е чисто и просто възприем
чива за понятието. Ето защо трябва да сравним предаването на 
чистото прозрение с едно спокойно разширение или с разпрос
транението например на някакъв аромат в несъпротивляваща- 
та се атмосфера. То е проникващо заразяване, което отначало не 
се забелязва като противоположно на безразличния елемент, в
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който прониква, и затова не може да се предотврати. Едва кога- 
то заразата се е разпространила, тя има битие за съзнанието, 
което й се е предоставило безгрижно. Защото то наистина по
лучи в себе си простата същност, която е еднаква със себе си и с 
него, но получи същевременно простотата на рефлектираната в 
себе си отрицателност, която след това се разгръща по своята 
природа и като нещо противоположно и по този начин кара съ
знанието да си спомни за предишния си начин [на отнасяне]; тя е 
понятието, което е простото знание, което знание е самото себе 
си и същевременно своето противоположно, но знае последно
то като снето в него. Ето защо, щом чистото прозрение има би
тие за съзнанието, то вече се е разпространило; борбата против 
чистото прозрение говори, че се е извършило заразяване; тази 
борба се появява твърде късно и всяко средство само влошава 
болестта, защото тя е овладяла сърцевината на духовния живот, 
а именно съзнанието в неговото понятие или самата му чиста 
същност; затова и в него няма сила, която би победила заразата. 
Тъй като заразата е в самата същност, нейните още единични 
изяви могат да се изблъскат назад, а повърхностните симптоми 
могат да се смекчат. Това е извънредно изгодно за заразата; защо
то сега тя нито разхищава силата си безполезно, нито се показва 
недостойна за своята същност, което се случва тогава, когато тя 
излиза наяве в симптоми и в отделни изригвания против съдър
жанието на вярата и против взаимовръзката на нейната външна 
действителност. Напротив, сега, подобно на един невидим и не
забелязан дух, тя изцяло прониква благородните части и скоро 
завладява из основи всички органи и членове на безсъзнателния 
кумир и „в едно прекрасно утро удря приятеля с лакът, разнася 
се гръм и трясък, и кумирът лежи на земята“46. -  В едно прек
расно утро, чийто обед не е кървав, ако заразата е проникнала 
във всички органи на духовния живот; тогава само паметта още 
запазва мъртвия образ на предишната форма на духа като една 
неизвестно как вече преминала история; и по този начин новата 
змия на мъдростта, издигнала се за благоговение, само е смък
нала безболезнено от себе си една увехнала кожа.

Но това безмълвно по-нататъшно движение на духа в прос
тия вътрешен свят на неговата субстанция, за която се скрива 
неговата дейност, е само едната страна на реализирането на чис
тото прозрение. Разпространението на последното се състои не
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само в това, че еднаквото се слива с еднакво; а неговото осъщест
вяване не е само свободно от противоположности разширение. 
Напротив, дейността на отрицателната същност е също така съ
ществено едно развито, различаващо се в себе си движение, ко
ето като съзнателна дейност трябва да разгърне своите моменти 
в определено открито налично битие и трябва да бъде налице 
като силен шум и насилствена борба с противоположното като 
такова.

Ето защо трябва да видим как чистото прозрение и наме
рение се отнася отрицателно към другото, противоположното 
на него, което то намира пред себе си. -  Чистото прозрение и 
намерение, което се отнася отрицателно, може да бъде само от
рицателното на самото себе си, тъй като неговото понятие е ця
лата същност и няма нищо вън от нея. Ето защо като прозрение 
то става отрицателното на чистото прозрение, става неистина 
и не-разум, а като намерение става отрицателното на чистото 
намерение, става лъжа и нечистота на целта.

Чистото прозрение се заплита в това противоречие поради 
това, че се впуска в спор и си мисли, че се бори с нещо друго. -  То 
си мисли това само защото неговата същност като абсолютна 
отрицателност е това, че има инобитието в самото себе си. Аб
солютното понятие е категорията; то е това, че знанието и пред
метът на знанието са едно и също нещо. Следователно това, 
което чистото прозрение изказва като свое „друго“, като заблуда 
или лъжа, не може да бъде нищо друго освен самото то; то може 
да осъди само това, което е самото то. Това, което не е разумно, 
няма истина, или това, което не е схванато в неговото понятие, 
не е; следователно, когато разумът говори за нещо по-друго от 
това, което е той, той говори в действителност само за самия 
себе си; в него той не излиза вън от себе си. -  Затова тази бор
ба в противоположното обединява в себе си това значение, че е 
осъществяване на чистото прозрение. А именно това осъщест
вяване се състои тъкмо в движението, което се стреми да развие 
моментите и ги върне в себе си; част от това движение е разли
чаването, в което прозрението, схващащо нещата в техните по
нятия, противопоставя на себе си самото себе си като предмет; 
дотогава, докогато пребивава в този момент, то е отчуждено от 
себе си. Като чисто прозрение то е без всякакво съдържание; 
движението на неговото реализиране се състои в това, че само
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то то става съдържание на самото себе си, защото друго съдър
жание не може да стане негово, тъй като чистото прозрение е 
самосъзнанието на категорията. Но тъй като в противопоставя
нето чистото прозрение знае съдържанието отначало само като 
съдържание и още не го знае като самото себе си, то не познава 
себе си в него. Ето защо осъществяването на чистото прозрение 
има този смисъл, че последното познава като свое съдържание 
съдържанието, което отначало е било предметно за него. Но за
това то няма да има за резултат нито възстановяването на заблу
дите, които оборва, нито само първото понятие за прозрение, а 
едно прозрение, което познава абсолютното отрицание на само
то себе си като своя собствена действителност, като самото себе 
си или като свое понятие, което познава самото себе си. -  Тази 
природа на борбата на просвещението със заблудите, която при
рода се състои в това, че то оборва в тях самото себе си и осъжда 
в тях същото онова, което твърди то, е за нас, или е онова, което 
е просвещението и неговата борба в себе си. Но първата страна 
на тази борба, лишаването на просвещението от неговата чис
тота чрез включването на отрицателното отнасяне в еднаквата 
със самата себе си чистота на просвещението, е тази, че както 
просвещението е предмет за вярата, която следователно го уз
нава от опит като лъжа, не-разум и лошо намерение, по същия 
начин вярата е заблуда и предразсъдък за просвещението. -  Що 
се отнася до съдържанието на просвещението, последното е пре
ди всичко празното прозрение, за което неговото съдържание се 
проявява като нещо друго; ето защо то намира пред себе си това 
съдържание в такава форма, че то още не е негово, като едно съв
сем независимо от него налично битие, във вярата.

Следователно просвещението схваща своя предмет преди 
всичко и изобщо така, че го взема като чисто прозрение и по 
такъв начин, без да познава самото себе си, го обявява за заблу
да. В прозрението като такова съзнанието схваща един предмет 
така, че той става за съзнанието същност на съзнанието или ста
ва предмет, който то прониква, в който то се запазва, остава при 
самото себе си и присъстващо при себе си, и тъй като по този 
начин е движението на предмета, то създава предмета. Тъкмо 
като това съзнание просвещението изразява правилно вярата, 
когато казва за нея, че онова, което е абсолютна същност за нея, 
е битие на нейното собствено съзнание, нейна собствена мисъл,
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нещо създадено от съзнанието. По този начин просвещението 
обявява вярата за заблуда и измислица върху същото онова, ко
ето е то. -  Просвещението, което иска да научи вярата на но
вата мъдрост, с това не й казва нищо ново; защото и нейният 
предмет е за нея тъкмо това, а именно чиста същност на ней
ното собствено съзнание, така че последното не се влага в този 
предмет като загубено и отречено, а по-скоро му се доверява, 
т.е. тъкмо 8 него намира себе си като това съзнание или като 
самосъзнание. Увереността в самия себе си на този, на когото се 
доверявам, е за мене увереност в самия мене; аз познавам моето 
битие за мене в него, познавам, че той го признава и то е цел и 
същност за него. Но вярата е доверие, тъй като нейното съзна
ние се отнася непосредствено към своя предмет и следователно 
съзерцава също и това, че то е единно с него, е в него. -  По-ната
тък, тъй като за мене е предмет онова, в което познавам самия 
себе си, в него аз съм за себе си изобщо друго самосъзнание, т.е. 
такова самосъзнание, което се е отчуждило в него от своята осо
бена единичност, а именно от своята природност и случайност, 
но отчасти остава в него самосъзнание, а отчасти тъкмо в него е 
съществено съзнание, каквото е чистото прозрение. -  В поняти
ето прозрение се съдържа не само това, че съзнанието познава 
самото себе си в предмета си, който е прозряло, и без да напуска 
мисленето и едва тръгвайки от него да се връща в себе си, има 
себе си непосредствено в него -  напротив, то съзнава самото 
себе си, както и опосредстващото движение, или съзнава себе 
си като дейност или като създаване; по този начин в мисълта 
това единство на самата нея като насоченост към себе си и пред
мета е за съзнанието. -  Тъкмо това съзнание е и вярата; послу
шанието и дейността е един необходим момент, чрез който се 
осъществява увереността на битието в абсолютната същност. 
Наистина тази дейност на вярата не се проявява така, че да се 
създаде чрез нея самата абсолютна същност. Но абсолютната 
същност на вярата всъщност не е абстрактната същност, която 
е отвъд вярващото съзнание, напротив, тази същност е духът на 
общината, единството на абстрактната същност и самосъзнани
ето. Дейността на общността е съществен момент в това, че този 
дух на общността е абсолютната същност; той е такава същност 
само чрез създаването от страна на съзнанието; -  или по-скоро 
не без да бъде създаден от съзнанието; защото колкото същест
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вено създаването е, толкова съществено то също така не е един
ственото основание на същността, а е само момент. Същността 
е същевременно в себе си и за самата себе си.

От друга страна понятието за чисто прозрение е за себе си 
нещо друго като свой предмет; защото тъкмо това отрицател
но определение съставлява предмета. Следователно от друга 
страна чистото прозрение изразява по такъв начин и същност
та на вярата като нещо чуждо на самосъзнанието, което „чуждо“ 
не е негова същност, а му е било натрапено като подхвърлено 
дете. Обаче тук просвещението е съвсем глупаво; вярата узнава 
за него от опит, че то е говорене, което не знае какво казва и 
не разбира същината на работата, когато говори за измама от 
страна на поповете и за заблуждаване на народа. То говори за 
всичко това така, като че ли чрез един iocus focus на фокусни- 
честващите духовници се натрапва на съзнанието като същност 
нещо абсолютно чуждо и друго, и същевременно казва, че то е 
същност за съзнанието, че съзнанието вярва в него, доверява му 
се и се стреми да направи себе си благосклонно към него; т.е. 
че съзнанието съзерцава в него както своята чиста същност, 
така и своята единична и обща индивидуалност и чрез своя
та дейност създава това единство на самото себе си със своя
та същност. Просвещението изказва непосредствено като нещо 
най-собствено на съзнанието това, което то изказва като нещо 
чуждо на него. -  Следователно как може да говори то за измама 
и заблуда? Тъй като самото то изказва непосредствено за вярата 
противоположното на онова, което самото то твърди за нея, то 
се показва пред нея по-скоро като съзнателна лъжа. Как може 
да има заблуда и измама там, където съзнанието в своята исти
на има непосредствено увереност в самото себе си, където то 
притежава в своя предмет самото себе си; като едновременно 
както намира, така и създава себе си в него? Разликата вече не 
съществува дори в думите. -  Ако беше поставен общият въпрос, 
дали е позволено да се заблуждава един народ, в действителност 
отговорът би трябвало да бъде, че въпросът е неуместен, тъй 
като в това отношение е невъзможно да се заблуди един народ. 
-  Наистина в отделни случаи някой може да продаде месинг 
вместо злато, подправени чекове вместо истински, да внуши на 
мнозина, че е била спечелена една битка, която в действител
ност е била загубена, а също така да накара хората да повярват
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за известно време и в други лъжи, отнасящи се до сетивни неща 
и отделни събития; но в знанието за същността, в което съзна
нието има непосредствената увереност в самото себе си, изцяло 
отпада мисълта за заблудата.

Нека видим по-нататък как вярата узнава от опит просвеще
нието в различните моменти на своето съзнание, до което посо
ченият възглед се отнасяше едва само изобщо. А тези моменти 
са: чистото мислене или като предмет абсолютната същност 
в себе си и за самата себе си; след това отношението му -  като 
знание -  към нея, основанието на неговата вяра, и най-сетне от
ношението му към нея в неговата дейност или неговото служене. 
Както чистото прозрение изобщо не позна и отрече себе си във 
вярата, то ще се отнася също така превратно и в тези моменти.

Чистото прозрение се отнася отрицателно към абсолютна
та същност на вярващото съзнание. Тази същност е чисто мис
лене, а чистото мислене е поставено вътре в самото себе си като 
предмет или като същността; във вярващото съзнание това 
„в себе си“ на мисленето същевременно получава за биващото 
в себе си съзнание формата -  но и само празната форма -  на 
предметност; то се намира в определението на нещо представя
но. Но за чистото прозрение, тъй като то е чистото съзнание от 
страна на биващата за себе си насоченост към себе си, другото 
се проявява като отрицателно на самосъзнанието. Това би мог
ло да се вземе още или като чистото „в себе си“ на мисленето, или 
също така като битието на сетивната увереност. Но тъй като 
същевременно то е за насочеността към себе си, а последната 
като насоченост към себе си, която има предмет, е действител
но съзнание, свойственият за чистото прозрение предмет като 
такъв е биваща обикновена вещ на сетивната увереност. За 
него този негов предмет се проявява в представата на вярата. 
То осъжда тази представа, а в нея своя собствен предмет. А по 
отношение на вярата то допуска вече тази несправедливост, че 
схваща нейния предмет така, че той е сякаш неговият предмет. 
След това то казва за вярата, че нейната абсолютна същност е 
камък, пън, който има очи и не вижда, или че тя е малко тесто, 
което се получава от нивата и се изпраща обратно на нея, след 
като бъде превърнато от човека; -  или по каквито и други на
чини вярата да антропоморфизира същността, да я прави пред
метна и представима за себе си.
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Просвещението, което представя себе си за чисто, тук прави 
това, което за духа е вечен живот и свети дух, една действител
на преходна вещ, и го осквернява със сам по себе си нищожния 
възглед за сетивната увереност -  с възглед, който съвсем не съ
ществува за благоговеещата вяра, така че просвещението чисто 
и просто й го приписва лъжливо. Това, което се почита от вяра
та, за нея съвсем не е нито камък или дърво или тесто, нито как- 
вато и да било друга временна, сетивна вещ. Ако на просвеще
нието му хрумне да каже, че предметът на вярата е все пак също 
и това, или дори, че той е това в себе си и в действителност, от 
една страна вярата също така познава онова „също“, но за нея то 
стои вън от нейното благоговение; но от друга страна за вярата 
нещо такова, каквото е камъкът и т. н, изобщо не е „в себе си“, 
напротив, за нея е „в себе си“ единствено същността на чистото 
мислене.

Вторият момент е отношението на вярата като знаещо 
съзнание към тази същност. За вярата като мислещо чисто съ
знание тази същност е непосредствена; но чистото съзнание е 
също така опосредствано отношение на увереността към ис
тината; отношение, което съставлява основанието на вярата. 
Това основание също така става за просвещението случайно 
знание за случайни събития. Но основанието на знанието е зна
ещото общо, а в неговата истина -  абсолютният дух, който в аб
страктното чисто съзнание или в мисленето като такова е само 
абсолютна същност, а като самосъзнание е знанието за себе си. 
Чистото прозрение поставя това знаещо общо, простия знаещ 
самия себе си дух също така и като отрицателно на самосъзна
нието. Наистина самото чисто прозрение е чистото опосред
ствано, т.е. опосредстващото се със себе си мислене, то е чисто 
знание; но тъй като е чисто прозрение, чисто знание, което още 
не знае самото себе си, т.е. за което още не съществува това, че 
то е това чисто опосредстващо движение, за него последното, 
както и всичко друго, което е самото то, се проявява като нещо 
друго. Следователно, ако бъде схванато в неговото осъществя
ване, чистото прозрение развива този свой съществен момент; 
но той се проявява за него като принадлежащ на вярата, проявя
ва се така, че в своята определеност е нещо външно за чистото 
прозрение, като случайно знание за тъкмо такива обикновени 
действителни истории. Следователно тук чистото прозрение
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лъжливо приписва на религиозната вяра, че нейната увереност 
се основава върху някои отделни исторически свидетелства 
които, разгледани като исторически свидетелства, разбира се 
не биха ни предлагали онази степен на увереност в своето съ
държание, която ни дават вестникарските съобщения относно 
някое събитие; -  че по-нататък нейната увереност почива върху 
случайния характер на запазването на тези свидетелства -  на 
запазването им от една страна чрез хартията, а от друга страна 
чрез умението и честността на предаването от една хартия върху 
друга, и най-сетне върху правилното схващане на смисъла на 
мъртви думи и букви. Но в действителност на вярата не й хрумва 
да свърже своята увереност с такива свидетелства и случайнос
ти; в своята увереност тя е наивно отношение към своя абсо
лютен предмет, чисто знание за него, което не намесва в своето 
съзнание за абсолютната същност букви, хартия и преписвани 
и не се опосредства с абсолютната същност чрез такива неща. 
Напротив, това съзнание е самоопосредстващото се основание 
на своето знание; самият дух е свидетелство за себе си, както във 
вътрешния свят на единичното съзнание, така и чрез общото 
присъствие на вярата на всички в духа. Ако вярата поиска да 
си даде от историческото макар само онзи начин на обоснова
ване или най-малкото на потвърждаване на своето съдържание, 
за който говори просвещението, и сериозно мисли и постъпва 
така, като че ли всичко се свежда до това, тя вече се е оставила да 
бъде заблудена от просвещението; и нейните усилия да се обос
нове или потвърди по един такъв начин са само свидетелства, 
които тя дава в полза на това, че е била заразена.

Остава още третата страна, отношението на съзнанието към 
абсолютната същност, разбирано като дейност. Тази дейност е 
снемането на особеността на индивида или на природния начин 
на неговото битие за себе си, от което произтича за него увере
ността, че е чисто самосъзнание, че според своята дейност, т.е. 
като биващо за себе си единично съзнание е в единство със същ
ността. -  Тъй като в дейността се различават целесъобразност и 
цел и чистото прозрение се отнася отрицателно също така към 
тази дейност и, както в другите моменти, отрича самото себе си, 
що се отнася до целесъобразността, то трябва да се представи 
като безразсъдство, тъй като прозрението, свързано с намерени
ето, съответствието на целта и средството се проявява пред целе
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съобразността като нещо друго, по-скоро като противоположно
то на нея, а що се отнася до целта, трябва да се представи така, че 
прави цел лошото, насладата и притежанието, и по този начин да 
докаже за себе си, че е най-нечисто намерение, тъй като и чистото 
намерение като „нещо друго“ е нечисто намерение.

Ето защо, що се отнася до целесъобразността, както виж
даме, просвещението намира за глупаво това, когато вярващият 
индивид си дава по-висшето съзнание, че не е прикован с вериги 
към природната наслада и удоволствие чрез това, че действи
телно се отказва от природната наслада и удоволствие и на дело 
доказва, че презрението му към тях не е лъжливо, а истинско. 
-  По същия начин просвещението намира за глупаво това, че 
индивидът се отрича от своята определеност да бъде абсолютно 
единичен, изключващ всички други и притежаващ собственост 
чрез това, че сам се отказва от своята собственост, с което ис
тински показва, че не отдава сериозно значение на своето изо
лиране, а се издига над природната необходимост да се обосо
бява като единичен и в това абсолютно обособяване на битието 
за себе си да отрича тъждеството на другите с него. -  Чистото 
прозрение намира и едното, и другото както за нецелесъобраз
но, така и за несправедливо -  нецелесъобразно да се откажеш 
от удоволствие и лишиш от притежание, за да докажеш, че си 
свободен от удоволствието и притежанието; следователно, на
против, то ще обяви за глупак онзи, който иска да яде и за тази 
цел прибягва до средство, което му позволява действително да 
яде. -  По същия начин то намира за несправедливо да се отка
жеш от едно ядене и да не замениш маслото, яйцата срещу пари 
или парите срещу масло и яйца, а да ги отдадеш направо, без да 
получиш обратно нещо срещу тях; то обявява яденето или при
тежанието на такива неща за самоцел и с това в действителност 
признава себе си за твърде нечисто намерение, което отдава 
твърде съществено значение на такава наслада и такова прите
жание. То твърди също така, че необходимостта от издигане над 
природното съществуване и над алчността към получаване на 
средства за това съществуване е пак чисто намерение; то намира 
за глупаво и несправедливо само това, че това издигане трябва 
да се докаже на дело, или това чисто намерение е в действител
ност измама, която предлага и изисква вътрешно издигане, но 
представя за излишно, за глупаво и дори за несправедливо да
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се подходи сериозно към това намерение, действително да го 
осъществи и да докаже неговата истинност. -  Следователно 
то отрича себе си както като чисто прозрение, защото отрича 
непосредствено-целесъобразната дейност, така и като чисто на
мерение, защото отрича намерението да докаже за себе си, че се 
е освободило от целите на единичността.

Така просвещението дава възможност на вярата да узнае за 
него от опит. То се явява в този лош облик, защото тъкмо чрез 
отношението си към нещо друго си дава отрицателна реалност 
или се представя като противоположното на самото себе си; но 
чистото прозрение и намерение трябва да си дадат това отноше
ние, защото то е тяхното осъществяване. -  Това осъществяване 
се прояви отначало като отрицателна реалност. Неговата поло
жителна реалност може би е по-добра; нека видим как се отнася 
последната. -  Когато бъдат изкоренени всички предразсъдъци и 
суеверия, възниква въпросът: Ио какво следва по-нататък?Коя 
е истината, която просвещението разпространи на тяхно 
място? -  То вече изказа това положително съдържание в своето 
изкореняване на заблудата, защото въпросното отчуждение на 
самото себе си е също така негова положителна реалност. -  В 
онова, което за вярата е абсолютен дух, просвещението схваща 
това, което открива в него във вид на определение} като дърво, 
камък и т.н., като отделни действителни неща; тъй като просве
щението изобщо схваща по този начин всяка определеност, т.е. 
всяко съдържание и всичко, което го изпълва, като нещо крайно, 
като човешка същност и представа, за него абсолютната същ
ност става vacuum47, на който не могат да се припишат никакви 
определения, никакви предикати. Едно такова бракосъчетание 
би било наказуемо само по себе си; и тъкмо от него са се родили 
чудовищата на суеверието. Наистина самият разум, самото чис
то прозрение не е празно, защото отрицателното на самото него 
е за него и е негово съдържание -  напротив, чистото прозрение 
е богато, но само с единичност и предел; неговият изпълнен с 
прозрение начин на живот, който умее да постави на своето мяс
то себе си и своето богатство от сферата на крайното и да тре
тира достойно абсолютното, се състои в това, че не приписва на 
абсолютната същност и не съчетава с нея нищо подобно.

На тази празна същност противостои като втори момент 
на положителната истина на просвещението изключената от
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абсолютната същност единичност изобщо, единичността на съ- 
знанието и на всяко битие като абсолютно битие в себе си и за 
себе си. Съзнанието, което в своята най-първа действителност е 
сетивна увереност и мнение, тук се връща натам от целия път 
на своя опит и пак е знание за чисто отрицателното на са
мото себе си или за сетивни, т.е. биващи неща, които проти
востоят безразлично на своето битие за себе си. Но тук то не 
е непосредствено естествено съзнание, а е станало за себе си 
такова. Отдадено най-напред в жертва на всяка забърканост, в 
която го тласка неговото разгръщане, сега сведено от чистото 
прозрение до първата му форма, то я е узнало от опит като ре
зултат. Тази сетивна увереност, която се основава върху проз
рението за нищожността на всички други форми на съзнанието 
и по такъв начин на всичко отвъдно на сетивната увереност, вече 
не е мнение, а е по-скоро абсолютната истина. Тази нищожност 
на всичко онова, което излиза отвъд сетивната увереност, е на
истина само отрицателно доказателство на тази истина; но тя 
не е и способна на друго доказателство, защото положителната 
истина на сетивната увереност в самата себе си е тъкмо неопос- 
редстваното битие за себе си на самото понятие като предмет, 
и то във формата на инобитие, [т.е.] всяко съзнание е чисто и 
просто уверено, че то е и че другите действителни вещи са вън 
от него и че то в своето природно битие, подобно на тези вещи, е 
в себе си и за себе си или е абсолютно.

И най-сетне, третият момент на истината на просвеще
нието е отношението на единичните същности към абсолютна
та същност, отношението на първите два момента. Прозрението 
като чисто прозрение за еднаквото или неограниченото излиза 
също така отвъд нееднаквото, а именно крайната действител
ност, или отвъд себе си като чисто инобитие. То има за отвъдно 
на последното празното, до което следователно отнася сетивна
та действителност. В определението на това отношение не вли
зат двете страни като съдържание; защото едната е празното и 
следователно съдържанието е налице само чрез другата страна, 
чрез сетивната действителност. Но формата на отношението, 
в чието определение спомага страната на това, което е „в себе 
си“, може да се създава по предпочитание; защото формата е 
отрицателното в себе си и затова е противоположното на себе 
си; тя е както битие, така и нищо; както „в себе си“, така и про
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тивоположното на него; или, което е същото, отношението на 
действителността към това, което е „в себе си“, като отвъдно 
е както негово отричане, така и негово утвърждаване. £то защо 
крайната действителност може да се взема същински, както и 
трябва да бъде. Следователно сега сетивното бива отнесено към 
абсолютното положително като към това, което е „в себе си“, а и 
самата сетивна действителност е в себе си; абсолютното я съз
дава и закриля. От своя страна и тя се отнася към него като към 
нещо противоположно, като към свое небитие; според това от
ношение тя не е в себе си, а е само за нещо друго. Ако в предход
ната форма на съзнанието понятията на противоположността 
се определиха като добро и лошо, напротив, за чистото прозре
ние те стават по-чисти абстракции, абстракциите за битие в себе 
си и битие за нещо друго.

Но в действителност и двата начина на разглеждане, както 
този на положителното, така и този на отрицателното отноше
ние на крайното към това, което е „в себе си“, са еднакво необ
ходими, и следователно всичко е в себе си толкова, колкото е 
за нещо друго, или всичко е полезно. -  Всичко отдава себе си в 
полза на други, може да се употребява сега от други и е за тях: 
и сега то, така да се каже, отново застава на задните си крака, 
упорства против другото, е за себе си и от своя страна употре
бява другото. -  За човека като вещ, която съзнава това отноше
ние, оттук се получава неговата същност и неговото място. Така, 
както е непосредствено, като естествено съзнание, той е в себе 
си, е добър, като единично съзнание той е абсолютен и друго
то е за него; и то, тъй като за него като животно, което съзнава 
себе си, моментите имат значението на всеобщност, всичко е за 
негово удоволствие и наслада, и той се разхожда в света, както е 
излязъл от ръцете на бога, като в една засадена за него градина. 
-  Той трябва да е откъснал плод и от дървото на познанието за 
доброто и злото; той притежава в него полза, която го различа
ва от всичко друго, защото по една случайност неговата добра в 
себе си природа е устроена също и така, че излишъкът от наслада 
й вреди или по-скоро неговата единичност има в себе си също 
и своето отвъдно, може да излиза отвъд самата себе си и да се 
разрушава. Напротив, за човека разумът е полезно средство да 
ограничи по един подходящ начин това излизане или по-скоро в 
излизането отвъд определеното да запази самия себе си; защото
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това е силата на съзнанието. Самата наслада от съзнателната и 
обща в себе си същност по многообразие и трайност не трябва 
да бъде нещо определено, а трябва да бъде обща; ето защо мяр
ката има определението да не позволява да се прекъсне удоволс
твието в неговото многообразие и трайност; т.е. определението 
на мярката е неумереността. -  Както е полезно всичко за човека, 
така е полезен и той, а това важи също така за неговото опре
деление да направи себе си общополезен и общопригоден член 
на армията от хора. Колкото той се грижи за себе си, толкова 
трябва да се отдава и за другите, и колкото се отдава, толкова се 
грижи за самия себе си; едната ръка мие другата. Но той е истин
ски на мястото си там, където се намира; той използва другите, 
а те използват него.

Различните неща са полезни едно за друго по различни на
чини; но всички неща имат тази полезна взаимност благодаре
ние на своята същност, а именно, че са отнесени към абсолютно
то по два начина -  положителен, благодарение на който са в себе 
си и за самите себе си, и отрицателен, благодарение на който са 
за други. Ето защо между всяка полезност отношението към аб
солютната същност или религията е най-полезното; защото това 
отношение е самата чиста полза, то е това устойчиво съществу
ване на всички неща или тяхното битие в себе си и за себе си и 
падането на всички неща или тяхното битие за друго.

Разбира се, за вярата този положителен резултат на прос
вещението е толкова ужасен, колкото отрицателното му отно
шение към нея. Това прозрение в абсолютната същност, което 
не вижда в нея нищо освен именно абсолютната същност, etre 
supreme48 или празното -  това намерение, според което всичко 
в неговото непосредствено налично битие е в себе си или добро, 
според което най-сетне отношението на единичното съзнател
но битие към абсолютната същност, религията, се изразява из
черпателно с понятието полезност, е чисто и просто отврати
телно за вярата. Тази собствена мъдрост на просвещението по 
необходимост се проявява за вярата същевременно като самата 
плоскост и като признаване на плоскостта; тъй като последната 
се състои в това да не се знае нищо за абсолютната същност или, 
което е същото, да се знае за нея тази съвсем плоска истина, че 
тя е тъкмо само абсолютната същност, и, напротив, да се знае 
само за крайността, и при това последната да се знае като истин
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ното, и това знание за нея да се знае като знание за истинното 
като най-висшето.

В противоположност на просвещението вярата има божест
вено право, правото на абсолютна еднаквост със самата себе си 
или на чисто мислене, и понася само несправедливост от него; 
защото то я преобръща във всички нейни моменти и прави тези 
моменти нещо по-друго от това, което са те в нея. Но просвеще
нието има само човешко право в противоположност на вярата 
и в полза на своята истина; защото несправедливостта, която 
извършва то, е правото на нееднаквост; и се състои в превръ
щането в нещо друго и в изменението, едно право, което при
надлежи на природата на самосъзнанието в противоположност 
на простата същност или на мисленето. Но тъй като правото на 
просвещението е правото на самосъзнанието, просвещението 
няма да постъпи така, че да запази също и своето право, така 
че да останат да си противостоят две еднакви права на духа и 
никое от тях да не може да удовлетвори другото -  напротив, то 
ще отстои абсолютното право, тъй като самосъзнанието е отри- 
цателността на понятието, която не е само за себе си, а обхваща 
и своето противоположно; а самата вяра, тъй като е съзнание, не 
ще може да оспори правото на просвещението.

Защото просвещението се отнася към вярващото съзнание 
не със собствени принципи, а с такива, които самото това съ
знание има в себе си. То само взаимосъчетава пред вярващото 
съзнание собствените мисли на последното, които за него се 
разпадат безсъзнателно вън една от друга; просвещението само 
му напомня при споменаването на един от неговите начини за 
другите, които вярващото съзнание също така има, но винаги, 
когато споменава за един от тях, забравя другите. Просвещение
то се оказва чисто прозрение по отношение на вярващото съзна
ние тъкмо благодарение на това, че при споменаването на един 
определен момент вижда цялото, следователно донася противо
положното, което се отнася до този момент, и като превръща 
единия момент в другия, изкарва наяве отрицателната същност 
на двете мисли, понятието. Просвещението се проявява пред 
вярата като изопачаване и лъжа поради това, че посочва иноби- 
тието на нейните моменти; по този начин на вярата се струва, 
че то прави от тях непосредствено нещо по-друго от това, което 
са те в своята единичност; но това „друго“ е също така съществе
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но и в действителност то е налице в самото вярващо съзнание, 
обаче последното не мисли за него, а го има някъде в себе си; 
затова то нито му е чуждо, нито може да бъде отречено от него.

Но самото просвещение, което напомня на вярата за про
тивоположността на нейните обособени моменти, също така не 
е просветено относно самото себе си. То се отнася чисто отри
цателно към вярата, доколкото изключва своето съдържание 
от своята чистота и го взема за отрицателното на самото себе 
си. Затова то нито познава самото себе си в това отрицателно, 
в съдържанието на вярата, нито пък, изхождайки от това осно
вание, взаимосъчетава двете мисли, мисълта, която донася то, 
и мисълта, против която донася своята мисъл. Тъй като прос
вещението не познава, че това, което то осъжда във вярата, е 
непосредствено негова собствена мисъл, самото то е в противо
поставянето на двата момента, тъй като признава винаги само 
единия от тях, а именно този, който е противоположен на вяра
та, и отделя от него другия точно така, както прави вярата. Ето 
защо то не поражда единството на двата като тяхно единство, 
т.е. не поражда понятието; но понятието възниква само за себе 
си за просвещението или последното само го намира като на
лично. Защото в себе си реализирането на чистото прозрение е 
тъкмо това, че то, чиято същност е понятието, най-напред става 
за самото себе си като абсолютно друго и отрича себе си, защото 
противоположността на понятието е абсолютна, и идва от това 
инобитие обратно при самото себе си или при своето понятие. 
-  Но просвещението е само това движение, то е още безсъзна
телната дейност на чистото понятие, която наистина идва при 
самата себе си като предмет, но взема последния за нещо друго, 
а също не познава природата на понятието, а именно, че нераз- 
личеното е това, което се разделя абсолютно. -  Следователно, в 
противоположност на вярата, прозрението е силата на поняти
ето дотолкова, доколкото е движението и съотнасянето на мо
ментите, които в съзнанието на вярата стоят вън един от друг -  
съотнасяне, в което излиза наяве тяхното противоречие. В това 
се състои абсолютното право на насилие, което прозрението 
упражнява над вярата; действителността, която прозрението 
дава на това насилие, се състои тъкмо в това, че самото вярва
що съзнание е понятието и следователно само признава проти
воположното, което прозрението внася в него. Прозрението си
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запазва правото по отношение на вярващото съзнание затова, 
защото утвърждава в него онова, което е необходимо за самото 
това съзнание и което то има в самото себе си.

Просвещението утвърждава най-напред момента на поня
тието, който се състои в това, че понятието е дейност на съзна
нието; то твърди това в противоположност на вярата -  твърди, 
че нейната абсолютна същност е същност на нейното съзнание 
като съзнание на една насоченост към себе си или че тази същ
ност е породена от съзнанието. За вярващото съзнание негова
та абсолютна същност точно така, както е тя за него „в себе си“ 
същевременно не е нещо чуждо, което, бог знае как и откъде 
дошло, стои в него; напротив, неговото доверие се състои тък
мо в това, че намира в него себе си като това лично съзнание, а 
неговото послушание и служене -  в това, че поражда тази същ
ност чрез своята дейност като своя абсолютна същност. Про
свещението всъщност само напомня на вярата за това, когато тя 
твърди, че това, което е „8  себе си“ на абсолютната същност, стои 
отвъд дейността на съзнанието. -  Но тъй като просвещението 
наистина привнася към едностранчивостта на вярата противо
положния момент на нейната дейност в противоположност на 
битието, за което единствено мисли тя тук, но самото то също 
така не взаимосъчетава своите мисли, то изолира чистия момент 
на дейността и изказва за това, което е „в себе си“ на вярата, че 
то е само създадено от съзнанието. Но изолираната, противопо
ложната на това, което е „в себе си“, дейност, е случайна дейност, 
и като представна тя е пораждане на фикции, на представи, ко
ито не са в себе си; а просвещението разглежда съдържанието 
на вярата тъкмо така. -  Но, обратно, чистото прозрение казва 
и противоположното. Като утвърждава момента на инобитие- 
то, който понятието има в себе си, чистото прозрение изразява 
същността на вярата като такава същност, която с нищо не за
сяга съзнанието, е отвъд него, е чужда за него и не е позната от 
него. За вярата тази същност също така има битие дотолкова, 
доколкото тя от една страна й се доверява и има в нея увере
ността в самата себе си, а от друга страна е неизследваема в 
нейните пътища и недостижима в нейното битие.

По-нататък, когато просвещението разглежда предмета на 
почитане от страна на вярата като камък и дърво или, иначе ка
зано, като една крайна антропоморфична определеност, с това



458 Г. В. Фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НАДУХА

то утвърждава по отношение на вярващото съзнание едно пра
во, което се признава от самото това съзнание. Защото, тъй като 
вярващото съзнание е раздвоено в този смисъл, че има отвъдно
то на действителността и чистото отсамно на това отвъдно, 
в него в действителност е налице също и този възглед за сетив
ната вещ, според който тя има валидност в себе си и за себе си; 
но то не взаимосъчетава тези две мисли за биващото в себе си 
и за себе си, което е за него веднъж чистата същност, а друг 
път една обикновена сетивна вещ. -  Дори чистото съзнание на 
вярата е афицирано от последния възглед; защото разликите на 
нейното свръхсетивно царство, тъй като то няма понятие, са по
редица от самостоятелни форми и тяхното движение е извър
шване на събитие, т.е. те са само в представата и имат в себе 
си начина на сетивното битие. -  Просвещението от своя страна 
също така изолира действителността като напусната от духа 
същност, определеността като неподвижна крайност, която не 
би била момент в духовното движение на самата същност, не би 
била нищо, а също не би била едно биващо в себе си и за себе си 
нещо, а би била нещо изчезващо.

Ясно е, че имаме същото положение на нещата и при осно
ванието на знанието. Самото вярващо съзнание признава едно 
случайно знание; защото то има отношение към случайности и 
самата абсолютна същност за него е във формата на една пред
ставяна обикновена действителност; следователно вярващото 
съзнание е също така увереност, която няма в самата себе си 
истината, и признава по отношение на себе си, че е едно такова 
несъществено съзнание, стоящо отсам уверяващия се в самия 
себе си и потвърждаващия самия себе си дух. Но вярващото съ
знание забравя този момент в своето духовно непосредствено 
знание за абсолютната същност. -  Обаче просвещението, което 
му напомня за него, отново мисли само за случайното знание и 
забравя другото -  мисли само за опосредстването, което се из
вършва чрез едно чуждо трето нещо, а не за опосредстването, в 
което непосредственото е третото за самото себе си, чрез което 
то се опосредства с другото, а именно със самото себе си.

И най-сетне в своя възглед за дейността на вярата просве
щението намира за несправедливо и нецелесъобразно отхвърля
нето на насладата и на имуществото. -  Що се отнася до неспра
ведливостта, просвещението получава съгласието на вярващото
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съзнание в това, че самото това съзнание признава тази дейст
вителност да притежаваш собственост, да я защищаваш и да й 
се наслаждаваш; вярващото съзнание се държи толкова по-изо- 
лирано и по-упорито в отстояването на собствеността, както и 
толкова по-грубо отдадено на нея в насладата си от нея, тъй като 
неговата религиозна дейност, с която то се отказва от прите
жанието и насладата, се извършва отвъд тази действителност и 
му изкупва свободата за онази страна. Поради тази противопо
ложност такова служене във вид на пожертване на естествената 
подбуда и наслада в действителност няма истина; запазването 
има място редом с пожертването; последното е само знак, кой
то осъществява действителното пожертване само в една малка 
част и затова в действителност само го представя.

Що се отнася до целесъобразността, просвещението нами
ра за нелепо да отхвърлиш едно имущество, за да знаеш и дока
жеш, че си се освободил от имуществото изобщо, да се откажеш 
от една наслада, за да знаеш и докажеш, че си се освободил от 
насладата изобщо. Самото вярващо съзнание схваща абсолют
ната дейност като обща дейност; за него не само дейността на 
неговата абсолютна същност като негов предмет е обща дей
ност, но и единичното съзнание трябва да докаже за себе си, че 
се е освободило изцяло и изобщо от своята сетивна същност. 
Но отхвърлянето на едно единично имущество или отказването 
от една единична наслада не е това общо действие; и тъй като 
в действието би трябвало да стоят пред съзнанието всъщност 
целта, която е обща, и осъществяването, което е единично, в 
тяхното несъответствие, това действие се оказва такова дейст- 
ване, в което съзнанието не взема участие, и по такъв начин това 
действане се оказва всъщност твърде наивно, за да бъде дейст
вие; твърде наивно е да постиш, за да докажеш, че си се освобо
дил от удоволствието на яденето, твърде наивно е да лишаваш 
тялото си от други удоволствия, както правел Ориген49, за да 
докажеш, че си приключил с тях. Самото действие се оказва вън
шна и единична дейност; но желанието е вътрешно вкоренено 
и е нещо общо; удоволствието [от удовлетворението] на жела
нието не изчезва нито с изчезването на средството, нито чрез 
единично лишение.

Но тук просвещението от своя страна изолира вътрешното, 
недействителното, в противоположност на действителността,
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както фиксира външната страна на вещността в противополож
ност на вътрешната страна на вярата в нейното съзерцание и 
благоговение. То влага същественото в намерението, в мисълта, 
и по този начин спестява действителното извършване на осво
бождаването от природните цели; напротив, самата тази вът
решна страна е формалното, което се изпълва със съдържание 
от природните влечения, които са оправдани тъкмо чрез това, 
че са вътрешни, че принадлежат на общото битие, на природа
та.

Следователно просвещението има непреодолима сила над 
вярата поради това, че в самото й съзнание се намират момен
тите, които утвърждава то. Ако разгледаме по-отблизо действи
ето на тази сила, ще се окаже, че отнасянето на просвещението 
към вярата сякаш разкъсва красивото единство на доверието 
и на непосредствената увереност, осквернява духовното съзна
ние на вярата чрез низки мисли за сетивната действителност, 
разрушава нейната успокоена и сигурна в подчинението си душа 
чрез суетността на разсъдъка и на собствената воля и дейност. 
Но в действителност просвещението донася по-скоро снемане
то на нямащото мисъл или по-скоро нямащото понятие раз
деление, което е налице във вярата. Вярващото съзнание има 
двойна мярка и теглилка, то има два чифта очи, два чифта уши, 
два езика и два говора, то е удвоило всички представи, без да 
сравни тази двусмисленост. Или вярата живее в два вида възп
риятия, едните от които са възприятията на спящото съзнание, 
което живее само в нямащи понятие мисли, а другите -  възп
риятията на будното съзнание, което живее само в сетивната 
действителност, и във всеки вид тя води собствено домакинст
во. -  Просвещението осветлява онзи небесен свят с представите 
на сетивния и показва на първия тази крайност, която вярата не 
може да отрече, понеже самата вяра е самосъзнание и следова
телно е единството, на което принадлежат двата начина на пред
ставяне и в което те не се разпадат вън един от друг; защото те 
принадлежат на все същата неделима проста индивидуалност, в 
която премина вярата.

По този начин вярата загуби съдържанието, което изпъл
ваше нейния елемент, и потъва в самата себе си в едно смътно 
блуждаене на духа. Тя е изгонена от нейното царство или това 
царство е опустошено, тъй като будното съзнание изтръгна от
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него и вложи в себе си всяко негово различаване и разпростра
нение и виндицира всички негови части в полза на земята като 
нейна собственост и й ги даде обратно. Но по този начин вя
рата не е удовлетворена, защото чрез това осветление възникна 
навсякъде само единична същност, така че към духа се обръща 
само нямаща същност действителност и напусната от него край
ност. -  Тъй като вярата е без съдържание и не може да остане в 
тази празнота или тъй като тя, излизайки отвъд крайното, което 
е единственото съдържание, намира само празното, тя е чист 
копнеж, нейната истина е едно празно „отвъд“, за което вече не 
може да се намери съответно нему съдържание, защото всичко е 
сродно с нещо друго. -  По този начин вярата стана в действител
ност същото, каквото е просвещението, а именно съзнанието за 
отношението на биващото в себе си крайно към безпредикатно- 
то, непознатото и непознаваемото абсолютно; само с тази раз
лика, че просвещението е удовлетвореното, а вярата е неудо
влетвореното просвещение. Обаче от разглеждането на прос
вещението в самото него ще стане ясно дали то може да остане в 
своето удовлетворение; въпросният копнеж на помрачения дух, 
който тъгува за загубването на своя духовен свят, е затаен. Само
то просвещение има в себе си това петно на неудовлетворения 
стремеж -  като чист предмет в празната абсолютна същност 
на просвещението, като дейност и движение в излизането от
въд единичната същност на просвещението към неизпълненото 
„отвъд“, като изпълнен предмет в лишеността на полезното от 
насоченост към себе си. Просвещението ще премахне това пет
но; от по-точното разглеждане на положителния резултат, който 
е истината за просвещението, ще се получи, че това петно само 
по себе си е вече премахнато в него.

в. Истината на просвещението

Следователно смътното блуждаене на духа, което вече не разли
чава нищо в себе си, отиде в самото себе си отвъд съзнанието, 
което, напротив, се изясни за самото себе си. Първият момент 
на тази яснота е определен в своята необходимост и обуслове
ност от това, че чистото прозрение или прозрението, което в 
себе си е понятие, се осъществява; то върши това, като поставя 
в себе си инобитието или определеността. По този начин то е 
отрицателно чисто прозрение, т.е. отрицание на понятието; това
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отрицание е също така чисто; и с това този момент е станал чис
тата вещ, абсолютната същност, която иначе няма друго по
нататъшно определение. Ако определим по-точно това, прозре
нието като абсолютно понятие е различаване на разлики, които 
вече не са разлики, на абстракции или чисти понятия, които 
вече не носят самите себе си, а имат опора и различаване само 
чрез цялото на движението. Това различаване на неразличено- 
то се състои тъкмо в това, че абсолютното понятие прави само
то себе си свой предмет и, в противоположност на споменатото 
движение, поставя себе си като същност. Поради това послед
ната няма тази страна, в която абстракциите или разликите се 
придържат вън една от друга, и затова става чистото мислене 
като чиста вещ, -  Следователно това е тъкмо онова смътно без
съзнателно блуждаене на духа в самия него, до което изпадна 
вярата, когато загуби различеното съдържание; -  то е същевре
менно онова движение на чистото самосъзнание, за което дви
жение чистото самосъзнание трябва да бъде абсолютно чуждото 
„отвъд“ Защото, тъй като това чисто самосъзнание е движени
ето в чисти понятия, в разлики, които не са разлики, в действи
телност то изпада в безсъзнателното блуждаене, т.е. в чистото 
чувстване или в чистата вещност. -  Но отчужденото от самото 
себе си понятие -  защото тук то още стои на степента на това 
отчуждение -  не познава тази еднаква същност на двете страни, 
страната на движението на самосъзнанието и тази на неговата 
абсолютна същност, не познава тяхната еднаква същност, коя
то е в действителност тяхна субстанция и тяхно устойчиво съ
ществуване. Тъй като отчужденото от самото себе си понятие не 
познава това единство, за него същността има валидност само 
във формата на предметно „отвъд“, а различаващото съзнание, 
което по този начин има вън от себе си това, което е „в себе си“, 
има валидността на крайно съзнание.

Самото просвещение изпада в този спор със себе си относ
но въпросната абсолютна същност, който имаше преди това с 
вярата, и се разделя на две партии. Една партия се оказва по
беждаваща едва чрез това, че се разпада на две партии; защото с 
това тя показва, че притежава в самата себе си принципа, против 
който се е борила, и че по този начин е снела едностранчивостта, 
в която се е появила по-рано. Интересът, който се е разделял 
между нея и другата, сега спада изцяло в нея и забравя друга
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та, тъй като намира в самата нея противоположността, която го 
занимава. Но същевременно тази противоположност е била из
дигната в по-висшия побеждаващ елемент, в който тя се излага 
избистрена. Така че следователно възникналото в една партия 
раздвоение, което изглежда нещастие, доказва по-скоро нейно
то щастие.

Самата чиста същност няма в себе си разлика, ето защо раз
ликата идва в нея така, че за съзнанието се разкриват две такива 
чисти същности или се появява двойно съзнание за същността. 
-  Чистата абсолютна същност е само в чистото мислене или по- 
скоро тя е самото чисто мислене, следователно е чисто и просто 
отвъд крайното, отвъд самосъзнанието и е само отрицателната 
същност. Но по този начин тя е тъкмо битието, отрицателното 
на самосъзнанието. Като негово отрицателно тя е също така 
отнесена към него; тя е външното битие, което, отнесено към 
самосъзнанието, в което спадат разликите и определенията, по
лучава в себе си разликите да бъде вкусвано, виждано и т.н.; а 
отношението е сетивната увереност и сетивното възприятие.

Ако изходим от това сетивно битие, в което по необходи
мост преминава въпросното отрицателно „отвъд“, но се абстра
хираме от тези определени начини на отнасяне на съзнанието, 
остава налице чистата материя като смътното блуждаене и дви
жение в самата себе си. Тук е съществено да разгледаме това, че 
чистата материя е само онова, което остава налице, когато се 
абстрахираме от виждането, чувстването, вкусването и т.н., т.е. 
тя не е видяното, вкусеното, почувстваното и т.н.; ние вижда
ме, чувстваме, вкусваме не материята, а цвета, камъка, солта и 
т.н.; тя е по-скоро чистата абстракция; а по този начин е нали
це чистата същност на мисленето или самото чисто мислене 
като неразличеното в себе си, неопределеното, нямащото преди- 
кати абсолютно.

Едното просвещение нарича абсолютна същност онова няма
що предикати абсолютно, което е отвъд действителното съзнание, 
в мисленето, което послужи за изходна точка -  другото я нарича 
материя. Ако биха били различени като природа и дух или бог, 
за да бъде безсъзнателното блуждаене в самото себе си природа, 
би му липсвало богатството на разгърнатия живот, а на духа или 
на бога би му липсвало различаващото се съзнание. Както видях
ме, тези две неща са чисто и просто едно и също понятие; разли
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ката се съдържа не в предмета, а единствено само в различната 
изходна точка на двете образованости и в това, че всяка една от 
двете остава в една собствена точка в движението на мисленето. 
Ако излязат отвъд тези точки, те биха се срещнали и биха познали 
като едно и също нещо онова, което за едната, както заявява тя, 
е страшилище, а за другата е глупост. Защото за едната абсолют
ната същност е в нейното чисто мислене или е непосредствено за 
чистото съзнание, е вън от крайното съзнание, е отрицателно
то „отвъд“ на последното. Ако тя размисли върху това, че от една 
страна въпросната проста непосредственост на мисленето не е 
нищо друго освен чистото битие, а от друга страна, че това, което 
е отрицателно за съзнанието, се отнася същевременно към него, 
че в отрицателното съждение „е“-то (copula50) също така свързва 
двете разделени, отношението на това „отвъд“ към съзнанието 
би се получило в определението на едно външно биващо нещо и 
следователно би било същото, което се нарича чиста материя; 
би се получил липсващият момент на присъствието. -  Другото 
просвещение изхожда от сетивното битие, после абстрахира от 
сетивното отношение на вкусването, виждането и т.н. и го пра
ви чисто „в себе си“, абсолютна материя, онова, което не може 
нито да се почувства, нито да се вкуси; по този начин това битие 
е станало нямащото предикати просто, същност на чистото съз
нание; то е чистото понятие като биващо в себе си или чистото 
мислене вътре в самото себе си. Това прозрение не прави в своето 
съзнание противоположната крачка отбиващото, което е чисто 
биващо, към мисленото, което е същото, каквото е чисто бива
щото, или не прави крачката от чисто положителното към чисто 
отрицателното; тъй като все пак положителното е чисто безус
ловно само чрез отрицанието, а чисто отрицателното, като чисто, 
е еднакво със себе си вътре в самото себе си и тъкмо чрез това е 
положително. -  Или и двете те не са дошли до понятието на Де- 
картовата метафизика, че битие и мислене, [взето] в себе си, е едно 
и също, не са дошли до мисълта, че битието, чистото битие, не 
е едно конкретно действително нещо, а е чистата абстракция, 
и, обратно, чистото мислене, еднаквостта със самото себе си или 
същността, е от една страна отрицателното на самосъзнание
то и следователно е битие, а от друга страна като непосредстве
на простота също така не е нищо друго освен битие; мисленето 
(Denken) е вещност (.Dingheit) или вещността е мислене.
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Тук същността има в себе си раздвоението още само така, 
че тя принадлежи на два вида, на два начина на разглеждане; от 
една страна същността трябва да има разликата в самата себе си, 
а от друга страна тъкмо в това двата вида разглеждане се сливат 
в един; защото тогава абстрактните моменти на чистото битие 
и на отрицателното, по които се различават те, са обединени в 
предмета на тези начини на разглеждане.

Обединяващото ги общо е абстракцията на чистото треп
тене в самото себе си или на чистото мислене на самото себе 
си. Това просто въртеливо движение около една ос трябва да се 
разпръсне, тъй като самото то е движение само когато различа
ва своите моменти. Това различаване на моментите оставя зад 
себе си неподвижното като празната обвивка на чистото битие, 
което вече не е действително мислене, не е живот в самото себе 
си, защото това различаване като разлика е всяко съдържание. 
Но различаването, което поставя себе си вън от онова единство, 
следователно е невръщащата се в себе си смяна на моментите, 
на битието за себе си; -  действителността, както е тя предмет за 
действителното съзнание на чистото прозрение, полезността.

Колкото и лоша да изглежда полезността пред вярата или 
пред чувствителността или също пред абстракцията, която на
рича себе си спекулация и която фиксира за себе си това, което 
е „в себе си“, все пак в нея чистото прозрение завършва своето 
реализиране и е за самото себе си свой предмет, който то сега 
вече не отрича и който също така няма за него стойността на 
нещо празно или на чистото „отвъд“. Защото, както видяхме, 
чистото прозрение е самото биващо понятие или еднаквата със 
самата себе си чиста личност, която се различава в себе си така, 
че всеки от различените моменти сам е чисто понятие, т.е. не
посредствено не е различен; чистото прозрение е просто чис
то самосъзнание, което както за себе си, така и в себе си е едно 
непосредствено единство. Ето защо битието в себе си на това 
самосъзнание не е трайно битие, а непосредствено престава да 
бъде нещо в своята разлика; но едно такова битие, което непо
средствено няма опора, не е в себе си, а е всъщност за нещо дру
го, което е властта, абсорбираща го в себе си. Но този втори мо
мент, противоположен на първия, на битието в себе си, изчезва 
също така непосредствено, както първият; или като битие само 
за нещо друго той е по-скоро самото изчезване, а с това е поста
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вено битието на извършеното вече връщане в себе си, битието 
за себе си. Но това просто битие за себе си като еднаквост със са
мото себе си е по-скоро едно битие или с това то е битие за нещо 
друго. -  Тази природа на чистото прозрение в разгръщането на 
неговите моменти или чистото прозрение като предмет нами
ра израз в полезното. Полезното е устойчиво съществуващо в 
себе си или е вещ, а това битие в себе си е същевременно само 
чист момент; така полезното е по един абсолютен начин за нещо 
друго, но то е също така за нещо друго само доколкото е в себе 
си; тези противоположни моменти са се върнали в неразделното 
единство на битието за себе си. Но макар че полезното изразява 
понятието за чисто прозрение, все пак то не е чистото прозре
ние като такова, а е чистото прозрение като представа или като 
свой предмет; полезното е само непрестанната смяна на онези 
моменти, единият от които е наистина самото извършено вече 
връщане в себе си, но само като битие за себе си, т.е. като един 
абстрактен момент, който застава настрана от другите. Самото 
полезно не е отрицателната същност, която се състои в това, че 
има тези моменти в тяхното противопоставяне същевременно 
неразделени в едно и също отношение или като едно мислене в 
себе си, както те имат битие като чисто прозрение; моментът 
на битието за себе си е наистина присъщ на полезното, но не 
така, че да обхваща и другите моменти, [битието\ в себе си и 
битието за друго, и по такъв начин да бъде насочеността към 
себе си. Следователно в полезното чистото прозрение има за 
предмет своето собствено понятие в неговите чисти моменти; 
чистото прозрение е съзнанието за тази метафизика, но още не 
е схващането й в нейното понятие; това съзнание още не е дош
ло до единството на битието и на самото понятие. Тъй като 
полезното още има за чистото прозрение формата на предмет, 
прозрението има свят, който наистина вече не е биващ в себе 
си и за себе си, но все пак е все още свят, който то различава от 
себе си. Обаче, тъй като противоположностите са излезли навън 
и са стигнали до върха на понятието, следващата степен ще бъде 
тази, че те ще се сгромолясат и просвещението ще узнае от опит 
плодовете на своите дела.

Ако разгледаме достигнатия предмет в отношението му към 
цялата тази сфера, ще видим, че действителният свят на образо
ваността получи резюмиран израз в суетността на самосъзна
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нието -  в битието за себе си, което още има за свое съдържание 
своята забърканост и още е единичното понятие, още не е общо
то понятие за себе си. Обаче, върнало се в себе си, единичното 
понятие е чистото прозрение -  чистото съзнание като чистата 
насоченост към себе си или както вярата в същото това съзнание 
като чистото мислене или положителността. В лицето на тази 
насоченост към себе си вярата има допълващия я момент; -  но 
тъй като насочеността към себе си загива чрез това допълване, 
сега виждаме, че в чистото прозрение двата момента са налице 
като абсолютната същност, която е чисто мислена или е нещо 
отрицателно, и като материя, която е положителното биващо. -  
На тази пълнота още й липсва онази действителност на само
съзнанието, която принадлежи на суетното съзнание -  светът, 
от който мисленето се издигна до себе си. Това липсващо е по
стигнато в полезността дотолкова, доколкото чистото прозрение 
получи в нея положителна предметност; по този начин чистото 
прозрение е действително, удовлетворено в себе си съзнание. И 
така тази предметност съставлява света на чистото прозрение; 
тя стана истината на целия предходен свят, както на идеалния, 
така и на реалния. Първият свят на духа е обширното царство на 
неговото разсейващо се налично битие и на разединената увере
ност в самия себе си, както природата разпръсква своя живот 
в безкрайно многообразни форми, без да е налице техният род. 
Вторият свят на духа съдържа рода и е царството на битието в 
себе си или на истината, противоположна на онази увереност. 
Но третото, полезното, е истината, която е също така увере
ност в самия себе си. На царството на истината на вярата му 
липсва принципът на действителността или на увереността в 
самия себе си като този единичен човек. Но на действителността 
или на увереността в самия себе си като този единичен човек й 
липсва това, което е „в себе си“. В предмета на чистото прозре
ние двата свята са обединени. Полезното е предметът, доколко
то самосъзнанието го обгръща с поглед и има в него единична
та увереност в самото себе си, своята наслада (своето битие 
за себе си); по този начин самосъзнанието прозира в предмета и 
това прозрение съдържа истинската същност на предмета (да 
бъде нещо обгръщано с поглед или за нещо друго); следовател
но самото прозрение е истинно знание и самосъзнанието има 
също така непосредствено общата увереност в самото себе си,



468 Г. В. фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ДУХА

своето чисто съзнание в това отношение, в което следователно 
са обединени както истината, така и присъствието и действи
телността. Двата свята са примирени и небето е свалено на 
земята, присадено на нея.

ill
А б с о л ю тн а та  с в о б о д а  и у ж а с ъ т

Съзнанието намери своето понятие в полезността. Но това по
нятие е отчасти още предмет, а отчасти тъкмо поради това е 
още цел, която съзнанието още не притежава непосредствено. 
Полезността е още предикат на предмета, тя не е самият субект 
или непосредствената и единствена действителност на пред
мета. Това е същото, което се прояви по-горе така, че битието 
за себе си още не се е оказало субстанция на останалите момен
ти, поради което полезното не би било непосредствено нищо 
друго освен насочеността на съзнанието към себе си и чрез това 
последното би било в негово притежание. -  Но това вземане об
ратно на формата на предметност на полезното вече се извърши 
в себе си и от това вътрешно превръщане произтича действител
ното превръщане на действителността, новата форма на съзна
нието, абсолютната свобода.

А именно в действителност няма налице нищо повече ос
вен една празна привидност за предметност, която привидност 
отделя самосъзнанието от притежанието. Защото от една стра
на изобщо всяко устойчиво съществуване и всяко имане на ва
лидност от страна на определените членове на организацията 
на действителния свят и на света на вярата се е върнало в това 
просто определение като в свое основание и дух; но от друга 
страна това определение вече няма за себе си нищо собствено, 
то е по-скоро чиста метафизика, чисто понятие или знание на 
самосъзнанието. А именно от битието в себе си и за себе си на 
полезното като предмет съзнанието познава, че неговото битие 
в себе си е всъщност битие за друго; битието в себе си като ня
мащото насоченост към себе си е в действителност пасивното 
или това, което има битие за една друга насоченост към себе си. 
Но предметът има битие за съзнанието в тази абстрактна форма 
на чисто битие в себе си, защото съзнанието е чисто прозрение,



ДУХ 469

чиито разлики имат битие в чистата форма на понятия. -  Но 
битието за себе си, в което се връща битието за друго, насоче
ността към себе си, не е различна от „аза“, собствена насоченост 
към себе си на това, което се нарича предмет; защото съзнание
то като чисто прозрение не е единична насоченост към себе си, 
на която предметът би противостоял също така като собствена 
насоченост към себе си, напротив, то е чистото понятие, устре- 
мяването на погледа на насочеността към себе си в насоченост
та към себе си, абсолютно двойно виждане на самата себе си; 
увереността в себе си е общият субект и неговото знаещо по
нятие е същността на всяка действителност. Следователно, ако 
полезното беше само смяната на моментите, която не се връща 
в своето собствено единство, и затова беше още предмет за зна
нието, предметът престава да бъде това, което е полезно; защото 
самото знание е движението на онези абстрактни моменти, то е 
общата насоченост към себе си, насочеността към себе си както 
на себе си, така и на предмета, и като обща насоченост към себе 
си е връщащото се в себе си единство на това движение.

По този начин духът е налице като абсолютна свобода; той е 
самосъзнанието, което е схванало себе си така, че неговата уве
реност в самото себе си е същността на всички духовни маси 
както на реалния, така и на свръхсетивния свят, или, обратно, 
така, че същност и действителност е знанието на съзнанието за 
себе си. -  То съзнава своята чиста личност, а в нея и всяка духовна 
реалност, и всяка реалност е само нещо духовно; за него светът 
е чисто и просто негова воля, а последната е обща воля. И при 
това тази воля не е празната мисъл за волята, която бива пос
тавяна в мълчаливото или в изразеното чрез представителство 
съгласие, а е реално обща воля, воля на всички отделни лица 
като такива. Защото волята е в себе си съзнанието на личност
та или на всеки един и трябва да има битие като тази истинска 
действителна воля, като самосъзнателна същност на всички и на 
всяка личност, така че всеки един да върши винаги неразделено 
всичко и това, което се явява като дейност на цялото, да бъде 
непосредствената и съзнателна дейност на всеки един.

Тази неразделна субстанция на абсолютната свобода се из
дига на трона на света, без някоя сила да може да й окаже съ
протива. Защото, тъй като в действителност единствено съзна
нието е елементът, в който духовните същности или сили имат
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своята субстанция, цялата им система, която се е организирала 
и запазила чрез разделянето в маси, се сгромолясва, след като 
единичното съзнание схване предмета така, че той няма друга 
същност освен самото самосъзнание, или че той е понятието по 
един абсолютен начин. Това, което направи понятието биващ 
предмет, беше неговото различаване в обособени устойчиво 
съществуващи маси; но, когато предметът стане понятие, в него 
вече няма нищо устойчиво съществуващо; отрицателността е 
проникнала всички негови моменти. Той получава съществуване 
така, че всяко единично съзнание се издига от сферата, на която 
е било отредено, вече не намира своята същност и своето произ
ведение в тази обособена маса, а схваща своята насоченост към 
себе си като понятието воля, схваща всички маси като същност 
на тази воля и по този начин може да осъществи и себе си само 
в труд, който е цялостен труд. Следователно в тази абсолютна 
свобода са заличени всички съсловия, които са духовните същ
ности, във вид на които се разчленява цялото; единичното съ
знание, което е принадлежало на един такъв член и е изявявало 
и осъществявало волята си в него, е снело своя предел; негова 
цел е общата цел, негов език е общият закон, негово произведе
ние е общото произведение.

Тук предметът и разликата са загубили значението на по
лезност, която беше предикат на всяко реално битие; съзнанието 
не започва своето движение в предмета като в нещо чуждо, едва 
от което то би се връщало в себе си, напротив, за него е предмет 
самото съзнание; следователно противоположността се състои 
единствено в разликата между единичното и общото съзнание; 
но единичното съзнание е за самото себе си непосредствено оно
ва, което имаше само привидността за противоположност, то е 
общо съзнание и воля. Отвъдността на тази негова действи
телност витае над трупа на изчезналата насоченост към себе си 
на реалното или вярваното битие само като изпарение на един 
неприятен газ на празното etre supreme.

Следователно след снемането на различните духовни маси 
и на ограничения живот на индивидите, както и на двата свята 
на този живот, е налице само движението на общото самосъзна
ние в самото себе си като взаимодействие на това самосъзнание 
във формата на всеобщност и на лично съзнание; общата воля 
навлиза в себе си и е единична воля, на която противостои об
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щият закон и общото произведение. Но това единично съзнание 
съзнава самото себе си също така непосредствено и като обща 
воля; то съзнава за самото себе си, че негов предмет е даденият 
от него закон и създаденото от него произведение; следовател
но, когато преминава в дейност и създава предметност, то не 
прави нещо единично, а само закони и държавни актове.

По този начин това движение е взаимодействието на съзна
нието със самото себе си, в което последното не оставя нищо във 
формата на свободен, противостоящ му предмет. Оттук следва, 
че съзнанието не може да дойде до никакво положително про
изведение, нито до общи произведения на езика, нито до такива 
на действителността, нито до закони и общи устройства на съ
знателната, нито до дела и произведения на искащата свобо
да. -  Произведението, което би могла да направи себе си даваща
та си съзнание свобода, би се състояло в това, че тя би направила 
себе си като обща субстанция предмет и трайно битие. Това 
инобитие би било разликата в нея, според която тя би се раз
деляла във вид на устойчиво съществуващи духовни маси и на 
органи на различни власти; от една страна, за да бъдат тези маси 
мисловните неща на една обособена законодателна, съдебна и 
изпълнителна власт, а от друга страна, за да бъдат те реалните 
същности, които се получиха в реалния свят на образоваността, 
и ако се вземе по-отблизо под внимание съдържанието на обща
та дейност, особените маси на труда, които по-нататък ще бъ
дат различени като по-специални съсловия. -  Общата свобода, 
която по този начин би се обособила в своите органи и тъкмо 
чрез това би направила себе си биваща субстанция, благодаре
ние на това би била свободна от единичната индивидуалност и 
би разделяла множеството на индивидите между различните 
си органи. Но по този начин дейността и битието на личността 
биха се намерили ограничени върху един клон на цялото, вър
ху един вид дейност и битие; поставена в елемента на битието, 
личността би получила значението на определена личност; тя би 
престанала да бъде в истинския смисъл на думата общо само
съзнание. При това последното не се оставя да бъде заблудено 
относно действителността нито от представата за послуша
нието пред закони, които си е дало самото то и които са му 
отредили известен дял в тях, нито от своето представителство 
при даването на законите и общата дейност -  не се оставя да
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бъде заблудено относно действителността, че то само дава за
кона и осъществява не едно единично произведение, а самото 
общо произведение; защото там, където насочеността към себе 
си е само репрезентирана и представена, тя не е действител
на; а там, където е заместена, нея я няма.

Единичното самосъзнание не намира себе си както в това 
общо произведение на абсолютната свобода като налично биваща 
субстанция, така и в същинските дела и индивидуални действия 
на нейната воля. За да се превърне общото в дело, то трябва да се 
съсредоточи в „едното“ на индивидуалността и да постави наче
ло едно единично самосъзнание; защото общата воля е действи
телна воля само в насоченост към себе си, която е „едно“. Но по 
този начин всички други единични лица са изключени от цялото 
на това дело и имат само ограничен дял в последното, така че 
делото не би било дело на действителното общо самосъзнание. 
-  Следователно всеобщата свобода не може да създаде никакво 
положително произведение или дело; за нея остава само отри
цателната дейност; тя е само фурията на изчезването.

Но най-висшата и най-противоположната на всеобщата 
свобода действителност или по-скоро единственият предмет, 
който още става за нея, е свободата и единичността на самото 
действително самосъзнание. Защото онази всеобщност, коя
то не иска да получи реалността на органичното разчленяване 
и има за цел да се запази в неразделена непрекъснатост, съще
временно се различава в себе си, тъй като е движение или съ
знание изобщо. И то поради своята собствена абстрактност тя 
се разделя в също така абстрактни крайни термини, в простата 
непреклонна студена всеобщност и в прекъснатата абсолютна 
строга недостъпност и своенравна пунктуалност на действител
ното самосъзнание. След като е приключила с унищожаването 
на реалната организация и сега съществува устойчиво сама за 
себе си, това е единственият й предмет; -  предмет, който вече 
няма друго съдържание, притежание, налично битие и външна 
протяжност, а е само това знание за себе си като абсолютно чис
та и свободна единична насоченост към себе си. Това, в което 
може да бъде схванат той, е единствено неговото абстрактно 
налично битие изощо. -  Следователно отношението на тези два 
крайни термина, тъй като те са неделимо абсолютни за себе си и 
следователно не могат да изпратят никаква част в средния тер
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мин, чрез която биха се свързали, е съвсем неопосредстваното 
чисто отрицание, и то отрицанието на единичното като биващо 
в общото. Ето защо единственото произведение и дело на всеоб
щата свобода е смъртта, и то смърт, която няма вътрешен обем 
и изпълващото я съдържание, защото това, което се отрича, е 
неизпълнената точка на абсолютно свободната насоченост към 
себе си; следователно тази смърт е най-студената, най-плоската 
смърт, която няма по-голямо значение, отколкото разсичането 
на зелка или изпиването на глътка вода.

В пошлостта на тази сричка51 се състои мъдростта на управ
лението, разсъдъкът на общата воля, която иска да се осъщест
ви. Самото управление не е нищо друго освен затвърдяващата 
се точка или индивидуалността на общата воля. Управлението, 
искане и осъществяване, което изхожда от една точка, иска и 
осъществява същевременно едно определено разпореждане и 
действие. С това то от една страна изключва от своето дело ос
таналите индивиди, а от друга страна по този начин се конст
руира като такова управление, което е противоположно на една 
определена воля, а по този начин на общата воля; ето защо то не 
може да стори чисто и просто нищо друго освен да се представи 
като партия. Само победилата партия се нарича управление и 
тъкмо в това, че тя е партия, се крие непосредствено необходи
мостта на нейната гибел; и, обратно, това, че тя е управление, я 
прави партия и виновна. Ако общата воля се отнася към дейст
вителното действие на тази пария като към престъпление, кое
то последната извършва по отношение на тази воля, партията, 
напротив, няма нищо определено и външно, чрез което би се 
представяла вината на противоположната на нея воля; защото 
на партията като действителна обща воля противостои само 
недействителната чиста воля, намерението. Ето защо това да 
станеш подозрителен застава на мястото или има значението 
и въздействието на това да бъдеш виновен и външната реакция 
по отношение на тази действителност, която се крие в простото 
„вътрешно" на намерението, се състои в сухото унищожаване на 
тази биваща насоченост към себе си, от която иначе не може да 
се отнеме нищо освен само самото й битие.

В това свое собствено произведение абсолютната свобода 
става предмет на самата себе си и самосъзнанието узнава от 
опит какво е тя. В себе си тя е тъкмо това абстрактно самосъзна
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ние, което унищожава в себе си всяка разлика и всяко устойчиво 
съществуване на разликата. Абсолютната свобода е предмет на 
самата себе си като това абстрактно самосъзнание; заплахата 
на смъртта е съзерцанието на тази нейна отрицателна същност. 
Но абсолютно свободното самосъзнание намира тази своя ре- 
алност съвсем по-другояче, отколкото беше нейното понятие за 
самата нея, а именно така, че общата воля е само положителна
та същност на личността и последната знае себе си в нея само 
[като] положителна или запазена. Напротив, за едно такова са
мосъзнание, което като чисто прозрение чисто и просто разделя 
своята положителна и отрицателна същност, разделя нямащото 
предикати „абсолютно“ като чисто мислене и като чиста мате
рия, тук е налице в неговата действителност абсолютният пре
ход от едната същност в другата. -  Общата воля като абсолютно 
положително действително самосъзнание -  тъй като последно
то е тази самосъзнателна действителност, издигната до чисто 
мислене или до абстрактна материя -  се превръща в отрица
телна същност и се оказва също така снемане на мисленето за 
самото себе си или на самосъзнанието.

Следователно абсолютната свобода като чиста еднаквост 
на общата воля има в себе си отрицанието, но с това и разли
ката изобщо, и отново развива последната като действител
на разлика. Защото чистата отрицателност има в лицето на 
еднаквата със самата себе си обща воля елемента на устойчи
вото съществуване или субстанцията, в която се реализират 
нейните моменти, тя има материята, която може да превърне в 
своя определеност; и доколкото следователно тази субстанция 
се оказа отрицателното за единичното съзнание, отново се об
разува организацията на духовните маси, на които се отрежда 
множеството на индивидуалните съзнания. Последните, които 
са почувствали страха от своя абсолютен господар, от смъртта, 
отново се помиряват с отрицанието и с разликите, подчиняват 
се на масите и се връщат обратно към едно разделено и ограни
чено произведение, но по този начин към своята субстанциална 
действителност.

Духът би се върнал от тази суматоха обратно в своята изход
на точка, в нравствения и реален свят на образоваността, който 
беше само освежен и подмладен чрез страха от господаря, отно
во появил се в душите. Духът би трябвало отново да измине този
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кръговрат на необходимостта и да го повтаря винаги, стига само 
резултатът да е пълното взаимопроникване на самосъзнанието 
и на субстанцията -  взаимопроникване, в което самосъзнание 
ето, узнало от опит отрицателната спрямо него сила на своята 
обща същност, би искало да знае и да намира себе си не като това 
„особено“, а само като общо, и затова би могло да понася също 
така предметната, изключващата го като нещо особено дейст
вителност на общия дух, -  Но в абсолютната свобода не бяха 
във взаимодействие помежду си нито съзнанието, което е по
тънало в многообразно налично битие или се придържа твърдо 
към определени цели и мисли, нито един външен валиден свят, 
бил той свят на действителността или на мисленето, а светът 
чисто и просто във формата на съзнание, като обща воля, а също 
така самосъзнанието, което се е отдръпнало от всяко протяжно 
налично битие или многообразна цел и съждение и се съсредо
точило в простата насоченост към себе си. Ето защо образова
ността, която самосъзнанието получава във взаимодействието с 
онази същност, е най-възвишената и последната образованост, 
която се състои в това да види как неговата чиста, проста дейст
вителност изчезва непосредствено и преминава също така не
посредствено в празното нищо. В света на самата образованост 
самосъзнанието не идва до това да съзерцава своето отрицание 
или отчуждение в тази форма на чистата абстракция; напротив, 
неговото отрицание е изпълнено отрицание, [то е] или честта, 
или богатството, което самосъзнанието получава на мястото 
на индивидуалността, от която се е отчуждило; -  или езика на 
духа и на прозрението, до което стига разкъсаното съзнание; 
или това отрицание е небето на вярата или полезността на про
свещението. Всичките тези определения са загубени в загуба
та, която претърпява насочеността към себе си в абсолютната 
свобода; насочеността към себе си е нямащата значение смърт, 
чистата заплаха на отрицателното, което няма в себе си нищо 
положително, нищо изпълващо. -  Но същевременно това отри
цание в своята действителност не е нещо чуждо, то не е нито 
общата необходимост, която лежи отвъд и в която загива нрав
ственият свят, нито единичният случай на собственото прите
жание или на прищявката на притежаващия, от който се вижда 
зависимо разкъсаното съзнание -  напротив, то е общата воля, 
която в тази своя последна абстрактност няма нищо положи
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телно и затова не може да даде обратно нищо за пожертването;
-  но тъкмо затова общата воля е неопосредствано единна със 
самосъзнанието или тя е чисто положителното, тъй като е чисто 
отрицателното; и смъртта, която няма значение, неизпълнената 
отрицателност на насочеността към себе си се превръща -  във 
вътрешното понятие -  в абсолютна положителност. За съзнани
ето непосредственото единство на самото него с общата воля, 
неговото изискване да знае себе си като тази определена точка в 
общата воля, се превръща в безусловно противоположния опит. 
Това, което изчезва за него в това превръщане, е абстрактното 
битие или непосредствеността на нямащата субстанционалност 
точка, и тази изчезнала непосредственост е самата обща воля, 
като каквато съзнанието знае себе си сега, доколкото то е снета 
непосредственост, доколкото то е чисто знание или чиста воля. 
По този начин съзнанието знае волята като самото себе си, а себе 
си като същност, но не като непосредствено биващата същност, 
то не знае нито волята като революционно управление или като 
анархия, която се стреми да конституира анархията, нито себе 
си като център на тази партия или на противоположната на нея
-  напротив, общата воля е негово чисто знание и искане и то 
е обща воля като това чисто знание и искане. Тук то не загуб
ва самото себе си, защото чистото знание и искане е по-скоро 
съзнанието като атомната точка на съзнанието. Следователно 
съзнанието е взаимодействието на чистото знание със самото 
себе си; чистото знание като същност е общата воля; но тази 
същност е чисто и просто само чистото знание. Следователно 
самосъзнанието е чистото знание за същността като чисто зна
ние. По-нататък, като единична насоченост към себе си то е само 
форма на субекта или на действителната дейност, която форма 
се знае от него като форма; по същия начин за него предмет
ната действителност, битието, е чисто и просто форма, която 
няма насоченост към себе си, защото тази форма би била това, 
което не се знае; но това знание знае знанието като същност.

Следователно абсолютната свобода е изгладила със самата 
себе си противоположността на общата и единичната воля; от
чужденият от себе си дух, доведен до връхната точка на него
вата противоположност, в която чистото искане и чисто иска
щото още се различават, принизява тази противоположност до 
прозрачна форма и намира в нея самия себе си. -  Както царст
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вото на действителния свят преминава в царството на вярата и 
на прозрението, така абсолютната свобода преминава от своята 
саморазрушаваща се действителност в една друга страна (Land) 
на самосъзнателния дух, където тя в тази недействителност има 
валидността на истинното, с мисълта за което се блазни духът, 
доколкото той е и остава мисъл, и знае това затворено в само- 
съзнанието битие като съвършената и пълна същност. Възник
нала е нова форма -  тази на моралния дух.

С
У вереният в самия себе си дух, моралността

Нравственият свят показа като своя съдба и като своя исти
на духа, който в този свят е само отделен и навлязъл в себе си, 
единичната насоченост към себе си. Но това лице на правото 
има своята субстанция и своето изпълващо го съдържание вън 
от себе си. Движението на света на образоваността и на вярата 
снема тази абстракция на лицето и чрез завършеното отчужде
ние, чрез най-висшата абстракция субстанцията става за насо
чеността на духа към себе си най-напред обща воля, а най-после 
нейна собственост. Следователно тук знанието изглежда е ста
нало най-после напълно еднакво със своята истина; защото не
гова истина е самото това знание и всяка противоположност на 
двете страни е изчезнала; и то не за нас или в себе си, а за самото 
самосъзнание. А именно то е овладяло противоположността на 
самото съзнание. Съзнанието почива върху противоположност
та на увереността в самия себе си и предмета; но сега за него 
самият предмет е увереността в себе си, знанието -  тъй както 
и увереността в самия себе си като такава вече няма собствени 
цели, следователно вече не е в определеността, а е чисто зна
ние.

Следователно знанието на самосъзнанието е самата суб
станция за самосъзнанието. За самосъзнанието субстанцията 
е както по непосредствен, така и по абсолютно опосредстван 
начин в едно неразделно единство. По непосредствен начин 
-  както нравственото съзнание знае и само изпълнява дълга и
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му принадлежи като на своя природа; но то не е характер, както 
това нравствено съзнание, което поради своята непосредстве
ност е определен дух, принадлежи само на една от нравствени
те определени същности и има тази страна, не не знае. -  То е 
абсолютно опосредстване, както образоващото се и вярващото 
съзнание; защото то е всъщност движението на насочеността 
към себе си, при което тя се стреми да снеме абстрактността на 
непосредственото налично битие и да стане нещо общо за себе 
си; -  но нито чрез чисто отчуждение и разкъсване на своята на
соченост към себе си и на действителността, нито чрез бягство. 
Напротив, то е непосредствено присъстващо за себе си в своята 
субстанция, защото тя е неговото знание, тя е съзерцаваната чис
та увереност в самия себе си; и тъкмо тази непосредственост, 
която е неговата собствена действителност, е всяка действител
ност, защото непосредственото е самото битие, и като чиста не
посредственост, избистрена чрез абсолютната отрицателност, 
тя е чисто битие, тя е битие изобщо или всяко битие.

Ето защо абсолютната същност не се изчерпва в определе
нието, че е простата същност на мисленето, а е всяка дейст
вителност, и тази действителност има битие само като зна
ние; това, което не се знае от страна на съзнанието, не би имало 
смисъл и за него не може да има власт; в неговата знаеща воля 
са се отдръпнали всяка предметност и светът. То е абсолютно 
свободно в това, че знае своята свобода и тъкмо това знание за 
своята свобода е неговата субстанция и цел и единственото му 
съдържание.

а . М о р а л н и я т  с в ето гле д

Самосъзнанието знае дълга като абсолютна същност; то е об
вързано само от дълга и тази субстанция е неговото собствено 
чисто съзнание; за него дългът не може да получи формата на 
нещо чуждо. Но, така затворено в самото себе си, моралното 
самосъзнание още не е поставено и разгледано като съзнание. 
Предметът е непосредствено знание и така изцяло проникнат 
от насочеността към себе си той не е предмет. Но [тъй като е] 
всъщност опосредстване и отрицателност, това знание има в 
своето понятие отношението към едно инобитие и е съзнание.
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Тъй като дългът съставлява единствената му съществена цел и 
единствения му съществен предмет, от една страна това иноби- 
тие е за него действителност, която е напълно без значение. Но 
тъй като това съзнание по такъв начин е напълно затворено в 
себе си, то се отнася напълно свободно и безразлично към това 
инобитие и затова наличното битие от друга страна е напълно 
оставено на свобода от самосъзнанието, е едно също така отна
сящо се само към себе си налично битие; колкото по-свободно 
става самосъзнанието, толкова по-свободен е и отрицателният 
предмет на неговото съзнание. Поради това този предмет е свят, 
който е завършен в себе си до степента на собствена индиви
дуалност, самостоятелно цяло от своеобразни закони, както и 
самостоятелен ход и свободно осъществяване на тези закони 
-  изобщо природа, чиито закони, както и нейната дейност, при
надлежат на самата нея като на една същност, която не се грижи 
за моралното самосъзнание, както то не се грижи за нея.

Като се започне от това определение, се изгражда един мо
рален светоглед, който се състои в отношението на моралното 
битие в себе си и за себе си и природното битие в себе си и за 
себе си. В основата на това отношение лежи както пълното без
различие и собствената самостоятелност на природата и на 
моралните цели и моралната дейност едни спрямо други, така 
и от друга страна съзнанието за единствената същественост на 
дълга и за пълната несамостоятелност и несъщественост на при
родата. Моралният светоглед съдържа развитието на моменти
те, които са налице в това отношение на по такъв начин съвсем 
противоречащите си предпоставки.

Следователно най-напред е предпоставено моралното съ
знание изобщо; за него, което е действително и дейно и в своята 
действителност и дейност изпълнява дълга, последният има ва
лидността на същност. Но за това морално съзнание има битие 
същевременно предпоставената свобода на природата или то 
узнава от опит, че природата не се грижи да му даде съзнани
ето за единството на неговата действителност с нейната и сле
дователно може би го оставя да стане щастливо, но може би и 
не. Неморалното съзнание, напротив, намира може би случайно 
своето осъществяване [там], където моралното съзнание вижда 
само повод за действие, но вижда също така, че по този начин не 
му се отрежда щастието да осъществява и да се наслаждава на
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изпълнението. Ето защо то намира по-скоро основание за оп
лаквания от такова състояние на несъответствие между него и 
наличното битие и от несправедливостта, която го ограничава 
върху това да има своя предмет само като чист дълг, но му от
казва да види осъществени този дълг и себе си.

Моралното съзнание не може да се откаже от щастието и 
да изостави този момент от своята абсолютна цел. Целта, която 
се изказва като чист дълг, всъщност има в себе си това, че съ
държа това единично самосъзнание; индивидуалното убеждение 
и знанието за него съставляваха абсолютен момент на морал
ността. Този момент в опредметената цел, в изпълнения дълг, 
е единичното съзнание, което съзерцава себе си като осъщес
твено, или насладата, която следователно наистина не се съ
държа непосредствено в понятието за моралност, разглеждана 
като убеждение, но се съдържа в понятието за нейното осъщес
твяване. Но по този начин насладата се съдържа също така в 
моралността като убеждение; защото убеждението се стреми да 
не остане убеждение в противоположност на действието, а да 
действа или да се осъществява. Следователно целта, изказана 
като цяло със съзнание за нейните моменти, е това, че изпълне
ният дълг е както чисто морално действие, така и реализирана 
индивидуалност, и природата като страната на единичността, 
в противоположност на абстрактната цел, е единна с последната. 
-  Колкото е необходим опитът за дисхармонията на двете стра
ни, тъй като природата е свободна, толкова и дългът е единст
вено същественото и в сравнение с него природата е това, което 
няма насоченост към себе си (das Selbstlose). Цялата онази цел, в 
която се състои хармонията, съдържа в себе си самата действи
телност. Тази цел е същевременно мисълта за действителност
та. Хармонията на моралността и на природата -  или когато 
природата се взема под внимание само дотолкова, доколкото 
съзнанието узнава от опит нейното единство с него -  хармония
та на моралността и на щастието е мислена като необходимо би
ваща или е постулирана. Защото „изискване“ изразява това, че 
се мисли [като] биващо нещо такова, което още не е действител
но; необходимост не на понятието като понятие, а на битието. 
Но необходимостта е същевременно всъщност отношение чрез 
понятието. Следователно изискваното битие не принадлежи 
на представата, свойствена на случайното съзнание, а се съдър
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жа в самото понятие моралност, чието истинно съдържание е 
единството на чистото и единичното съзнание; на последното 
принадлежи това, че току-що споменатото единство е действи
телност за него -  в съдържанието на целта това е щастие, а в 
нейната форма е налично битие изобщо. -  Ето защо това изиск
вано налично битие или единството на двете не е желание или, 
разгледано като цел, не е такава цел, в чието постигане още не 
сме уверени -  напротив, тази цел е изискване на разума или не
посредствена увереност и предпоставка за това изискване.

Онзи първи опит и този постулат не е единственият посту- 
лат, а се разкрива цял кръг от постулати. А именно природата не 
е само този съвсем свободен външен начин, по който съзнани
ето би трябвало да реализира своята цел като в един чист пред
мет. Съзнанието в самото себе си е всъщност такова, за което 
има битие това друго свободно действително нещо, т.е. самото 
то е нещо случайно и природно. Тази природа, която за него е 
неговата природа, е сетивността, която във формата на изя
вяване на воля, като влечения и склонности, има сама за себе си 
собствена определена същност или единични цели, следователно 
е противоположна на чистата воля и на нейната чиста цел. Но в 
противоположност на това противопоставяне за чистото съзна
ние е същност по-скоро отношението на сетивността към него, 
нейното абсолютно единство с него. Двете те, чистото мислене и 
сетивността на съзнанието, са в себе си едно съзнание, и чистото 
мислене е тъкмо това, в което и за което има битие това чисто 
единство; но за него като съзнание има битие противополож
ността на самото него и на влеченията. В това стълкновение на 
разума и на сетивността за разума е същност това стълкнове
нието да се разреши и да се получи като резултат единството на 
двете, което не е онова първоначално единство, което се състои 
в това, че двете са в един индивид, а е такова, което произтича 
от знаената противоположност на двете. Такова единство е едва 
действителната моралност, защото в нея се съдържа противо
положността, чрез която насочеността към себе си е съзнание 
или за пръв път е действителна и в действителност е насоченост 
към себе си и същевременно нещо общо; или тук е изразено оно
ва опосредстване, което, както виждаме, е съществено за морал
ността. -  Тъй като от двата момента на противоположността се
тивността е чисто и просто инобитието или отрицателното, до-
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като, напротив, чистото мислене на дълга е същността, в която не 
можем да се откажем от нищо, очевидно е, че създаденото един
ство може да се осъществи само чрез снемането на сетивността. 
Но тъй като самата тя е момент на това ставане, моментът на 
недействителността, по отношение на единството ще трябва 
да се задоволим отначало с този израз, че сетивността съответ
ства на моралността. -  Това единство е също така постулирано 
битие, то не е налице; защото това, което е налице, е съзнанието 
или противоположността на сетивността и на чистото съзнание. 
Но същевременно това единство не е едно „в себе си“, както пър
вият постулат, в който свободната природа съставлява едната 
страна и затова нейната хармония с моралното съзнание спада 
вън от последното; напротив, тук природата е онази природа, 
която [е] в самото съзнание и тук става въпрос за моралността 
като такава, за една хармония, която е собствената хармония на 
действащата насоченост към себе си; затова съзнанието трябва 
да я осъществява само и да прави винаги крачки напред в морал
ността. Но завършването на последните трябва да се отлага до 
безкрайност; защото ако действително настъпи това завършва
не, моралното съзнание би снело себе си. Защото моралността 
е морално съзнание само като отрицателната същност, за чийто 
чист дълг сетивността има само отрицателно значение, е само 
неадекватна. Но в хармонията изчезва моралността като съ
знание или нейната действителност, както в моралното съзна
ние или в действителността изчезва нейната хармония. Затова 
завършването не може да се постигне действително, а може да 
се мисли само като абсолютна задача, т.е. като такава, която ос
тава чисто и просто задача. Обаче същевременно нейното съ
държание трябва да се мисли като такова, което чисто и просто 
трябва да бъде и не остава задача; но нека си представим в тази 
цел съзнанието като съвсем снето или също като неснето; какво 
всъщност трябва да се мисли тук, вече не може да се различи 
ясно в смътната далечина на безкрайността, към която трябва 
да се отлага тъкмо поради това постигането на целта. Ще трябва 
всъщност да се каже, че не трябва да се интересуваме от опреде
лената представа и не трябва да я търсим, тъй като това води до 
противоречия -  до противоречието на една задача, която трябва 
да остане задача и все пак да бъде изпълнена, до противоречи
ето на една моралност, която вече не трябва да бъде съзнание,
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вече не трябва да бъде действителна. Но от съображението, че 
завършената моралност би съдържала противоречие, би пост
радала светостта на моралната отделна същност и абсолютният 
дълг би се проявявал като нещо недействително.

Първият постулат беше хармонията на моралността и пред
метната природа, крайната цел на света; другият -  хармонията 
на моралността и сетивната воля, крайната цел на самосъзна
нието като такова; следователно първият постулат беше хармо
нията във формата на битие в себе си, а другият -  във формата 
на битие за себе си. Но това, което свързва като среден термин 
тези две мислени във вид на крайни термини (Extreme) крайни 
цели, е движението на самото действително извършване на 
действие. Те са хармонии, чиито моменти в своята абстрактна 
различеност още не са станали предмет; това става в действи
телността, в която всяка една от страните се явява в същинското 
съзнание като другата на другата, Постулатите, които възник
ват по този начин, както по-преди съдържаха само разделените 
биващи в себе си и за себе си хармонии, сега съдържат биващи в 
себе си и за себе си [хармонии].

Моралното съзнание като простото знание и желание 
на чистия дълг е отнесено в действието към предмета, който е 
противоположен на простотата на това съзнание, към действи
телността на многообразния случай, и има по този начин мно
гообразно морално отношение. Тук възникват по съдържание 
многото закони изобщо, а по форма противоречивите сили на 
знаещото съзнание и на безсъзнателното. -  Що се отнася, пър
во, до многото морални задължения, за моралното съзнание има 
валидност изобщо само чистият дълг в тях; многото морални 
задължения като много са определени и затова като такива те не 
са нещо свето за моралното съзнание. Но същевременно, [тъй 
като са] необходими чрез понятието за действие, което действие 
включва в себе си една многообразна действителност и зато
ва едно многообразно морално отношение, те трябва да се раз
глеждат като биващи в себе си и за себе си. Тъй като, по-нататък, 
могат да бъдат само в едно морално съзнание, същевременно 
те са в едно по-друго съзнание, отколкото онова, за което само 
чистият дълг като чист е в себе си и за себе си и свещен.

Следователно постулирано е, че има едно друго съзнание, 
което ги прави свещени или което ги знае и иска като морални
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задължения. Първото съзнание запазва чистия дълг безразличен 
към всяко определено съдържание и дългът е само това безраз
личие към съдържанието. Но другото съзнание съдържа също 
така същественото отношение към действието и необходимост
та на определеното съдържание; тъй като за него моралните за
дължения имат валидността на определени задължения, с това за 
него съдържанието като такова е също така съществено, както 
формата, чрез която съдържанието е дълг. По този начин това 
съзнание е такова съзнание, в което общото и особеното е чисто 
и просто едно, следователно неговото понятие е същото, какво- 
то е и понятието за хармония на моралност и щастие. Защото 
тази противоположност изразява също така отделянето на ед
наквото със самото себе си морално съзнание от действител
ността, която като многократното битие влиза в стълкновение 
с простата същност на дълга. Но ако първият постулат изразя
ва само биващата хармония на моралността и природата, тъй 
като в него природата е това „отрицателно“ на самосъзнанието, 
момента на битието, сега, напротив, това „е себе си“е поставено 
всъщност като съзнание. Защото сега биващото има формата на 
съдържание на дълга или е определеността в определения дълг. 
Следователно това, което е „в себе си“, е единството на такива, 
които като прости отделни същности са отделни същности на 
мисленето и затова са само в едно „съзнание. Следователно това 
съзнание сега вече е господар и владетел на света, който създа
ва хармонията на моралността и на щастието и същевременно 
прави моралните задължения свещени като много задължения. 
Последното означава само това, че за съзнанието за чист дълг 
определеният дълг не може да бъде непосредствено свещен; но 
тъй като поради действителното действие, което е определено 
действие, определеният дълг е също така необходим, неговата 
необходимост се намира вън от онова съзнание, в едно друго 
съзнание, което по такъв начин е опосредстващото на опреде
ления и на чистия дълг и е основанието, поради което важи и 
първият.

Но в действителното действие съзнанието се отнася като 
тази насоченост към себе си, като напълно единично, то е насо
чено към действителността като такава и я има за цел; защото 
то иска да осъществява. Следователно дългът изобщо се оказва 
вън от съзнанието, в една друга същност, която е съзнание и е
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свещеният законодател на чистия дълг. За действащото съзна- 
ние, тъкмо защото е действащо, „другото" на чистия дълг важи 
непосредствено; следователно последният е съдържание на едно 
друго съзнание и е свещен за действащото съзнание само опо- 
средствано, а именно във въпросното друго съзнание.

Тъй като по този начин се приема, че валидността на дълга 
като това, което е свещено в себе си и за себе си, е вън от дейст
вителното съзнание, поради това последното стои изобщо на 
другата страна като несъвършено морално съзнание. Следова
телно както от страна на своето знание знае себе си като такова 
съзнание, чието знание и убеждение е непълно и случайно, така 
от страна на своето искане то знае себе си като едно такова съ
знание, чиито цели са афицирани със сетивност. Ето защо пора
ди своето недостойнство то не може да смята щастието за необ
ходимо, а може да го смята само за нещо случайно и да го очаква 
само от милостта.

Но макар че неговата действителност е несъвършена, все 
пак за неговото чисто знание и искане дългът има валидността 
на същност; следователно моралното съзнание е съвършено в 
понятието, доколкото последното е противоположно на реал
ността, или в мисленето. Но абсолютната същност е тъкмо това 
мислено и постулирано отвъд действителността; ето защо тя е 
мисълта, в която морално несъвършените знание и искане имат 
валидността на съвършени, а по този начин, тъй като абсолют
ната същност смята несъвършените знание и искане за напълно 
важни, тя отрежда щастието по достойнство, а именно според 
приписаната заслуга на всяко едно от тях.

Тук светогледът е завършен; защото в понятието за морално 
самосъзнание двете страни, чистият дълг и действителността са 
поставени в едно единство и по този начин както чистият дълг, 
така и действителността са поставени не като биващи в себе си 
и за себе си, а като моменти или като снети. Това се разкрива за 
съзнанието в последната част на моралния светоглед; а имен
но съзнанието вижда чистия дълг в една по-друга същност, от- 
колкото е самото то, т.е. то вижда дълга отчасти като нещо пред
ставяно, отчасти като нещо такова, което не е това, което има 
валидност в себе си и за себе си, напротив, по-скоро неморал
ното има валидността на съвършено. По същия начин то вижда 
самото себе си като нещо такова, чиято действителност, която
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не съответства на дълга, [е] снета, и като снета или намираща 
се в представата на абсолютната същност вече не противоречи 
на моралността.

Обаче за самото морално съзнание неговият морален све
тоглед не означава, че то развива в него своето собствено поня
тие и прави това понятие свой предмет; то не съзнава нито тази 
противоположност по форма, нито също противоположността 
по съдържание, чиито части то не отнася и сравнява помежду 
им, а върви напред в своето развитие, без да бъде обединяващо
то понятие на моментите. Защото то знае само чистата същ
ност или предмета, доколкото той е дълг, доколкото той е абст
рактен предмет на неговото чисто съзнание, като чисто знание 
или като самото себе си. Следователно то се отнася само като 
мислещо, а не като схващащо нещата в техните понятия. Затова 
за него още не е напълно ясен предметът на неговото действи
телно съзнание; то не е абсолютното понятие, което единствено 
схваща инобитието като такова или схваща своята абсолютна 
противоположност като самото себе си. Наистина то смята сво
ята собствена действителност, както и всяка предметна дейст
вителност за нещо несъществено; но неговата свобода е свобо
дата на чистото мислене, в противоположност на която, зато
ва, природата е възникнала като нещо също така свободно. Тъй 
като в моралното съзнание са налице по еднакъв начин и двете, 
свободата на битието и неговата затвореност в съзнанието, 
неговият предмет става биващ предмет, който същевременно [е] 
само мислен; в последната част на неговия възглед съдържание
то се поставя всъщност така, че неговото битие е представяно 
и това свързване на битието и на мисленето се изказва като това, 
което е то в действителност, представянето.

Тъй като разглеждаме моралния светоглед така, че този 
предметен начин не е нищо друго освен понятието за самото мо
рално самосъзнание, което последното прави предмет на само
то себе си, чрез това съзнание за формата на произхода на този 
светоглед се получава друг вид негово изложение. -  А именно 
първото, от което се изхожда, е действителното морално само
съзнание или това, че съществува такова самосъзнание. Защо
то понятието поставя последното в това определение, че за него 
всяка действителност има същност само доколкото съответства 
на дълга, и поставя тази същност като знание, т.е. в непосред
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ствено единство е действителната насоченост към себе си; по 
такъв начин самото това единство е действително, то е морално 
действително съзнание. -  А последното като съзнание си пред- 
ставя своето съдържание като предмет, а именно като крайна 
цел на света, като хармония на моралността и на всяка действи
телност. Но тъй като моралното съзнание представя това един
ство като предмет и още не е понятието, което има власт над 
предмета като такъв, за него единството е нещо отрицателно на 
самосъзнанието или спада вън от него, като нещо отвъдно на 
неговата действителност, но същевременно като нещо такова, 
което се мисли също така като биващо, но само се мисли.

Следователно това, което остава за моралното съзнание -  
което като самосъзнание е нещо по-друго, отколкото предметът, 
-  е нехармоничността между съзнанието за дълг и действител
ността, и то неговата собствена действителност. По този начин 
сега положението гласи така: не съществува морално съвършено 
действително самосъзнание; -  и тъй като моралното изобщо 
има битие само доколкото е съвършено, защото дългът е чисто
то непримесено „в себе си \\ а моралността се състои само в съ
ответствието с това „чисто“ -  второто положение гласи изобщо 
така, че не съществува нищо морално-действително.

Но тъй като, трето, моралното съзнание е една насоченост 
към себе си, то е в себе си единството на дълг и действителност; 
следователно това единство става за него предмет като съвър
шена моралност, но като нещо отвъдно на неговата действител
ност -  което обаче трябва все пак да бъде действително. В тази 
последна цел на синтетичното единство на двете първи поло
жения както самосъзнателната действителност, така и дългът са 
поставени само като снет момент; защото никое от тях не е еди
нично, напротив, всяко едно от тях, в чието съществено опреде
ление се съдържа това, че е свободно от другото, по такъв начин 
в единството вече не е свободно от другото, следователно всяко 
от тях е снето и по такъв начин по съдържание те стават предмет 
като такива, всяко едно от които има валидност за другото, а 
по форма стават предмет така, че това тяхно заменяване е съ
щевременно само представно. -  Или това, което действително 
не е морално, тъй като е също така чисто мислене и се издига 
над своята действителност, в представата е все пак морално и се 
смята за напълно значимо. По този начин се възстановява пър
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вото положение, че съществува едно морално самосъзнание, 
обаче свързано с второто положение, че не съществува такова 
самосъзнание, а именно, че съществува морално самосъзнание, 
но само в представата; или наистина не съществува морално са
мосъзнание, но все пак едно друго самосъзнание приема, че то 
съществува.

в. И з о п ач ав ан ето

Виждаме, че в моралния светоглед от една страна съзнанието 
само поражда съзнателно своя предмет; виждаме, че нито то 
намира предварително предмета като нещо чуждо, нито пред
метът му се открива безсъзнателно -  напротив, съзнанието под
хожда навсякъде според едно основание, изхождайки от което 
то поставя предметната същност: следователно то знае тази 
същност като самото себе си, защото знае себе си като дейно
то, което я поражда. По такъв начин изглежда тук съзнанието 
идва до своето спокойствие и удовлетворение, защото може да 
намери последното само там, където вече няма защо да излиза 
отвъд своя предмет, тъй като той вече не излиза отвъд него. Но 
от друга страна самото съзнание по-скоро поставя предмета вън 
от себе си, като нещо отвъдно на него. Но това биващо в себе си 
и за себе си е поставено също така като нещо такова, което не е 
свободно от самосъзнанието, а е заради него и чрез него.

Ето защо моралният светоглед в действителност не е нищо 
друго освен развитието на това лежащо в основата противоре
чие според различните му страни; това противоречие -  нека си 
послужим с един израз на Кант, който тук е най-подходящ -  с 
цяло гнездо от нямащи мисъл противоречия. Съзнанието се от
нася в това развитие така, че фиксира един момент и премина
ва от него непосредствено към другия, като снема първия; но 
веднага щом е изтъкнало този втори момент, то също така го 
изопачава отново и прави същност по-скоро обратното. Съ
щевременно то също така съзнава своето противоречие и из
вършваното от самото него изопачаване, защото преминава от 
единия момент към противоположния непосредствено в отно
шение към самия първи момент; тъй като единият момент няма 
реалност за него, то поставя тъкмо него като реален или, което
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е същото, за да утвърди един момент като биващ в себе си, то 
утвърждава като биващ в себе си противоположния. С това то 
признава, че в действителност не отдава сериозно значение на 
никой от тях. Нека разгледаме това по-отблизо в моментите на 
това шеметно движение.

Отначало да оставим настрана предпоставката, че същест
вува действително морално съзнание, тъй като тя се прави не
посредствено, не в отношение към нещо предходно, и да се обър
нем към хармонията на моралността и природата, към първия 
постулат. Тази хармония трябва да бъде в себе си, тя не трябва 
да бъде за действителното съзнание, не трябва да бъде присъст
ваща, напротив, присъствието е по-скоро само противоречието 
на двете. В присъствието моралността е приета като налична 
и действителността е поставена така, че не е в хармония с нея. 
Но действителното морално съзнание е действащо; действи
телността на неговата моралност се състои тъкмо в това. Но в 
самата дейност въпросното становище е непосредствено изо
пачено; защото дейността не е нищо друго освен осъществяване 
на вътрешната морална цел, нищо друго освен създаване на една 
действителност, която е определена от целта, или на хармони
ята на моралната цел и самата действителност. Същевременно 
извършването на действието е за съзнанието, то е присъстви
ето на това единство на действителността и целта; и тъй като 
в извършеното действие съзнанието се осъществява като това 
единично съзнание или съзерцава наличното битие като върна
ло се в него и в това се състои насладата, в действителността на 
моралната цел се съдържа същевременно онази форма на тази 
действителност, която се нарича наслада и щастие. -  Следова
телно в действителност дейността осъществява непосредстве
но онова, което беше изтъкнато като нещо, което не трябва да 
съществува и което трябваше да бъде само постулат, само нещо 
отвъдно. Следователно чрез постъпката съзнанието изразява 
това, че не отдава сериозно значение на постулирането, тъй като 
смисълът на дейността е по-скоро този, че прави присъстващо 
онова, което не е трябвало да бъде присъстващо. И тъй като хар
монията се постулира заради дейността -  а именно това, което 
трябва да стане действително чрез дейността, трябва да бъде 
такова в себе си, иначе действителността не би била възможна, 
-  връзката на дейността и постулата е такава, че заради дейност
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та, т.е. заради действителната хармония на целта и действи
телността тази хармония се поставя като недействителна, като 
отвъдна.

Следователно, когато действа, съзнанието не отдава изоб
що сериозно значение на несъответствието между целта и 
действителността; напротив, изглежда, че то отдава сериозно 
значение на самата дейност. Но в действителност действител
ното действие е само действие на единичното съзнание, следо
вателно самото то е само нещо единично и произведението е 
случайно. Но целта на разума като общата, всеобхватна цел, не е 
ни повече, ни по-малко, отколкото целият свят; крайна цел, коя
то излиза далеч отвъд съдържанието на това единично действие 
и затова трябва да се постави изобщо извън, отвъд всяка дейст
вителна дейност. Тъй като трябва да се осъществи общото благо, 
не се прави нищо добро. Но в действителност нищожността на 
действителната дейност и реалността само на цялата цел, ко
ито са изтъкнати сега, също така са отново изопачени от всички 
страни. Моралното действие не е нещо случайно и ограничено, 
защото има за своя същност чистия дълг; последният състав
лява единствената цяла цел; и следователно действието като 
осъществяване на целта, въпреки цялото останало ограничение 
на съдържанието, е изпълнение на цялата абсолютна цел. Или 
ако действителността се вземе отново като природа, която има 
свои собствени закони и е противоположна на чистия дълг, така 
че следователно дългът не може да реализира в нея своя закон, в 
действителност -  тъй като дългът като такъв е същността -  ра
ботата не е в изпълнението на чистия дълг, който е цялата цел; 
защото изпълнението би имало за цел по-скоро не чистия дълг, 
а противоположното на него, действителността. Но това, че 
работата не е в действителността, е отново изопачено; защото 
според понятието за морална дейност чистият дълг е всъщност 
дейно съзнание; следователно трябва, разбира се, да се действа, 
абсолютният дълг трябва да бъде изразен в цялата природа и 
моралният закон трябва да стане природен закон.

Следователно, ако приемем това най-висше добро за същ
ност, съзнанието не отдава изобщо сериозно значение на морал
ността. Защото в това най-висше добро природата няма по-друг 
закон от този, който има моралността. По такъв начин отпада 
самата морална дейност, защото дейността се извършва само
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при тази предпоставка, че има нещо отрицателно, което тряб
ва да се снеме от дейността. Но ако природата съответства на 
нравствения закон, последният действително би бил нарушен 
от дейността, от снемането на биващото. -  Следователно във 
въпросното предположение се признава за съществено едно 
такова състояние, в което моралната дейност е излишна и съв
сем не се извършва. Следователно постулатът за хармонията на 
моралността и действителността -  за една хармония, породена 
от понятието за морална дейност, която се стреми да приведе в 
съответствие двете -  се изразява и от тази страна така: тъй като 
моралната дейност е абсолютната цел, абсолютната цел е тази да 
няма никаква морална дейност.

Ако съпоставим тези моменти, чрез които съзнанието се 
движеше напред в своите морални представи, става ясно, че то 
отново снема всеки момент в противоположния на него. То из
хожда от това, че за него моралността и действителността не са 
в хармония, но не отдава сериозно значение на това, защото за 
него присъствието на тази хармония е в дейността. Но то не от
дава сериозно значение и на тази дейност, тъй като тя е нещо 
единично; защото съзнанието има една така висша цел, най-вис- 
шето добро. Но това е отново изопачаване на работата, защото 
по този начин биха отпаднали всяка дейност и всяка моралност. 
Или всъщност съзнанието не отдава сериозно значение на мо
ралната дейност -  напротив, най-желателното, абсолютното е 
това, най-висшето добро да бъде осъществено и моралната дей
ност да бъде излишна.

Съзнанието трябва да отиде в своето противоречиво дви
жение по-нататък от този резултат и по необходимост отново да 
изопачи снемането на моралната дейност. Моралността е това, 
което е „в себе си“; за да съществува тя, крайната цел на света 
не може да бъде осъществена; напротив, моралното съзнание 
трябва да бъде за себе си и да намира пред себе си една проти
воположна на него природа. Но то трябва да бъде завършено 
в самото себе си. Това води до втория постулат за хармонията 
на моралното съзнание и природата, която е непосредствено в 
него, сетивността. Моралното самосъзнание изтъква своята цел 
като чиста, като независима от склонностите и влеченията, така 
че тя е унищожила в себе си целите на сетивността. -  Обаче то 
отново изопачава посоченото снемане на сетивната същност. То
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действа, то осъществява целта си, и самосъзнателната сетив
ност, която трябва да бъде снета, е тъкмо този среден термин 
между чистото съзнание и действителността -  тя е инструмен
тът на чистото съзнание за неговото осъществяване или органът 
и това, което се нарича влечение, склонност. Ето защо то не от
дава сериозно значение на снемането на склонностите и влече
нията, защото тъкмо те са осъществяващото се самосъзнание. 
Но те не трябва да бъдат и потиснати, а трябва само да съот
ветстват на разума. Те му и съответстват, защото моралната 
дейност не е нищо друго освен осъществяващото се съзнание, 
следователно съзнанието, което си дава формата на влечение, 
т.е. то е по един непосредствен начин присъстващата хармония 
на влечението и моралността. Но в действителност влечението 
не е само тази празна форма, която би могла да има в себе си 
по-друга пружина, отколкото е самото то, и да бъде тласкана от 
нея. Защото сетивността е природа, която има своите собстве
ни закони и подбуди в самата себе си; ето защо моралността не 
може да отдава сериозно значение на това да бъде движеща сила 
на влеченията, ъгъл на наклонение на склонностите. Защото, 
щом последните имат своя собствена постоянна определеност и 
свойствено тям съдържание, по-скоро съзнанието, на което биха 
съответствали те, би било съответстващо на тях; съответствие, 
което моралното самосъзнание не си позволява. Следователно 
хармонията на двете е само в себе си и постулирана. -  Току-що 
се изтъкна присъстващата хармония на моралността и сетив
ността в моралната дейност, но сега това е изопачено; тя е отвъд 
съзнанието, в една мъглява далечина, в която вече нищо не може 
точно да се различи, нито да се схване в неговото понятие; защо
то схващането на това единство в неговото понятие, което току- 
що се опитахме да извършим, не можа да се осъществи. -  Но в 
това „в себе си“ съзнанието се отказва изобщо от себе си. Това 
„в себе си“ е негов морален завършек, в който е престанала бор
бата на моралността и сетивността, и последната съответства 
на първата по начин, който не може да се схване. -  Ето защо 
този завършек е отново само изопачаване на работата, защото 
в него по-скоро моралността би се отказала от самата себе си, 
тъй като тя е само съзнание за абсолютната цел като чиста цел, 
следователно в противоположност на всички други цели; мо
ралността е също така дейността на тази чиста цел, доколкото
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съзнава издигането над сетивността, намесата на последната и 
нейната противоположност и борба с нея. -  Това, че съзнани
ето не отдава сериозно значение на моралната завършеност, се 
изказва от страна на самото съзнание непосредствено в това, че 
то я изопачава навън в безкрайността, т.е. твърди, че тя никога 
не е завършена.

Следователно за съзнанието има значение по-скоро само 
това междинно състояние на незавършеност -  състояние, ко
ето обаче трябва да бъде все пак поне напредване към завър
шеността. Но току-що споменатото състояние не може да бъде 
и такова напредване; защото напредването в моралността би 
било по-скоро доближаване до нейната гибел. А именно край
ният резултат би бил споменатото по-горе нищо или снемането 
на моралността и на самото съзнание; но да се идва все по-близо 
и по-близо до нищото, значи да се намалява. Освен това, как- 
то напредването изобщо, така и намаляването би означавало 
да се приемат количествени разлики в моралността; обаче в по
следната не може да става дума за количествени разлики. В мо
ралността като съзнание, което има за нравствена цел чистия 
дълг, не може да се мисли изобщо за различие, а най-малкото за 
повърхностното количествено различие; има само една добро
детел, само един чист дълг, само една моралност.

Следователно, тъй като съзнанието не отдава сериозно 
значение на моралната завършеност, а отдава такова значение 
по-скоро на средното състояние, т.е. както току-що посочих, на 
неморалността, от една друга страна ние се връщаме към съдър
жанието на първия постулат. А именно не трябва да се изпуска 
от очи как може да се изисква щастие за това морално съзнание 
заради неговото достойнство. То съзнава своята незавърше
ност и затова в действителност не може да изисква щастието 
като заслуга, като нещо, за което би било достойно, а може да го 
желае само от свободна милост, т.е. да желае щастието като та
кова в себе си и за самото себе си, и да го очаква не изхождайки 
от споменатото абсолютно основание, а по случайност и произ
вол. -  Неморалността изразява онова, което е тя, тъкмо в това, 
че тук става въпрос не за моралността, а за щастието в себе си и 
за себе си без отношение към нея.

Чрез тази втора страна на моралния светоглед се снема още 
и другото твърдение за първата, в което се предпоставя дисхар-
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монията на моралността и щастието. -  А именно искат да се по
зоват на опита, че в този свят на моралното често пъти му вър
ви зле, а на неморалното, напротив, често пъти му върви добре. 
Обаче междинното състояние на незавършена моралност, което 
се оказа съществено, очевидно показва, че това възприятие и 
този мним опит са само изопачаване на работата. Защото щом 
моралността е незавършена, т.е. щом моралността в действител
ност не съществува, какво може да се съдържа в опита, че на нея 
й върви зле. -  Тъй като същевременно се разкри, че става въпрос 
за щастието в себе си и за себе си, оказва се, че при преценката, 
че на неморалното му върви добре, не се е имала предвид една 
несправедливост, която намира място тук. Окачествяването на 
един индивид като неморален отпада само по себе си, тъй като 
моралността е изобщо незавършена, следователно има само про
изволно основание. Затова смисълът и съдържанието на съжде
нието за опита са единствено тези, че на някои не трябва да се 
пада щастието в себе си и за себе си, т.е. този смисъл и това съ
държание са завист, която се крие под мантията на моралност
та. А основанието, поради което така нареченото щастие трябва 
да се отреди на други, е доброто приятелство, което отрежда и 
желае за тях и за себе си тази милост, т.е. тази случайност.

Следователно моралността в моралното съзнание е неза
вършена; тъкмо това изтъкваме сега. Но нейната същност е да 
бъде съвършено чистото; ето защо незавършената моралност е 
нечиста или тя е неморалност. Следователно самата моралност е 
в една по-друга същност, отколкото в действителното съзнание; 
тази същност е свещен морален законодател. -  Незавършената 
в съзнанието моралност, която е основанието на това постули
ране, има преди всичко това значение, че когато моралността се 
поставя в съзнанието като действителна, тя стои в отношение 
към нещо друго, към едно налично битие, следователно сама по
лучава в себе си инобитието или разликата, чрез която възниква 
голямо множество от морални заповеди. Но същевременно мо
ралното самосъзнание смята тези много морални задължения за 
несъществени; защото тук е важен само един чист дълг, а докол- 
кото са определени, те нямат истина за моралното самосъзнание. 
Следователно те могат да имат своята истина само в нещо друго 
и са -  което те не са за него -  свещени чрез един свещен законо
дател. -  Обаче самото това е пак само изопачаване на работата.
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Защото моралното самосъзнание е за себе си абсолютното и дълг 
е чисто и просто само това, което то знае като дълг Но то знае 
като дълг само чистия дълг; това, което не е свещено за него, не 
е свещено в себе си, а това, което не е свещено в себе си, не може 
да се направи свещено от свещената същност. Моралното съзна
ние не отдава изобщо сериозно значение и на това, че нещо ще се 
направи свещено от едно по-друго съзнание, отколкото е самото 
то; защото за него е свещено чисто и просто само това, което е 
свещено чрез самото себе си и в него. -  Следователно то не отда
ва сериозно значение и на това, че тази друга същност е свещена, 
защото в нея би трябвало да получи същност нещо, което няма 
същност за моралното съзнание, т.е. в себе си.

Ако свещената същност беше постулирана така, че дългът 
да има своята значимост в нея не като чист дълг, а като мно
жество от определени морални задължения, следователно това 
трябва да се изопачи отново и другата същност да бъде свещена 
единствено дотолкова, доколкото има значимост в нея само чис
тият дълг. А и в действителност чистият дълг има значимост 
само в една друга същност, а не в моралното съзнание. Макар и 
да изглежда, че в това съзнание е валидна единствено чистата 
моралност, все пак то трябва да бъде поставено по-другояче, за
щото е същевременно естествено съзнание. В него моралността 
е афицирана и обусловена от сетивността, следователно не е в 
себе си и за себе си, а е случайност на свободната воля; но в него 
като чиста воля тя е случайност на знанието; ето защо морал
ността е в себе си и за себе си в една друга същност.

Следователно тук тази същност е чисто завършената морал
ност поради това, че в нея последната не стои в отношение към 
природата и сетивността. Обаче реалността на чистия дълг е 
негово осъществяване в природата и сетивността. Моралното 
съзнание вижда своето несъвършенство в това, че в него морал
ността има положително отношение към природата и сетив
ността, тъй като то смята за съществен момент на моралността 
това, че тя има чисто и просто само отрицателно отношение 
към тях. Напротив, тъй като чистата морална същност се издига 
над борбата с природата и сетивността, тя не стои в отрица
телно отношение към тях. Следователно за тази същност остава 
в действителност само положителното отношение към тях, т.е. 
тъкмо онова, което току-що беше признато за незавършеното,
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за неморалното. Но чистата моралност, съвсем отделена от 
действителността, така че да бъде също така без положително 
отношение към нея, би била безсъзнателна, недействителна аб
стракция, в която би било чисто и просто снето понятието мо
ралност, което се състои в това, че тя е мислене на чистия дълг 
и воля и дейност. Ето защо тази по такъв начин чисто морална 
същност е отново изопачаване на работата и трябва да се отка
жем от нея.

Но в тази чисто морална същност моментите на противо
речието, в което се блъска тази синтетична представа, и проти
воположните „също“, които тя, без да взаимосъчетава тези свои 
мисли, оставя да се редуват едно след друго и едната противопо
ложност да се сменя винаги от другата, се сближават дотолкова 
много, че тук съзнанието трябва да се откаже от своя морален 
светоглед и да избяга обратно в себе си.

Съзнанието познава своята моралност като незавършена 
поради това, че е афицирано от една противоположна на нея се
тивност и природа, която от една страна помрачава самата мо
ралност като такава, а от друга страна прави да възникнат мно
жество морални задължения, чрез които изпада в затруднение 
в конкретния случай на действителната дейност; защото всеки 
случай е конкреция от много морални отношения, както един 
предмет на възприятието е изобщо вещ с много свойства; и тъй 
като определеният дълг е цел, той има съдържание, и неговото 
съдържание е част от целта, и моралността не е чиста. -  Следо
вателно последната има своята реалност в една друга същност. 
Но тази реалност не означава нищо друго освен това, че тук мо
ралността е в себе си и за себе си -  за себе си, т.е. е моралност на 
едно съзнание, в себе си, т.е. има налично битие и действител
ност. -  В посоченото първо незавършено съзнание моралността 
не е осъществена; в него тя е това, което е „в себе си“, в смисъл 
на нещо мислено; защото тя е съединена с природа и сетивност, 
с действителността на битието и на съзнанието, която състав
лява нейното съдържание, и природата и сетивността е морално 
нищожното. -  Във второто съзнание моралността е налице като 
завършена, а не като неосъществено мислено нещо. Но тази за
вършеност се състои тъкмо в това, че моралността има дейст
вителност, както и свободна действителност, налично битие 
изобщо в едно съзнание, не е празното, а е изпълненото, съдър
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жателното; -  т.е. завършеността на моралността се поставя в 
това, че онова, което току-що беше определено като морално 
нищожното, е налице в нея и е присъщо на нея. В единия случай 
тя трябва да има значимост чисто и просто само като недействи
телното мислено нещо на чистата абстракция, но по този начин 
тя също така не трябва да има значимост; нейната истина трябва 
да се състои в това, че е противоположна на действителността 
и е съвсем свободна и празна от нея, и отново в това, че е дейс
твителност.

Синкретизмът на тези противоречия, който е разложен на 
неговите съставки в моралния светоглед, се руши в себе си, тъй 
като разликата, върху която почива той, става от нещо такова, 
което по необходимост трябва да бъде мислено и поставено и 
все пак същевременно е несъществено, разлика, която вече не 
се съдържа дори в думите. Това, което се поставя на края като 
нещо различно, както като нищожно, така и като реално, е едно и 
също, наличното битие и действителността; а това, което тряб
ва да бъде абсолютно само като отвъдното на действително
то битие и съзнание, а също така трябва да бъде само в него, и 
като нещо отвъдно трябва да бъде нищожното, е чистият дълг и 
знанието за него като знание за същността. Съзнанието, което 
прави тази разлика, която не е разлика, което обявява дейст
вителността за нищожното и същевременно за реалното, което 
обявява чистата моралност както за истинска същност, така и за 
това, което няма същност -  това съзнание изрича заедно мисли
те, които преди това е разделяло, самото то изрича това, че не 
отдава сериозно значение на това определение и на поставянето 
на момента „насоченост към себе си" и момента „в себе си" вън 
един от друг, а че по-скоро запазва затворено в насочеността на 
самосъзнанието към себе си онова, което то изказва като абсо
лютно, имащо битие вън от съзнанието, и тъкмо затова взема 
като нещо, което няма истина, онова, което то изказва като абсо
лютно мисленото или абсолютното „в себе си" -  За съзнанието 
се разкрива, че поставянето на тези моменти вън един от друг е 
изопачаване и че би било лицемерие, ако все пак би ги запазило. 
Но като морално чисто самосъзнание то избягва с отвращение 
обратно в себе си, като напуска тази нееднаквост на неговата 
представа с това, което е негова същност, тази неистина, която 
изказва като истинно това, което важи пред него като неистин

Avx
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но. То е чиста съвест (Gewissen), която презрително отхвърля 
една такава морална представа за света; вътре в самото себе си 
то е простият, увереният (gewisse) в себе си дух, който действа 
съвестно по един непосредствен начин без опросредстването от 
страна на посочените представи и има своята истина в тази не
посредственост. -  Но ако този свят на изопачаването не е нищо 
друго освен развитието на моралното самосъзнание в неговите 
моменти и следователно е неговата реалност, чрез своето връ
щане в себе си то няма да стане нещо по-друго по своята същ
ност; неговото връщане в себе си е по-скоро само достигнато
то съзнание, че неговата истина е измислена (vorgegebene). То 
все още би трябвало да я представя (ausgeben) за своя истина, 
защото би трябвало да се изказва и излага като предметна пред
става, но би знаело, че това е само изопачаване; по този начин то 
би било в действителност лицемерие и вече споменатото пре
зиране на разгледаното изопачаване би било първата проява на 
лицемерие.

с . С ъ в е с т т а , красивата  д у ш а ,

ЗАОТО И НЕГОВОТО ОПРОЩАВАНЕ

Антиномията на моралния светоглед, която се състои в това, 
че има морално съзнание и че няма такова съзнание -  или че 
валидността на дълга е нещо отвъдно за съзнанието и, обратно, 
намира място само в него -  беше резюмирана в представата, в 
която неморалното съзнание има валидността на морално, него
вото случайно знание и искане е прието за напълно авторитетно 
и щастието му се отрежда по милост. Моралното самосъзнание 
не пое върху себе си тази противоречаща на самата себе си пред
става, а я пренесе в друга за него същност. Но това пренасяне на
вън, вън от самото себе си на онова, което моралното самосъзна
ние трябва да мисли като необходимо, е противоречие по форма 
точно така, както първото е противоречие по съдържание. Но 
тъй като тъкмо това, което се проявява като противоречиво и в 
чието разделение и повторно разлагане блуждае моралният све
тоглед, в себе си е едно и също, а именно чистият дълг като чис
то знание, не е нищо друго освен насочеността на съзнанието 
към себе си, а насочеността на съзнанието към себе си е битие и
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действителност и по същия начин онова, което трябва да бъде 
отвъд действителното съзнание, не е нищо друго освен чисто
то мислене, следователно в действителност е насочеността към 
себе си, за нас или в себе си самосъзнанието се връща в себе си и 
знае като самото себе си онази същност, в която действително
то е същевременно чисто знание и чист дълг. Самото то в своя
та случайност е за себе си напълно значимото, което знае своята 
непосредствена единичност като чисто знание и извършване на 
действия, като истинска действителност и хармония.

Тази насоченост на съвестта към себе си, духът, който е не
посредствено уверен в себе си като в абсолютна истина и битие, е 
третата насоченост към себе си, която възникна за нас от тре
тия свят на духа и която трябва да сравним накратко с предход
ните. Целокупността или действителността, която се проявява 
като истината на нравствения свят, е насочеността на лицето 
към себе си; наличното битие на лицето е признателността. 
Както лицето е празната откъм субстанция насоченост към себе 
си, така това негово налично битие е също така абстрактната 
действителност; лицето има валидност, и то непосредствено; 
насочеността към себе си е точката, която почива непосредстве
но в елемента на своето битие; тази точка не е отделена от своя
та всеобщност, ето защо двете те не са в движение и отношение 
една към друга; общото е без различаване в себе си и нито то 
е съдържание на насочеността към себе си, нито насочеността 
към себе си е изпълнена от самата себе си. -  Втората насоче
ност към себе си е дошлият до своята истина свят на образова
ността или даденият отново на себе си дух на раздвоението -  
абсолютната свобода. В тази насоченост към себе си се разпада 
онова първо непосредствено единство на единичност и всеоб
щност; общото, което също така остава чисто духовна същност, 
признатост или обща воля и знание, е предмет и съдържание на 
насочеността към себе си и нейна обща действителност. Но то 
няма формата на налично битие, свободно от насочеността към 
себе си; ето защо то не получава в тази насоченост към себе си 
изпълненост и положително съдържание, един свят. Морално
то самосъзнание наистина оставя своята всеобщност свободна, 
така че тя става собствена природа, а също така я затвърдява в 
себе си в снет вид. Но това е само изопачаваща игра на редува
нето на тези две определения. Едва като съвест общото има в
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своята увереност в самото себе си съдържание за празния преди 
това дълг, както и за празното право и празната обща воля; и тъй 
като тази увереност в самото себе си е също така непосредстве
ното, общото има самото налично битие.

Следователно, стигнало до тази своя истина, моралното са
мосъзнание напуска или по-скоро снема в самото себе си раз
делението, от което произлезе изопачаването, разделението на 
това, което е „в себе си“, и на насочеността към себе си, на чис
тия дълг като чиста цел и на действителността като проти
воположна на чистата цел природа и сетивност. Върнало се по 
такъв начин в себе си, то е конкретен морален дух, който не си 
дава празно мерило в лицето на съзнанието за чист дълг, което 
мерило би било противоположно на действителното съзнание; 
напротив, както чистият дълг, така и противоположната на него 
природа са снети моменти; този дух е морална същност, която се 
осъществява в непосредствено единство, а действието е непос
редствено конкретна морална форма.

Налице е един случай на извършване на действие; той е 
предметна действителност за знаещото съзнание. Последното 
като съвест го знае по непосредствен конкретен начин и същев
ременно той има битие само така, както го знае то. Знанието е 
случайно, доколкото е по-друго от предмета; но увереният в са
мия себе си дух вече не е такова случайно знание и създаване на 
мисли в себе си, от които би се различавала действителността, 
напротив, тъй като разделението на това, което е „в себе си“, и 
на насочеността към себе си е снето, в сетивната увереност на 
знанието случаят е непосредствено такъв, какъвто е в себе си, а 
той е в себе си само такъв, какъвто е в това знание. -  Поради това 
извършването на действие като осъществяване е чистата форма 
на волята; чистото превръщане на действителността като биващ 
случай в извършена действителност, на простия начин на пред
метното знание в начина на знанието за действителността 
като нещо създадено от съзнанието. Както сетивната увереност е 
непосредствено възприета или по-скоро превърната във „в себе 
си“ на духа, така и това превръщане е просто и непосредствено, 
преход чрез чистото понятие без изменение на съдържанието, 
което е определено от интереса на знаещото за него съзнание. 
-  По-нататък, съвестта не обособява обстоятелствата на слу
чая във вид на различни морални задължения. Тя не се отнася
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като положителна обща среда, в която всяко едно от многото 
морални задължения би получавало само за себе си неотменна 
субстанциалност, така че или съвсем да не може да се действа, 
тъй като всеки конкретен случай съдържа противопоставянето 
изобщо, а като морален случай съдържа противопоставянето на 
моралните задължения, следователно в определението на извър
шването на действието винаги би била накърнена една страна, 
един дълг; -  или ако се действа, накърняването на едно от про
тивоположните морални задължения действително да настъпи. 
Съвестта е по-скоро отрицателното „едно“ или абсолютната на
соченост към себе си, която унищожава тези различни морални 
субстанции; тя е просто [и] съответстващо на дълга извършва
не на действие, което не изпълнява този или онзи дълг, а знае и 
върши конкретното право. Ето защо едва съвестта е изобщо мо
ралното извършване на действие като извършване на действие, 
в което е преминало предходното бездейно съзнание за морал
ността. -  Конкретната форма на постъпката може да се анали
зира от различаващото съзнание във вид на различни свойства, 
т.е. тук във вид на различни морални отношения и всяко едно 
от последните или да се изкаже такова, каквото трябва да бъде, 
ако трябва да бъде дълг, да се изкаже като абсолютно валидно, 
или също да се сравни с други и се провери. В простото морално 
действие на съвестта моралните задължения са така примесе
ни, че се накърняват непосредствено всичките тези единични 
същности и в непоклатимата увереност на съвестта съвсем не се 
извършва разколебаване на дълга чрез проверка.

В съвестта не е налице също така онази лутаща се насам и 
натам неувереност на съзнанието, което ту поставя така наре
чената чиста моралност вън от себе си, в една друга свещена 
същност, и смята самото себе си за несвещено, ту пък също така 
отново поставя моралната чистота вътре в себе си, а връзката на 
сетивното с моралното -  в другата същност.

Съвестта се отказва от всичките тези становища и изопача
вания (Stellungen und Verstellungen) на моралния светоглед, като 
се отказва от съзнанието, което схваща дълга и действителност
та като противоречиви. Според това съзнание аз действам мо
рално, когато съзнавам, че изпълнявам само чистия дълг, но не 
и нещо друго, една действителност, която е налице и една, която 
искам да създам, имам една определена цел и изпълнявам един
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определен дълг; в това действително извършване на действие има 
още нещо друго освен чистия дълг, който единствено е трябвало 
да имам предвид. -  Съвестта, напротив, е съзнание за това, че 
когато моралното съзнание изказва чистия дълг като същност 
на своето извършване на действие, тази чиста цел е изопачаване 
на работата; защото самият предмет е в това, че чистият дълг се 
състои в празната абстракция на чистото мислене и има своя
та реалност и съдържание само в една определена действител
ност, в една действителност, която е действителност на самото 
съзнание, и то на това съзнание не като нещо мислено, а като 
нещо единично. Съвестта има за самата себе си своята истина 
в непосредствената увереност в самата себе си. Тази непосред
ствена конкретна увереност в самата себе си е същността; ако 
тази увереност се разгледа според противоположността на съ
знанието, собствената непосредствена единичност е съдържа
нието на моралната постъпка; а формата на последната е тъкмо 
тази насоченост към себе си като чисто движение, а именно като 
знанието или като собственото убеждение.

Ако разгледаме моралното съзнание по-отблизо в неговото 
единство и в значението на моментите, ще видим, че то схвана 
себе си само като това, което е „в себе си“, или като същност; но 
като съвест то схваща своето битие за себе си или своята насо
ченост към себе си. -  Противоречието на моралния светоглед 
се разширява, т.е. оказва се, че разликата, която лежи в основа
та на това противоречие, не е разлика, и то се слива в чистата 
отрицателност; а последната е тъкмо насочеността към себе си; 
проста насоченост към себе си, която е както чисто знание, така 
и знание на себе си като това единично съзнание. Ето защо тази 
насоченост към себе си съставлява съдържанието на празната 
преди това същност, защото тя е действителното, което вече 
няма значение да бъде чужда на същността и самостоятелна в 
собствените си закони природа. Като отрицателното насоче
ността към себе си е разликата на чистата същност, тя е съдър
жание, и то такова съдържане, което има валидност в себе си и 
за себе си.

По-нататък, тази насоченост към себе си като чисто, еднак
во със самото себе си знание е чисто и просто общото, така че 
тъкмо това знание като нейно собствено знание, като убежде
ние, е дългът. Дългът вече не е общото, което се противопоста
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вя на насочеността към себе си, напротив, за него се знае, че в 
тази разделеност той няма валидност; сега законът има битие 
заради насочеността към себе си, а не насочеността към себе си 
заради закона. Но поради това законът и дългът имат значени
ето не само на битие за себе си, но и на битие в себе си; защото 
това знание тъкмо поради своята еднаквост със самото себе си 
е това, което е „в себе си“. Това „в себе си“ се отделя и в съзнание
то от онова непосредствено единство с битието за себе си; така 
противопоставяйки се, то е битие, битие за друго. -  Тъкмо за 
дълга като дълг, който е напуснат от насочеността към себе си, 
сега се знае, че е само момент; той е принизен от своето значе
ние да бъде абсолютна същност до равнището на битие, което 
не е насоченост към себе си, не е за себе си, и следователно е би
тие за друго. Но това битие за друго остава съществен момент 
тъкмо поради това, че насочеността към себе си като съзнание 
съставлява противоположността на битие за себе си и битие за 
друго и сега дългът в самия себе си е непосредствено нещо дейст
вително, той вече не е само абстрактното чисто съзнание.

Следователно това битие за друго е биващата в себе си суб
станция, която се различава от насочеността към себе си. Съ
вестта не се е отказала от чистия дълг или от абстрактното „в 
себе си“, напротив, чистият дълг е този съществен момент, че се 
отнася към другите като всеобщност. Съвестта е обединяващи
ят елемент на самосъзнанията и този елемент е субстанцията, в 
която делото има устойчиво съществуване и действителност; 
момента на признаваемост от другите. Моралното самосъзна
ние няма този момент на признатост, на чисто съзнание, което е 
налице; и затова то изобщо не е действащо, не е осъществяващо. 
Неговото „в себе си“ е за него или абстрактната недействителна 
същност, или битието като действителност, която не е духов
на, добиващата действителност на съвестта е такава дейст
вителност, която е насоченост към себе си, т.е. налично битие, 
което съзнава себе си, духовния елемент на признаваемостта. 
Ето защо дейността е само пренасяне на своето единично съдър
жание в предметния елемент, в който това съдържание е общо 
и признато, и тъкмо това, че то е признато, прави действието 
действителност. Действието е признато и е действително пора
ди това, че налично биващата действителност е непосредстве
но свързана с убеждението или със знанието, или знанието за
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своята цел е непосредствено елементът на наличното битие, все
общото признаване. Защото същността на действието, дългът, 
се състои в убеждението на съвестта за последния; тъкмо това 
убеждение е самото „в себе си“; последното е общото в себе си 
самосъзнание или признатостта и следователно действител
ността. Следователно това, което е извършено с убеждението за 
дълг, е непосредствено такова, което има устойчивост и налично 
битие. Следователно тук вече не става дума за това, че добро
то намерение не се осъществява, или че на доброто му върви 
зле; напротив, това, което се знае като дълг, се довежда докрай и 
получава действителност, тъй като тъкмо онова, което съответ
ства на дълга, е общото на всички самосъзнания, признатото и 
следователно биващото. Но ако този дълг се вземе отделено и 
сам за себе си, без съдържанието на насочеността към себе си, 
той е битието за друго, прозрачното, което има само значение
то на безсъдържателна същност изобщо.

Ако хвърлим ретроспективен поглед върху сферата, с която 
настъпи изобщо духовната реалност, ще видим, че това беше 
понятието, според което изказването на индивидуалността е 
онова, което е в себе си и за себе си. Но формата, която изразя
ваше непосредствено това понятие, беше честното съзнание, 
което се занимаваше със самия абстрактен предмет. Самият 
този предмет там беше предикат; но едва в съвестта той е су
б ек т който е поставил в себе си всички моменти на съзнанието 
и за който всичките тези моменти, субстанциалността изобщо, 
външното налично битие и същността на мисленето се съдър
жат в тази увереност в самия себе си. Самият предмет има суб- 
станциалност изобщо в нравствеността, външно налично битие 
в образоваността, знаеща самата себе си същност на мислене
то в моралността; а в съвестта той е субектът, който знае тези 
моменти в самия себе си. Ако честното съзнание избира винаги 
само самия празен предмет, съвестта, напротив, го получава в 
неговата изпълненост, която тя му дава чрез себе си. Съвестта е 
тази власт благодарение на това, че знае моментите на съзнани
ето като моменти и господства над тях като тяхна отрицателна 
същност.

Ако разгледаме съвестта (Gewissen) в отношение към отдел
ните определения на противоположността, която се проявява в 
извършването на действие, а също нейното съзнание относно
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природата на тези определения, ще се окаже, че тя се отнася към 
действителността на случая, в който трябва да се действа, 
преди всичко като нещо знаещо (Wissendes). Доколкото в това 
знание се съдържа моментът на всеобщността, на знанието на 
добросъвестното извършване на действие е присъщо да обхва
ща наличната действителност по неограничен начин и следова
телно да знае и да претегля точно обстоятелствата на случая. Но 
тъй като това знание познава всеобщността като момент, то е 
такова знание за тези обстоятелства, което съзнава, че не ги об
хваща, или че тук не е добросъвестно. Истински общото и чисто 
отношение на знанието би било отношение към нещо, което не е 
противоположно, към самото себе си; по извършването на дей
ствие чрез противоположността, която е съществена в него, се 
отнася към нещо отрицателно на съзнанието, към една биваща 
в себе си действителност. В противоположност на простотата на 
чистото съзнание, на абсолютното друго или на многообразието 
в себе си, тази действителност е абсолютна множественост на 
обстоятелствата, която се дели и разпростира безкрайно: назад 
в своите условия, настрана в своето „едно до друго“, напред в 
своите последици. -  Добросъвестното съзнание съзнава тази 
природа на предмета и своето отношение към нея и знае, че не 
познава случая, в който действа, според тази изисквана всеобщ
ност, и че неговото намерение да извърши това добросъвестно 
претегляне на всички обстоятелства е нищожно. Но не може да 
се каже, че това познаване и претегляне на всички обстоятелства 
съвсем не е налице; обаче само като момент, като нещо, което е 
само за други; и тъй като непълното знание на добросъвестното 
съзнание е негово знание, то има за него значението на достатъч
но, съвършено знание.

Същото е при всеобщността на същността или при опреде
лението на съдържанието чрез чистото съзнание. -  Съвестта, ко
ято пристъпва към извършване на действие, се отнася до много- 
то страни на случая. Последният се разпада на своите съставки, 
а по същия начин се разпада отношението на чистото съзнание 
към него, поради което многообразието на случая е многооб
разие от морални задължения, -  Съвестта знае, че трябва да из
бира и решава между тях; защото никое от тях не е абсолютно 
в своята определеност или в своето съдържание -  напротив, 
абсолютен е само чистият дълг. Но този абстракт е получил в
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своята реалност значението на самосъзнателен „аз“. Увереният в 
самия себе си дух като съвест почива в себе си и неговата реална 
всеобщност или неговият дълг се състои в неговото чисто убеж
дение за дълг. Това чисто убеждение като такова е така празно, 
както чистият дълг, чист в този смисъл, че в него няма нищо, че 
никое определено съдържание не е дълг. Но трябва да се дейст
ва, индивидът трябва да определя; и увереният в самия себе си 
дух, в който това, което е „в себе си“, е получило значението на 
самосъзнателен „аз“, умее да има това определение и съдържа
ние в непосредствената увереност в самия себе си. Последната 
като определение и съдържание е естественото съзнание, т.е. 
влеченията и склонностите. -  Съвестта не признава никое съ
държание като абсолютно за нея, защото тя е абсолютна отри- 
цателност на всичко определено. Тя определя, като изхожда от 
самата себе си; но кръгът на насочеността към себе си, в който 
спада определеността като такава, е така наречената сетивност; 
ако искаме да имаме съдържание от сферата на непосредствена
та увереност в самия себе си, ние не ще намерим нищо освен се
тивността. -  Всичко, което се прояви в по-раншните форми като 
добро или лошо, като закон и право, е нещо по-друго, отколкото 
непосредствената увереност в самия себе си; то е нещо общо, ко
ето сега е битие за друго; или, другояче разгледано, то е предмет, 
който, опосредствайки съзнанието със самия себе си, застава 
между него и своята собствена истина и по-скоро го обособя
ва от себе си, отколкото да е негова непосредственост. -  Но за 
съвестта увереността в самия себе си е чистата непосредствена 
истина; и тази истина е следователно нейната представена като 
съдържание непосредствена увереност в самия себе си, т.е. изоб
що произволът на индивида и случайността на неговото безсъ
знателно природно битие.

Това съдържание има същевременно валидността на мо
рална отделна същност или на дълг. Защото, както се получи 
вече при проверяването на законите, чистият дълг е безусловно 
безразличен към всяко съдържание и понася всяко съдържание. 
Тук той има същевременно съществената форма на битие за 
себе си, а тази форма на индивидуалното убеждение не е нищо 
друго освен съзнанието за празнотата на чистия дълг и за това, 
че той е само момент, че субстанциалността на съзнанието е 
предикат, който има своя субект в лицето на индивида, чийто
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произвол дава съдържание на чистия дълг, може да свърже с 
тази форма всякакво съдържание и да прилепи към него своята 
добросъвестност. -  Индивидът увеличава своята собственост 
по известен начин; дълг е всеки да се грижи за запазването на 
самия себе си, както и на своето семейство, а не по-малко и за 
възможността да стане полезен на хората като него и да стори 
добро на онези, които се нуждаят от помощ. Индивидът съзнава, 
че това е дълг, защото това съдържание се съдържа непосред
ствено в увереността в самия себе си; по-нататък той идва до 
прозрението, че в този случай изпълнява този дълг. Други може 
би ще сметнат този известен начин за измама; те се придържат 
към други страни на конкретния случай, но той фиксира тази 
страна чрез това, че съзнава увеличаването на собствеността 
като чист дълг. -  По такъв начин това, което други наричат на
силие и беззаконие, изпълнява дълга на индивида да утвърди 
своята насоченост към себе си по отношение на други; това, ко
ето те наричат страхливост, е дългът на индивида да си запази 
живота и възможността да бъде полезен за хората като него; а 
това, което те наричат храброст, по-скоро нарушава и единия, и 
другия дълг. Но страхливостта не трябва да бъде така неумела, 
че да не знае, че запазването на живота и на възможността на 
индивида да бъде полезен за другите са морални задължения, че 
да не бъде убедена в това, че нейното извършване на действия 
съответства на дълга, и да не знае, че това, което съответства 
на дълга, се състои в знанието; иначе тя би изпаднала в неуме- 
лостта, която се състои в това, че тя е неморална. Тъй като мо
ралността се състои в съзнанието, че сме изпълнили дълга си, 
това съзнание няма да липсва нито на извършването на дейст
вие, което се нарича страхливост, нито на това, което се нарича 
храброст; абстрактът, който се нарича дълг, е способен както на 
всяко друго, така и на това съдържание -  следователно той знае, 
че това, което върши, е дълг, и тъй като знае това и убеждението 
за дълга е самото онова, което съответства на дълга, последното 
е признато от другите; по този начин действието има валидност 
и действително налично битие.

Твърдението, че би трябвало да се вложи друго съдържание, 
не помага с нищо против тази свобода, която влага всяко про
изволно избрано съдържание в общата пасивна среда на чистия 
дълг и на знанието със същото право, както и някое друго; защо-
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то което и да е, всяко съдържание има върху себе си петното на 
определеността, от която е свободно чистото знание, която то 
може да пренебрегне, както и да възприеме всяка [друга]. Всяко 
съдържание благодарение на това, че е определено съдържание, 
стои на една линия с другото, макар и да изглежда, че има тъкмо 
такъв характер, че в него особеното е снето. Може да се стори, 
че тъй като в действителния случай дългът се раздвоява изобщо 
във вид на противоположност, а по този начин във вид на про
тивоположността на единичност и всеобщност, онзи дълг, чието 
съдържание е самото общо, по този начин има непосредствено в 
себе си природата на чист дълг и затова формата и съдържани
ето стават съвсем съответстващи си; така че следователно нап
ример действието за общото благо трябва да се предпочете пред 
това за индивидуалното. Обаче този общ дълг е изобщо това, 
което е налице като биваща в себе си и за себе си субстанция, 
като право и закон, и има валидност независимо от знанието и 
убеждението, както и от непосредствения интерес на индиви
да; следователно то е тъкмо това, против чиято форма е изобщо 
насочена моралността. А що се отнася до неговото съдържание, 
също и последното е определено съдържание, доколкото общото 
благо е противоположно на единичното; следователно неговият 
закон е такъв, от който съвестта се чувства напълно свободна 
и си дава абсолютното право да го прибавя и отнема, да го пре
небрегва и изпълнява. -  В такъв случай, по-нататък, въпросно
то различаване на дълга по отношение на единичното и по от
ношение на общото според природата на противоположността 
изобщо не е нещо постоянно. Напротив, по-скоро това, което 
индивидът върши за себе си, е в полза и на общото; колкото по
вече се е грижил за себе си, толкова по-голяма е не само неговата 
възможност да бъде полезен на другите, но и самата му дейст
вителност е само това да бъде и да живее във връзка с другите; 
неговата единична наслада има всъщност това значение, че с нея 
той предоставя своята наслада на други и им помага да получат 
своята. Следователно в изпълнението на дълга по отношение на 
индивида, т.е. по отношение на себе си, се изпълнява и дългът по 
отношение на общото. -  Претеглянето и сравнението на мо
ралните задължения, което би настъпило тук, би се свеждало до 
пресмятането на ползата, която би имало общото от едно дейст
вие; но така от една страна моралността попада под властта на
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необходимата случайност на прозрението, а от друга страна 
същността на съвестта е тъкмо тази, че отсича това пресмята
не и претегляне и решава без такива основания, като изхожда 
от себе си. Следователно именно по този начин действа и се за
пазва съвестта в единството на битието в себе си и битието за 
себе си, в единството на чистото мислене и индивидуалността, 
и е увереният в себе си дух, който има своята истина в самия 
себе си, в своята насоченост към себе си, в своето знание, и в 
него като знание за дълга. Духът се запазва в него тъкмо благо
дарение на това, че онова, което е положително в действието 
-  както съдържанието, така и формата на дълга и знанието за 
него -  принадлежи на насочеността към себе си, на увереността 
в себе си; а това, което иска да се противопостави на насоче
ността към себе си като собствено „в себе си“, се смята за нещо 
неистинно, само за нещо снето, само за момент. Ето защо има 
значение не общото знание изобщо, а неговата запознатост с 
обстоятелствата. В дълга като общото битие в себе си съвестта 
влага съдържанието, което тя взема от своята естествена инди
видуалност; защото това съдържание е налице в самото себе си; 
благодарение на общата среда, в която има битие, съдържани
ето става дълга, който се изпълнява от съвестта, а тъкмо чрез 
това празният чист дълг е поставен като нещо снето или като 
момент; това съдържание е снетата празнота на чистия дълг или 
неговото изпълнение. -  Но също така и съвестта е свободна от 
всяко съдържание изобщо; тя се освобождава от всеки опреде
лен дълг, който трябва да има валидността на закон; в силата на 
увереността в самия себе си съвестта има величествеността на 
абсолютната автаркия, властта да свързва и да разделя. -  Ето 
защо това самоопределение е непосредствено чисто и просто съ
ответстващото на дълга; дългът е самото знание; но това просто 
имане на насоченост към себе си (Selbstheit) е онова, което е „в 
себе си“; защото онова, което е „в себе си“, е чистата еднаквост 
със самото себе си; а последната е в това съзнание.

Това чисто знание е по непосредствен начин битие за дру
го; защото като чистата еднаквост със самото себе си то е не
посредствеността или битието. Но това битие е същевремен
но чистото общо, имането на насоченост към себе си от страна 
на всички; или извършването на действие е признато и затова е 
действително. Това битие е елементът, чрез който съвестта стои

ДУХ
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непосредствено в отношение на еднаквост с всички самосъзна- 
ния; и значението на това отношение е не нямащият закон, а на
сочеността на съвестта към себе си.

Но чрез това, че справедливото, което върши съвестта, е съ
щевременно битие за друго, в нея, изглежда, навлиза една неед- 
наквост. Дългът, който се изпълнява от съвестта, е определено 
съдържание; това съдържание е наистина насочеността на съ
знанието към себе си, а в нея -  неговото знание за себе си, него
вата еднаквост със самото себе си. Но осъществена, поставена в 
общата среда на битието, тази еднаквост вече не е знание, вече 
не е това различаване, което също така непосредствено снема 
своите разлики; напротив, в битието разликата е поставена 
като устойчиво съществуваща и действието е определено дейст
вие, нееднакво с елемента на самосъзнанието на всички, следо
вателно не е признато по необходимост. Двете страни, действа
щата съвест и общото съзнание, което признава това действие 
като дълг, са еднакво свободни от определеността на тази дей
ност. Поради тази свобода отношението в общата среда на вза
имовръзката е по-скоро отношение на пълна нееднаквост; ето 
защо съзнанието, за което има битие действието, се намира в 
пълна неувереност относно действащия, уверения в самия себе 
си дух. Той действа, той поставя една определеност като биваща; 
другите се придържат към това битие като към истина на духа 
и в него са уверени в духа; в това битие духът е изказал кое има 
пред него валидността на дълг. Обаче той е освободен от който 
и да било определен дълг; той не е там, където си мислят, че е 
действителен; и тази среда на самото битие и дългът като биващ 
в себе си имат пред него само валидността на момент. Следова
телно той също така отново изопачава това, което поставя пред 
тях, или го е изопачил непосредствено. Защото за него неговата 
действителност е не този поставен навън дълг и това поставе
но навън определение, а онзи дълг и онова определение, които 
той има в абсолютната увереност в самия себе си.

Следователно те не знаят дали тази съвест е морално добра 
или е зла или по-скоро те не само не могат да знаят това, но и 
трябва да смятат съвестта за зла. Защото както е тя свободна от 
определеността на дълга и от дълга като биващ в себе си, така 
са свободни и те. Самите те умеят да изопачават това, което съ
вестта поставя пред тях; съвестта е нещо такова, чрез което е из
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разена само насочеността към себе си на друг, а не тяхната соб
ствена насоченост към себе си; те не само се чувстват свободни 
от нея, но и трябва да я разтворят в собственото си съзнание, 
да я сведат до нищо чрез съждения и обяснения, за да запазят 
своята насоченост към себе си.

Обаче действието на съвестта не е само това напуснато от 
чистата насоченост към себе си определение на битието. Това, 
което трябва да има валидността на дълг и да бъде признато 
като такъв, е такова единствено чрез знанието и убеждението, 
че това е дълг чрез знанието за самия себе си в действието. Ко- 
гато действието престане да има в себе си тази насоченост към 
себе си, то престава да бъде това, което единствено е негова 
същност. Неговото налично битие, напуснато от това съзнание, 
би било обикновена действителност, и действието би се проявя
вало пред нас като осъществяване на удоволствието и желани
ето на това съзнание. Онова, което трябва да бъде налице, тук 
е отделна същност единствено благодарение на това, че се знае 
като самоизказваща се индивидуалност; и онова, което се знае, е 
признатото и е това, което като такова трябва да има налично 
битие.

Насочеността към себе си получава налично битие като на
соченост към себе си; увереният в себе си дух съществува като 
такъв за други; неговото непосредствено действие не е това, 
което има валидност и е действително; не определеното, не би
ващото в себе си е признатото, а единствено знаещата себе си 
насоченост към себе си като такава. Елементът на устойчиво съ
ществуване е общото самосъзнание; това, което встъпва в този 
елемент, не може да бъде въздействието на действието; въз
действието не устоява в този елемент и не получава устойчивост 
в него, напротив, само самосъзнанието е признатото и само то 
получава действителност.

По този начин виждаме отново езика като налично битие на 
духа. Езикът е самосъзнанието, което има битие за други и което 
е налице непосредствено като такова и като това самосъзна
ние е общо. Той е отделящата се от самата себе си насоченост 
към себе си, която става предмет на самата себе си като „аз“ = 
„аз“, и в тази предметност също така запазва себе си като тази 
насоченост към себе си, както се слива непосредствено с други
те и е тяхно самосъзнание; насочеността към себе си също така



512 Г. В. фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НАДУХА

чува себе си, както бива чувана от другите, и тъкмо това чуване е 
наличното битие, което е станало насоченост към себе си.

Съдържанието, което е получил езикът тук, вече не е пре
върнатата и превръщащата в нещо друго и разкъсаната насоче
ност към себе си от света на образоваността, а е духът, който се 
е върнал в себе си, който е уверен в себе си и в своята насоченост 
към себе си е уверен в своята истина или в своето признаване и 
е признат като това знание. Езикът на нравствения дух е законът 
и простата заповед и оплакването, което е повече сълза, пролята 
заради необходимостта; моралното съзнание, напротив, е още 
нямо, то е затворено в себе си, в своя вътрешен свят, защото в 
него насочеността към себе си още няма налично битие, а налич
ното битие и насочеността към себе си стоят само във външно 
отношение помежду си. Но езикът се проявява само като сред
ният термин на самостоятелните и признатите самосъзнания, 
а налично биващата насоченост към себе си е непосредствено 
обща, многократна и в тази множественост тя е проста призна- 
тост. Съдържанието на езика на съвестта е насочеността към 
себе си, която знае себе си като същност. Той изказва единст
вено това, а това изказване е истинската действителност на дей
ността и валидността на действието. Съзнанието изказва своето 
убеждение; единствено в това убеждение действието е дълг; дъл
гът също така се признава за дълг единствено чрез това, че се 
изказва убеждението. Защото общото самосъзнание е свободно 
от само биващото определено действие; последното като на
лично битие няма значение за общото самосъзнание, напротив, 
за него е важно убеждението, че действието е дълг, а дългът е 
действителен в езика. -  Това да се осъществи действието тук не 
означава да се преведе неговото съдържание от формата на цел 
или на битие за себе си във формата на абстрактна действи
телност, а означава да се преведе това съдържание от формата на 
непосредствена увереност в самия себе си, която увереност знае 
своето знание или битие за себе си като същност, във формата 
на уверението, че съзнанието е убедено в дълга и знае дълга като 
съвест, изхождайки от самото себе си; следователно това увере
ние уверява, че е убедено, че неговото убеждение е същността.

Дали е истинно уверението, че се действа от убеждение за 
дълг, дали е действително дълг това, което се върши -  тези въп
роси или съмнения нямат смисъл по отношение на съвестта.
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-  При първия въпрос -  дали уверението е истинно -  би се пред
поставяло, че вътрешното намерение е различно от изказаното, 
т.е. че искането на единичната насоченост към себе си може да се 
отдели от дълга, от волята на общото и чистото съзнание; в реч
та би намерила израз волята на общото съзнание, но истинска 
пружина на действието би била всъщност волята на единичната 
насоченост към себе си. Обаче тъкмо тази разлика на общото 
съзнание и на единичната насоченост към себе си сне себе си и 
нейното снемане е съвестта. Непосредственото знание на увере
ната в себе си насоченост към себе си е закон и дълг; нейното на
мерение е справедливо поради това, че е нейно намерение; само 
се изисква тя да знае това и да изкаже убеждението си, че нейно
то знание и искане е справедливо. Изказването на това уверение 
снема в самото себе си формата на особеност, свойствена на на
сочеността към себе си; то признава в това необходимата всеоб
щност на насочеността към себе си; когато последната нарича 
себе си съвест, тя нарича себе си чисто знание на самата себе си 
и чисто абстрактно искане, т.е. тя нарича себе си общо знание 
и искане, което признава другите, е еднакво с тях, защото те са 
тъкмо това чисто знание и искане на себе си -  и което затова 
също така се признава от тях. В искането на уверената в себе си 
насоченост към себе си, в това знание, че насочеността към себе 
си е същността, се състои същността на справедливото. -  Сле
дователно, който казва, че действа така по съвест, говори исти
ната, защото неговата съвест е знаещата и искащата насоченост 
към себе си. Но той трябва всъщност да каже това, защото тази 
насоченост към себе си трябва да бъде същевременно обща на
соченост към себе си. Тя е такава не в съдържанието на дейст
вието, защото поради своята определеност това съдържание е 
безразлично в себе си; напротив, всеобщността се състои във 
формата на действието; тъкмо тази форма трябва да бъде поста
вена като действителна; тя е насочеността към себе си, която е 
действителна като такава в езика, изказва себе си като истинно
то и тъкмо в това изказване признава всички насочености към 
себе си и се признава от тях.

Следователно съвестта във величието на своята възвише
ност над определения закон и над всяко съдържание на дълга 
влага в своето знание и искане всякакво съдържание; тя е мо
ралната гениалност, която знае вътрешния глас на своето непо
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средствено знание като божествен глас, и тъй като последната 
в това знание знае също така непосредствено наличното би
тие, тя е божествената творческа сила, която има в своето по
нятие жизнеността. Тя е също така богослужение в самата себе 
си; защото нейното извършване на действия е съзерцаването 
на тази нейна собствена божественост. Това самотно богослу
жение е същевременно всъщност богослужението на една об
щина и чистото вътрешно знаене и чуване на самия себе си се 
придвижва до момента на съзнанието. Съзерцанието на себе си 
е негово предметно налично битие и този предметен елемент 
е изказването на своето знание и искане като нещо общо. Чрез 
това изказване насочеността към себе си става нещо значимо, 
а действието става осъществяваща постъпка. Действителността 
и устойчивото съществуване на дейността на насочеността към 
себе си е общото самосъзнание; но изказването на съвестта пос
тавя увереността в самия себе си като чиста и затова като обща 
насоченост към себе си; другите признават действието заради 
тази реч, в която насочеността към себе си е изразена и призна
та като същност. Следователно духът и субстанцията на тяхна
та връзка е взаимното уверение за тяхната добросъвестност, за 
техните добри намерения, радостта пред тази взаимна чистота 
и ликуването пред величието на знанието и изказването, пред 
ревностната грижа за такова превъзходство. -  Доколкото тази 
съвест още различава своето абстрактно съзнание от своето 
самосъзнание, тя има своя живот само скрит в бога; бог наисти
на е непосредствено присъстващ в нейния дух и сърце, в нейната 
насоченост към себе си; но полученото чрез откровение, негово
то действително съзнание и опосредстващото движение на пос
ледното е нещо по-друго за съвестта, отколкото онова скрито 
„вътрешно“ и непосредствеността на присъстващата същност. 
Обаче в осъществяването на съвестта се снема разликата между 
нейното абстрактно съзнание и нейното самосъзнание. Съвест
та знае, че абстрактното съзнание е тъкмо тази насоченост 
към себе си, това уверено в себе си битие за себе си, че в непос
редствеността на отношението на насочеността към себе си 
към това, което е „в себе си“ и което, поставено вън от насоче
ността към себе си, е абстрактната същност и скритост за нея, че 
е снето тъкмо различието. Защото е опосредстващо онова от
ношение, в което отнесените едно към друго не са едно и също,
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а са нещо друго едно за друго и са единни само в нещо трето; но 
непосредствено отношение не означава в действителност нищо 
друго освен единство. Съзнанието, издигнато над тази липса на 
мисъл, която се състои в това, че се смятат още за разлики тези 
разлики, които не са разлики, знае непосредствеността на при- 
съствието на същността в него като единство на същността и 
неговата насоченост към себе си, следователно знае своята на- 
соченост към себе си като живото „в себе си“, а това свое знание 
като религията, която като съзерцавано или налично биващо 
знание е това, което говори общината за своя дух.

По такъв начин тук виждаме как самосъзнанието се е вър
нало в своето „най-рътрешно“, за което изчезва всяка външност 
като такава -  изчезва в нагледа за „аз“ = „аз“, в който този „аз“ е 
всяка отделна същност и всяко налично битие. Самосъзнанието 
потъва в това понятие за самото себе си, защото е доведено до 
връхната точка на своите крайни термини, и то така, че различ
ните моменти, чрез които то е реално или е все още съзнание, 
са тези чисти крайни термини не само за нас -  напротив, това, 
което е то за себе си и което е за него в себе си и което е за него 
налично битие, се изпарява от него до степента на абстракции, 
които вече нямат устойчивост, нямат субстанция за самото това 
съзнание; и всичко, което досега беше същност за съзнанието, 
се е върнало в тези абстракции. -  Избистрено до тази чисто
та, съзнанието е най-бедната форма на самосъзнанието, и са
мата беднота, която съставлява единственото му притежание, 
е изчезване; тази абсолютна увереност, в която се е разтворила 
субстанцията, е абсолютната неистина, която се разрушава в 
себе си; това е абсолютното самосъзнание, в което потъва съз
нанието.

Ако разгледаме това потъване в самото себе си, ще се окаже, 
че за съзнанието биващата в себе си субстанция е знанието като 
негово знание. Като съзнание то е разделено в противополож
ността на себе си и на предмета, който е същност за него; но тък
мо този предмет е напълно прозрачното, то е неговата насоче
ност към себе си, а неговото съзнание е само знанието за себе си. 
Целият живот и всяка духовна отделна същност са се върнали в 
тази насоченост към себе си и са загубили своето различие от 
самия „аз“. Ето защо моментите на съзнанието са тези екстремни 
абстракции, всяка една от които не стои, а се загубва в другите и
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ги поражда. Това е смяната на нещастното съзнание със себе си, 
която обаче се извършва за самото него вътре в него и съзнава, 
че е понятието на разума, което понятие е нещастното съзнание 
само в себе си. Следователно за разума като съзнание абсолют
ната увереност в самия себе си непосредствено се превръща в 
едно отзвучаване, в предметност на битието за себе си на това 
съзнание; но този създаден свят е рента на съзнанието, която 
то е чуло също така непосредствено и ехото от която се връща 
само към него. Ето защо това връщане няма такова значение, че 
тук съзнанието е в себе си и за себе си; защото за него е същност 
не едно „в себе си", а самото то; то няма също така налично би
тие, защото предметното не идва до това да бъде нещо отри
цателно на действителната насоченост към себе си, тъй както 
последната не получава действителност. На съзнанието липсва 
силата на самоотричането, силата да направи себе си вещ и да 
понесе битието. То живее в страх, че ще опетни величието на 
своето „вътрешно" чрез действие и налично битие; и за да запази 
чистотата на своето сърце, то отбягва досега с действителността 
и упорства в своенравното безсилие да се откаже от своята заос
трена до последна абстрактност насоченост към себе си и да си 
даде субстанциалност или да превърне своето мислене в битие 
и да се довери на абсолютната разлика. Ето защо сега то изпълва 
със съзнанието за празнотата кухия предмет, който поражда за 
себе си; негова дейност е копнежът, който само се губи в пре
връщането на самия себе си в нямащ същност предмет и като 
излиза отвъд тази загуба и се връща в себе си, намира себе си 
само като загубен; -  в тази прозрачна чистота на своите момен
ти той е нещастна така наречена красива душа52, която изтлява в 
себе си и изчезва като безформено изпарение, което се разсейва 
във въздуха.

Но това тихо сливане на безсилните отделни същности на 
изпарилия се живот трябва да се взема още и в другото значение 
на действителност на съвестта и в явлението на движението 
на последната, а съвестта трябва да се разглежда като действа
ща. -  Предметният момент в това съзнание по-горе се опре
дели като общо съзнание; знанието, което знае самото себе си, 
като тази насоченост към себе си се различава от другите на
сочености към себе си; езикът, в който всички те се признават 
взаимно като добросъвестно действащи, тази обща еднаквост,
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се разпада в нееднаквостта на единичното битие за себе си, вся
ко съзнание, като напуска своята всеобщност, е също така чисто 
и просто рефлектирано в себе си; по този начин с необходимост 
настъпва противоположността на единичността спрямо другите 
единични и спрямо общото и трябва да разгледаме това отно
шение и неговото движение. -  Или тази всеобщност и дългът 
имат безусловно противоположното значение на определена, 
изключваща се от общото единичност, за която чистият дълг 
е само появилата се на повърхността и насочената навън все
общност; дългът се състои само в думите и има валидността на 
битие за друго. Съвестта, която отначало е насочена само отри
цателно към дълга като този определен наличен дълг, се чувства 
свободна от него; но тъй като тя изпълва празния дълг с едно 
определено съдържание, което черпи от самата себе си, тя има 
положителното съзнание за това, че прави себе си съдържание 
като тази насоченост към себе си; нейната чиста насоченост 
към себе си като празно знание е това, което няма съдържание и 
определение; съдържанието, което съвестта дава на своята чиста 
насоченост към себе си, е взето от нейната насоченост към себе 
си като тази определена насоченост към себе си, от самата съ
вест като природна насоченост към себе си, и в говоренето за 
добросъвестността на своето извършване на действия съвестта 
наистина съзнава своята чиста насоченост към себе си, но в цел
та на своето извършване на действия като действително съдър
жание тя съзнава себе си като това особено „единично“ и като 
противоположност на онова, което е тя за себе си и което е тя за 
други, като противоположността на всеобщността или дълга и 
на своята рефлектираност, изхождаща от тази всеобщност.

Ако по такъв начин противоположността, в която встъпва 
съвестта като действаща, се изразява в нейното „вътрешно“, 
тази противоположност е същевременно нееднаквостта навън 
в елемента на наличното битие, нееднаквостта на особената 
единичност на съвестта спрямо друго единично. -  Нейната осо
беност се състои в това, че двата момента, които конституират 
нейното съзнание, насочеността към себе си и това, което е „в 
себе си“, имат валидност в нея с нееднаква стойност, и то с оп
ределението, че увереността в самия себе си е същността в про
тивоположност на това, което е „в себе си", или на общото, което 
има валидност само като момент. Следователно на това вътреш
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но определение противостои елементът на наличното битие или 
общото съзнание, за което [е] същност по-скоро всеобщността, 
дългът, докато, напротив, единичността, която в противопо
ложност на общото е за себе си, има само валидността на снет 
момент. За това придържане към дълга първото съзнание има 
валидността на зло, тъй като е нееднаквостта на неговото битие 
вътре в себе си с общото и тъй като последното същевременно 
изказва своята дейност като еднаквост със самото себе си, като 
дълг и добросъвестност, за придържането към дълга първото 
съзнание има валидността на лицемерие.

Движението на тази противоположност е преди всичко 
формалното възстановяване на еднаквостта между това, което 
е злото вътре в себе си, и това, което то изказва; трябва да стане 
очевидно, че то е зло и че по такъв начин неговото налично би
тие е еднакво с неговата същност, лицемерието трябва да бъде 
разобличено. -  Това връщане на нееднаквостта, която е налице 
в лицемерието, обратно в еднаквостта, не се осъществява вече в 
това, че лицемерието, както се казва обикновено, доказва своето 
уважение към дълга и добродетелта тъкмо чрез това, че приема 
привидността на дълг и добродетел и я употребява като мас
ка за своето собствено съзнание не по-малко, отколкото за едно 
чуждо съзнание, а в това признаване на противоположното се 
съдържа в себе си еднаквостта и съответствието. -  Обаче съ
щевременно лицемерието е излязло вън от това признаване на 
езика и е рефлектирано в себе си и в това, че употребява бива
щото в себе си само като битие за друго, се съдържа по-скоро 
собственото презрение на същото и проявяването на неговата 
липса на същност за всички. Защото това, което може да се упо
требява като външно оръдие, се оказва вещ, която няма в себе си 
собствена тежест.

По същия начин тази еднаквост не се осъществява нито 
чрез едностранчивото настояване на злото съзнание в полза на 
себе си, нито чрез съждението на общото. -  Ако злото съзна
ние се отрича от съзнанието за дълг и твърди, че онова, което 
последното обявява за нещо лошо, за абсолютна нееднаквост с 
общото, е извършване на действие според вътрешния закон и 
съвестта, в това едностранчиво уверение за еднаквостта остава 
неговата нееднаквост с другото, тъй като последното не вярва 
в нея и не я признава. -  Или, тъй като едностранчивото наето-
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яване на единия краен термин се разлага само, по този начин 
злото наистина би признало за себе си, че е зло, но с това би сне
ло себе си непосредствено и не би било лицемерие, нито би се 
разобличило като такова. В действителност то признава за себе 
си, че е зло, чрез твърдението, че тъй като е противоположно на 
признатото общо, действа според своя вътрешен закон и съвест. 
Защото, ако този закон и тази съвест не биха били закон на не
говата единичност и произвол, те не биха били нещо вътрешно, 
собствено, а биха били общопризнатото. Затова който казва, че 
действа по отношение на другите според своя закон и своята 
съвест, в действителност казва, че действа зле по отношение на 
тях. Но действителната съвест не е това настояване в полза на 
знанието и волята, която се противопоставя на общото -  напро
тив, общото е елементът на нейното налично битие и нейният 
език изказва нейната дейност като признат дълг.

По същия начин настояването на общото съзнание в полза 
на неговото съждение не е разобличаване и разлагане на лице
мерието. -  Когато това съзнание възкликва против лицемерие
то, че то е лошо, низко и т.н., в такова съждение то се позовава 
на своя закон, както злото съзнание се позовава на своя. Защото 
законът на общото съзнание се обявява против закона на злото 
съзнание и по този начин се явява като един особен закон. Сле
дователно той няма никакво предимство пред другия, а по-ско
ро признава, че той е действителен закон; и това усърдие прави 
тъкмо обратното на онова, което си мисли, че прави -  а именно 
показва, че онова, което то нарича истински дълг и което трябва 
да бъде общопризнато, е нещо непризнато, и по този начин от
режда на другото същото право на битие за себе си.

Но това съждение има същевременно една друга страна, от 
която става увод в разрешението на наличната противополож
ност. -  Съзнанието на общото не се отнася като действително 
и действащо към злото съзнание -  защото по-скоро злото съ
знание е действителното -  а като противоположно на него, като 
онова, което не е в плен на противоположността на единичност 
и всеобщност, която противоположност навлиза в извършва
нето на действието. То остава във всеобщността на мисълта, 
отнася се като схващащо, и неговото първо действие е само 
съждението. -  А чрез това съждение, както току-що отбелязах, 
то застава редом със злото съзнание, и чрез тази еднаквост по
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следното започва да съзерцава самото себе си в това друго съз
нание. Защото съзнанието за дълг се отнася схващащо, пасивно; 
но по този начин то е в противоречие със себе си като абсолют
ната воля за дълг, със себе си като това, което определя, изхож
дайки безусловно от самото себе си. То се е запазило добре в 
чистотата, защото не действа; то е лицемерието, което иска да 
представи изказването на съждение за действителна постъп
ка и вместо чрез действие доказва честността чрез изказването 
на превъзходни убеждения. Следователно то има съвсем същия 
характер, както онова, срещу което се отправя упрекът, че вла
га дълга само в речта си. И в двете тях страната на действител
ността се различава еднакво от речта, в едното чрез користолю- 
бивата цел на действието, а в другото чрез липсването на из
вършване на действие изобщо, чиято необходимост се състои в 
самото говорене за дълг, защото последният без постъпка няма 
никакво значение.

Но изказването на съждение трябва да се разглежда също 
така като положително действие на мисълта и има положително 
съдържание; чрез тази страна противоречието, което е налице 
в схващащото съзнание, и неговата еднаквост с първото стават 
още по-пълни. -  Действащото съзнание изказва тази своя опре
делена постъпка като дълг и съзнанието, което изказва съжде
ния, не може да му оспори това; защото самият дълг е способ
ната да поеме всякакво съдържание, безсъдържателната форма 
-  или конкретното действие, което в своята многостранност 
е различно в самото себе си, има в себе си общата страна, т.е. 
страната, която се взема като дълг, толкова много, колкото осо
бената страна, която съставлява дяла и интереса на индивида. 
А съзнанието, което изказва съждения, не остава при онази 
страна на дълга и при знанието на действащия затова, че това е 
негов дълг, че то е отношението и състоянието на неговата дейс
твителност. Напротив, то се държи на другата страна, пренася 
действието във „вътрешното“ и го обяснява, като изхожда от 
неговото различно от самото него намерение и користолюбива 
подбуда. Както всяко действие може да се разглежда от страна 
на неговото съответствие на дълга, по същия начин то може да 
се разглежда и от страна на особеността; защото като действие 
то е действителността на индивида. -  Следователно това изказ
ване на съждения извежда действието вън от неговото налично
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битие и го рефлектира във вътрешното или във формата на соб
ствената особеност. -  Ако действието се съпровожда от слава, 
изказването на съждения знае това „вътрешно“ като словолюбие; 
-  ако то съответства изобщо на състоянието на индивида, без да 
излиза отвъд това състояние, и е от такова естество, че състоя
нието не е прикачено към индивидуалността като външно опре
деление, а последната изпълва тази всеобщност чрез самата себе 
си и тъкмо чрез това се оказва способна за нещо по-висше, съж
дението знае нейното „вътрешно“ като честолюбие и т.н. Когато 
в действието изобщо действащото достигне до съзерцание на 
самото себе си в предметността или до самочувство за себе си 
в своето налично битие и следователно до наслада, съждението 
знае вътрешното като влечение към собствено щастие, дори ако 
последното се състои само във вътрешната морална суетност, 
в насладата на съзнанието от собственото му превъзходство и 
в предвкусването на надеждата за едно бъдещо щастие. -  Ни
кое действие не може да избегне такава оценка, защото дългът 
заради самия дълг, тази чиста цел, е недействителното; целта 
има своята действителност в дейността на индивидуалността и 
затова действието има в себе си страната на особеността. -  За 
камердинера няма герой53, но не защото героят не е герой, а за
щото камердинерът е камердинер, с когото героят има работа 
не като герой, а като човек, който яде, който пие, който се обли
ча, изобщо в единичността на нуждата и на представата. Така и 
за оценката няма действие, в което тя не би могла да противо
постави единичната страна на индивидуалността срещу общата 
страна на действието и да изиграе по отношение на действащия 
ролята на камердинер на моралността.

Следователно самото това оценяващо съзнание е низко, тъй 
като разделя действието и създава и затвърдява неговата неед- 
наквост със самото себе си. По-нататък, то е лицемерие, тъй като 
представя такова оценяване не за един друг маниер да бъде човек 
зъл, а за справедливо съзнание за действието, и в тази своя не
действителност и суетност на претенцията, че знае добре и по- 
добре, поставя самото себе си по-високо от принизените дела 
и иска да представи бездейните си речи за превъзходна дейст
вителност. -  Следователно, като прави по този начин себе си 
еднакво с действащото, което се оценява от него, то се признава 
от последното за едно и също с него. Действащото намира, че
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оценяващото не само го схваща като нещо чуждо и нееднакво с 
него, но и по-скоро намира, че оценяващото съзнание е еднакво 
с него по своя собствен характер. Като съзерцава тази еднак
вост и я изказва, действащото признава това пред оценяващото 
и очаква също така, че другото, тъй както в действителност се 
е поставило като еднакво с него, също така ще отговори на не
говата реч, ще изкаже в нея своята еднаквост, а също така, че 
ще настъпи признаващото налично битие. Неговото признание 
не е унижение, смирение, отхвърляне пред другото; защото това 
изказване не е едностранчивото, с което то би установявало 
своята нееднаквост с него, напротив, то се изказва само заради 
съзерцанието на еднаквостта на другото, то изказва тяхната 
еднаквост от своя страна в своето признание и я изказва затова, 
защото езикът е наличното битие на духа като непосредствена 
насоченост към себе си; следователно то очаква, че другото ще 
допринесе своето за това налично битие.

Обаче след признанието на злото „аз съм зло“ не следва отго
вор, в който би се съдържало същото признание. Във въпросно
то оценяване това не се имаше предвид; напротив! То отблъсква 
от себе си тази общност и е коравото сърце, което е само за себе 
си и отхвърля неразделната връзка с другото. -  Затова сцената 
се мени. Онова съзнание, което се изяви, се вижда отблъснато, 
то вижда, че не е право другото съзнание, което отказва да поз
воли на своето „вътрешно“ да излезе навън в наличното битие 
на речта и противопоставя на злото красотата на своята душа, а 
на признанието -  упоритостта на оставащия еднакъв със себе си 
характер и безмълвието, в което иска да се запази в себе си и да 
не се унижи пред друг. Тук е вложено най-висшето възмущение 
на уверения в себе си дух; защото той съзерцава себе си като 
това просто знание на насочеността към себе си в другото, и то 
така, че също и външният облик на това друго не е нещо нямащо 
същност, както в богатството, не е вещ, а, напротив, това, което 
му се противопоставя, е мисълта, самото знание, то е тази абсо
лютно текуща непрекъснатост на чистото знание, която отказва 
да установи съобщителна връзка с него -  с духа, който вече в 
своята изповед се е отказал от обособеното битие за себе си и 
е поставил себе си като снета особеност, а по този начин като 
неразделната връзка с другото, поставил е себе си като нещо 
общо. Но другото си запазва предварително в самото себе си
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своето несъобщаващо битие за себе си; то запазва в изповядва
щото се съзнание съвсем същото, което обаче вече е отхвърле
но от последното. По този начин то се оказва съзнание, което е 
напуснато от духа и отрича духа; защото то не узнава, че духът 
в абсолютната увереност в самия себе си е господар на всяка 
дейност и действителност и може да я отхвърли и да я направи 
несъществуваща. Същевременно то не узнава противоречието, в 
което изпада и което се състои в това, че не признава за истин
ско отхвърляне отхвърлянето, което е станало в речта, докато 
самото то има увереността на своя дух не в едно действително 
действие, а в своето „вътрешно“, а наличното битие на послед
ното -  в словесния израз на неговото съждение. Следователно 
самото то спира връщането на другото от дейността обратно в 
духовното налично битие на речта и в еднаквостта на духа и чрез 
тази твърдост създава нееднаквостта, която е още налице.

И така, доколкото увереният в самия себе си дух като кра
сива душа не притежава силата на отричането на държащото на 
себе си знание от самото себе си54, красивата душа не може да 
стигне до еднаквост с отблъснатото съзнание и следователно не 
може да стигне до съзерцаваното единство на самата себе си в 
другото, не може да стигне до налично битие; ето защо еднак
востта се осъществява само отрицателно, като битие, в което 
няма дух. Следователно нямащата действителност красива душа 
в противоречието между своята чиста насоченост към себе си и 
необходимостта на последната да се самоотрича до степента на 
битие и да се превърне в действителност, в непосредствеността 
на тази затвърдена противоположност -  непосредственост, ко
ято единствена е средният термин и примирението на противо
положността, издигнала се до своята чиста абстракция, и която 
е чисто битие или празното нищо -  като съзнание за това проти
воречие в неговата непримирена непосредственост е потресена 
до безумие и се разлива в мечтателна туберкулоза (sehnsiichtiger 
Schwindsucht). По такъв начин в действителност това съзнание 
се отказва от твърдото отстояване на своето битие за себе си, но 
поражда само нямащото дух единство на битието.

Истинското, а именно самосъзнателното и налично бива
щото уравновесяване по своята необходимост вече се съдържа 
в предходното. Сломяването на коравото сърце и неговото из
дигане до всеобщността е същото движение, което беше изра
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зено в съзнанието, изповядало самото себе си. Раните на духа 
оздравяват, без да оставят белези; делото не е нещо непреходно, 
напротив, духът го поема обратно в себе си и страната на еди
ничността, която е налице в него, все едно дали като намерение 
или като налично биваща отрицателност и предел на делото, е 
непосредствено изчезващото. Осъществяващата насоченост 
към себе си, формата на нейното действие, е само момент на ця
лото, тъй както е такъв момент и знанието, което определя чрез 
съждение и затвърдява разликата между единичната и общата 
страна на извършването на действието. Злото, за което стана 
дума, поставя това самоотричане от себе си или самото себе 
си като момент, предизвикан в изповядващото себе си налично 
битие чрез съзерцанието на самото себе си в другото. Но както 
в него трябва да се сломи неговото едностранчиво, непризнато 
налично битие на особеното битие за себе си, така в това друго 
трябва да се сломи неговото едностранчиво, непризнато съж
дение; и както първото изразява властта на духа над неговата 
действителност, така второто изразява властта над неговото оп
ределено понятие.

Но второто се отказва от разделящата мисъл и от твърдост
та на фиксиращото в себе си битие за себе си поради това, че в 
действителност то съзерцава самото себе си в първото. Ето защо 
това съзнание, което отхвърля своята действителност и прави 
себе си снето „това”, се проявява в действителност като нещо 
общо; то се връща от своята външна действителност обратно в 
себе си като същност; следователно общото съзнание познава в 
него самото себе си. -  Опрощаването, което то дарява на първото 
съзнание, е отказ от себе си, от своята недействителна същност, 
с която то приравнява онова друго съзнание, което беше дейст
вително извършване на действие, и признава като добро него, 
което беше наречено зло от определението, което извършването 
на действието получи в мисълта, или по-скоро се отказва от тази 
разлика между определената мисъл и нейното биващо за себе си 
определящо съждение, както другото се отказва от биващото за 
себе си определяне на действието. -  Думата на примирението е 
налично биващият дух, който съзерцава чистото знание на са
мия себе си като обща същност в противоположното на себе си, 
в чистото знание на себе си като абсолютно биваща в себе си еди
ничност -  едно взаимно признаване, което е абсолютният дух.
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Абсолютният дух получава налично битие само на връхната 
точка, при която неговото чисто знание за самия себе си е про
тивоположност и редуване със самия себе си. Като знае, че не
говото чисто знание е абстрактната същност, той е този знаещ 
дълг в абсолютната противоположност по отношение на знани
ето, което смята самото себе си за същност в качеството си на 
абсолютна единичност на насочеността към себе си. Първото, 
чистото знание, е чистата непрекъснатост на общото, което еди
ничността, знаеща себе си като същност, знае като нищожното 
в себе си, като злото. Но злото е абсолютната прекъснатост, ко
ято знае абсолютно самата себе си в своето чисто „едно“, а въ
просното общо -  като недействителното, което е само за други. 
Двете страни са избистрени до тази чистота, в която в тях вече 
няма лишено от насоченост към себе си налично битие, няма от
рицателно на съзнанието, а въпросният дълг е оставащият една
къв със самия себе си характер на своето знание за самия себе 
си, и това зло също така има своята цел в своето битие вътре 
в себе си, а своята действителност -  в своята реч; съдържание
то на тази реч е субстанцията на неговото устойчиво същест
вуване; тя е уверението за увереността на духа в самия себе си. 
-  Двата уверени в самите себе си духа нямат друга цел освен 
своята чиста насоченост към себе си и друга реалност и налично 
битие освен тъкмо тази чиста насоченост към себе си. Но те са 
още различни; и различието е абсолютно, тъй като е поставено в 
този елемент на чистото понятие. То е абсолютно не само за нас, 
но и за самите понятия, които стоят в тази противоположност. 
Защото тези понятия са наистина определени едно спрямо дру
го, но същевременно са общи в себе си, така че изпълват целия 
обем на насочеността към себе си, и тази насоченост към себе 
си няма друго съдържание, освен тази своя определеност, която 
нито излиза отвъд насочеността към себе си, нито е по-ограни- 
чена от нея; защото едната определеност, абсолютно общото, е 
също така чисто знание за самото себе си, както другото, абсо
лютната прекъснатост на единичността, и двете те са само това 
чисто знание за себе си. Следователно двете определености са 
знаещите чисти понятия, самата определеност на които непо
средствено е знание, или отношението и противоположността 
на които е „азът“ Поради това те са една за друга тези чисто и 
просто противоположни; това, което по такъв начин се проти
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вопостави на самото себе си и получи налично битие, е напълно 
вътрешното; те съставляват чистото знание, което чрез тази 
противоположност е поставено като съзнание. Но това още не е 
самосъзнание. То има това осъществяване в движението на тази 
противоположност. Защото самата тази противоположност е 
по-скоро непрекъснатата непрекъснатост и еднаквост на „аз“ 
= „аз“; и всеки от тях сам за себе си снема себе си в самия себе 
си тъкмо чрез противоречието на своята чиста всеобщност, ко
ято същевременно още противодейства на неговата еднаквост 
с другия и се обособява от него. Чрез това самоотричане това 
знание, раздвоено в своето налично битие, се връща в единст
вото на насочеността към себе си; то е действителният „аз“, 
общото знание за самия себе си в своята абсолютна противо
положност, в биващото вътре в себе си знание, което поради 
чистотата на своето обособено битие вътре в себе си само е на
пълно облото. Примиряващото „да“, в което двата „аза“ напускат 
своето противоположно налично битие, е наличното битие на 
„азаи, който се е разширил до двойствеността и който остава в 
нея еднакъв със самия себе си и в своето пълно самоотричане 
и в противоположното на себе си има увереността в самия себе 
си; -  той е проявяващият се бог между тях, които знаят себе си 
като чистото знание.



(СС). РЕЛИГИЯ

VII
Религия

В досегашните формации, които се различават общо като съ
знание, самосъзнание, разум и дух, наистина се появи изобщо 

и религията като съзнание за абсолютната същност, обаче от 
становището на съзнанието, което съзнава абсолютната същ
ност; но във въпросните форми не се прояви абсолютната същ
ност в себе си и за самата себе си, не се прояви самосъзнанието 
на духа.

Вече съзнанието, доколкото е разсъдък, става съзнание за 
свръхсетивното или вътрешното на предметното налично би
тие. Но свръхсетивното, вечното, или както и да го наречем, е 
без насоченост към себе си; то е едва само общото, което е още 
далеч от това да бъде духът, който знае себе си като дух. -  След 
това, самосъзнанието, което има своя завършек във формата 
на нещастно съзнание, беше скръбта на духа, която се стреми 
отново да излезе навън и получи предметност, но не я постига. 
Ето защо единството на единичното самосъзнание и неговата 
неизменна същност, до което стига това самосъзнание, остава 
отвъдно за него. -  Непосредственото налично битие на разума, 
който произлезе за нас от въпросната скръб, и своеобразните 
форми на разума нямат религия, тъй като неговото самосъзна
ние знае или търси себе си в непосредственото присъствие.
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Напротив, в нравствения свят видяхме една религия, и то 
религията на подземния свят; тя е вярата в страшната неизвест
на нощ на съдбата и в евменидата на напусналия тялото дух; 
-  нощта е чистата отрицателност във формата на всеобщност, 
а евменидата е същата тази отрицателност във формата на еди
ничност. Следователно в тази, в последната форма абсолютната 
същност е наистина насоченост към себе си и е присъстваща, 
както насочеността към себе си не може да бъде друга освен при
състваща; обаче единичната насоченост към себе си е тази еди
нична сянка, която има отделно от себе си всеобщността, която 
всеобщност е съдбата. Сянката е наистина сянка, снет „т ози‘, и 
по такъв начин е обща насоченост към себе си; но онова отри
цателно значение още не се е превърнало в това положително 
значение и затова снетата насоченост към себе си непосредстве
но означава същевременно още тази особена и нямаща същност 
насоченост към себе си. Но съдбата без насоченост към себе си 
остава безсъзнателната нощ, която не идва до различаването в 
себе си, нито до яснотата на знанието за самата себе си.

Тази вяра в нищото на необходимостта и в подземния свят 
става вяра в небето, тъй като насочеността към себе си, която 
се е откъснала от света, трябва да се обедини със своята всеобщ
ност, да разложи в нея това, което съдържа самата тя, [насо
чеността,] и по този начин да стане ясна за самата себе си. Но, 
както видяхме, това царство на вярата разгръща своето съдър
жание само в елемента на мисленето, без понятието, и затова 
загива в своята съдба, а именно в религията на просвещението. 
В последната се възстановява отново свръхсетивното „отвъд“ на 
разсъдъка, но така, че самосъзнанието стои удовлетворено от
сам и не знае нито като насоченост към себе си, нито като власт 
свръхсетивното, празното „отвъд“, което не можем да познаем, 
но от което не трябва и да се страхуваме.

И най-сетне, в религията на моралността е отново възстано
вено това, че абсолютната същност е положително съдържание, 
но това съдържание е съединено с отрицателността на просве
щението. Това съдържание е свое битие, което също така е взето 
обратно в насочеността към себе си и остава затворено в нея, и 
различено съдържание, чиито части са също така непосредстве
но отречени, както са непосредствено предложени. Но съдбата, 
в която потъва това противоречиво движение, е насочеността
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към себе си, която съзнава себе си и като съдба на отделната 
същност (Wesenheit) и на действителността.

Духът, който знае самия себе си, в религията е непосредст
вено свое собствено чисто самосъзнание. Онези форми на духа, 
които разгледахме -  истинният, отчужденият от себе си и уве
реният в самия себе си дух -  заедно съставляват духа в неговото 
съзнание, което, като противостои на своя свят, не познава себе 
си в него. Но в съвестта духът подчинява на себе си както своя 
предметен свят изобщо, така и своята представа и своите оп
ределени понятия и сега е биващо при себе си самосъзнание. В 
последното духът сам за себе си, представен като предмет, има 
значението на общ дух, който съдържа в себе си цялата същност 
и цялата действителност, но не е във формата на свободна дейст
вителност или на самостоятелно проявяваща се природа. Наис
тина той има образа (Gestalt) или формата на битие, тъй като е 
предмет на своето съзнание, но тъй като в религията съзнанието 
е поставено в същественото определение да бъде самосъзнание, 
образът е напълно ясен за самия себе си; и действителността, 
която съдържа духът, е затворена и снета в него съвсем по същия 
начин, както когато казваме цялата действителност; тя е мис
лената обща действителност.

Следователно, тъй като в религията определението на съ
щинското съзнание на духа няма формата на свободно иноби- 
тие, неговото налично битие се различава от неговото самосъ
знание и същинската му действителност спада вън от религията; 
наистина духът на едното и на другото е един и същ, но неговото 
съзнание не обхваща и двете изведнъж и религията се проявява 
като част от наличното битие и действието, чиято друга част е 
животът в неговия действителен свят. Следователно, както зна
ем, че духът в неговия свят и духът, който съзнава себе си като дух 
или духът в религията са един и същ, по същия начин завършекът 
на религията се състои в това, че единият и другият стават ед
накви един с друг не само в този смисъл, че действителността на 
духа е обхваната от религията, но и, обратно, в смисъл, че духът 
става действителен за себе си като дух, който съзнава самия себе 
си, и става предмет на своето съзнание. -  Доколкото духът в ре
лигията се представя на самия себе си, той е наистина съзнание, 
а действителността, затворена в религията, е образът и одеждата 
на неговата представа. Но в тази представа не се отдава пълното
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право на действителността, а именно да бъде не само одежда, но 
и самостоятелно свободно налично битие; и, обратно, тъй като й 
липсва завършеност в самата нея, тя е определен образ, който не 
стига до онова, което трябва да изобрази, а именно до духа, кой
то съзнава самия себе си. За да може образът на духа да изрази 
самия него, самият образ би трябвало да не бъде нищо друго ос
вен дух и духът да се проявява пред себе си и да бъде действите
лен за себе си така, както е в своята същност. Единствено по този 
начин би било постигнато и това, което може да изглежда изис
кване на обратното, а именно предметът на неговото съзнание 
да има същевременно формата на свободна действителност; но 
само духът, който има за предмет себе си като абсолютен дух, е 
за себе си също така свободна действителност, както остава да 
съзнава в нея самия себе си. Тъй като различаваме преди всич
ко самосъзнанието и същинското съзнание, религията и духа в 
неговия свят или наличното битие на духа, последното се със
тои в цялото на духа, доколкото неговите моменти ни се пред
ставят като разпадащи се вън един от друг и всеки един сам за 
себе си. А моментите са съзнанието, самосъзнанието, разумът 
и духът; -  а именно духът като непосредствен дух, който още не 
е съзнание за духа. Тяхната взаимосвързана целокупност със
тавлява духа в неговото светско налично битие изобщо; духът 
като такъв съдържа досегашните формации в общите опреде
ления, в току-що изброените моменти. Религията предпоставя 
целия им ход и е тяхната проста целокупност или абсолютна 
насоченост към себе си. -  Впрочем тяхното протичане по отно
шение на религията не трябва да се представя във времето. Само 
целият дух е във времето и формите, които са форми на целия 
дух като такъв, се излагат в една последователност във времето; 
защото само цялото има същинска действителност и затова има 
формата на чиста свобода спрямо нещо друго, която се изразява 
като време. Но тъй като моментите на духа -  съзнание, само
съзнание, разум и дух -  са моменти, те нямат различно едно от 
друго налично битие. -  Както духът беше различен от неговите 
моменти, така трябва, трето, да различаваме от самите тези мо
менти още и тяхното единично определение. А именно, както 
видяхме, всеки един от въпросните моменти в своето собствено 
протичане се различава отново и се формира различно в самия 
себе си; както например в съзнанието се различи сетивната уве
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реност [и] възприятието. Тези, последните страни, се разпадат 
вън една от друга във времето и принадлежат на едно особено 
цяло. -  Защото духът слиза надолу, като тръгва от своята всеоб
щност, минава през определението и стига до единичността. 
Определението или средният термин е съзнание, самосъзнание 
и т.н. А формите на тези моменти съставляват единичността. 
Ето защо тези форми излагат духа в неговата единичност или 
действителност и се различават във времето, обаче така, че 
следващата запазва в себе си предходните.

Ето защо, ако религията е завършекът на духа, в който отдел
ните моменти на последния -  съзнание, самосъзнание, разум и дух 
-  се връщат и са се върнали като в свое основание, взети заедно, 
те съставляват налично биващата действителност на целия дух, 
който има битие само като различаващото и връщащото се в себе 
си движение на тези свои страни. Ставането на религията изобщо 
се съдържа в движението на общите моменти. Но тъй като всеки 
от тези атрибути беше изложен не само така, както се определя 
общо, но и така, както е в себе си за себе си, т.е. така, както протича 
в самия себе си като цяло, с това възникна също така не само става
нето на религията изобщо, а, напротив, въпросните пълни проти- 
чания на отделните страни съдържат същевременно определенос- 
тите на самата религия. Целият дух, духът на религията, е отново 
движението, при което той тръгва от своята непосредственост и 
идва до знанието за това, което е той в себе си или непосредстве
но, и трябва да постигне това, щото формата, в която се проявява 
той за своето съзнание, да бъде напълно еднаква с неговата същ
ност и той да съзерцава себе си такъв, какъвто е. -  Следователно в 
това ставане самият дух е в определени форми, които съставляват 
разликите на това движение; същевременно с това определената 
религия също така има един определен действителен дух. Следо
вателно ако на знаещия себе си дух изобщо принадлежат съзнани
ето, самосъзнанието, разумът и духът, на определените форми на 
знаещия себе си дух принадлежат определените форми, които се 
развиха вътре в съзнанието, самосъзнанието, разума и духа -  във 
всеки един от тези моменти поотделно. Определената форма на 
религията извлича за своя действителен дух от формите на всеки 
един от своите моменти онази форма, която й съответства. Един
ната определеност на религията пронизва всички страни на ней
ното действително налично битие и им налага този общ облик.



532 П В. Фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ДУХА

Следователно по този начин формите, които се появиха до
тук, се подреждат по-другояче, отколкото се проявиха в своя
та поредица, относно което трябва предварително да направим 
накратко още няколко необходими бележки. -  В разгледаната 
поредица всеки момент, задълбочавайки се в себе си, се разви в 
своя своеобразен принцип във вид на едно цяло; и познанието 
беше дълбочината или духът, в който имаха своята субстанция 
тези моменти, които сами за себе си нямат устойчиво същест
вуване. Но тази субстанция сега вече излезе наяве; тя е дълбо
чината на уверения в самия себе си дух, която не позволява на 
отделния принцип да се изолира и да се направи цяло в самия 
себе си, а като съсредоточава и обединява в себе си всичките 
тези моменти, тя крачи напред в това целокупно богатство на 
своя действителен дух и всички негови особени моменти вземат 
и получават съвместно в себе си еднаквата определеност на ця
лото. -  Този уверен в самия себе си дух и неговото движение е 
тяхната истинска действителност и битието в себе си и за себе си, 
което е присъщо на всеки отделен момент. -  Следователно, ако 
досегашната единна поредица в своето движение напред обозна
чаваше с възли връщанията в нея, но, изхождайки от тях, отново 
се продължаваше на дължина, сега вече тя е сякаш прекъсната 
в тези възли, в общите моменти, и се е разпаднала във вид на 
много линии, които, обединени в един съюз, същевременно се 
съединяват симетрично, така че еднаквите разлики, в които се е 
оформила всяка особена линия вътре в самата себе си, съвпадат. 
-  Впрочем от цялото изложение от само себе си става ясно как 
трябва да се разбира това представено тук взаимно подреждане 
на общите насоки, за да стане излишно да се прави забележката, 
че тези разлики трябва да се схващат всъщност само като мо
менти на ставането, а не като части; в действителния дух те са 
атрибути на неговата субстанция, а в религията по-скоро само 
предикати на субекта. -  По същия начин в себе си или за нас, не
съмнено, всички форми се съдържат изобщо в духа и във всеки 
дух; но при действителността на духа същината на работата се 
свежда изобщо единствено до това, коя определеност е за него в 
неговото съзнание, в която той е изразил своята насоченост към 
себе си, или в каква форма знае той своята същност.

Разликата, която прокарахме между действителния дух и 
духа, който знае себе си като дух, или между самите себе си като
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съзнание и като самосъзнание, е снета в духа, който знае себе си 
според своята истина; неговото съзнание и неговото самосъзна
ние са приравнени. Но тъй като тук религията е едва само непо
средствена, тази разлика още не се е върнала в духа. Поставено е 
само понятието религия; в това понятие същността е самосъз
нанието, което е за себе си цялата истина и съдържа в последна
та цялата действителност. Това самосъзнание като съзнание има 
за предмет себе си; следователно духът, който знае себе си едва 
само непосредствено, е дух във формата на непосредственост, 
и определеността на нормата, в която се проявява той за себе 
си, е тази на битието. Това битие наистина не е изпълнено нито 
с усещането или с многообразния материал, нито с други едно
странчиви моменти, цели и определения, а с духа, и се знае от 
себе си като цялата истина и действителност. По този начин това 
изпълване не е еднакво със своята форма, духът като същност не 
е еднакъв със своето съзнание. Духът е действителен едва като 
абсолютен дух, тъй като той, както е в увереността в самия себе 
си, е за себе си също и в своята истина, или крайните термини, в 
които се разделя той като съзнание, са един за друг във формата 
на дух. Формирането, което духът приема като предмет на свое
то съзнание, остава изпълнено от увереността на духа като суб
станция. Благодарение на едно такова съдържание изчезва това, 
че предметът се принизява до чиста предметност, до формата на 
отрицателност на самосъзнанието. Непосредственото единство 
на духа със самия себе си е основата или чисто съзнание, в ко
ето се раздвоява съзнанието. По този начин, затворен в своето 
чисто самосъзнание, в религията духът не съществува като съз
дател а природата изобщо; напротив, това, което създава той 
в това движение, са неговите форми като духове, които заедно 
съставляват пълнотата на неговото явление; и самото това дви
жение е ставането на неговата съвършена действителност чрез 
отделните страни на последната или чрез неговите несъвърше
ни действителности.

Първата действителност на духа е понятието на самата ре
лигия или религията като непосредствена и следователно ес
тествена религия; в нея духът знае себе си като свой предмет в 
естествена или непосредствена форма. А втората е по необхо
димост тази, че той знае себе си във формата на снета естест- 
веност или на насоченост към себе си. Следователно тя е рели
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гията на изкуството; защото формата се издига до форма на 
насочеността към себе си чрез творчеството на съзнанието, 
посредством което съзнанието съзерцава в своя предмет своята 
дейност или насочеността към себе си. И най-сетне, третата 
снема едностранчивостта на първите две; насочеността към 
себе си е толкова непосредствена, колкото непосредственост
та е насоченост към себе си. Ако в първата духът е изобщо във 
формата на съзнание, във втората във формата на самосъзна
ние, в третата той е във формата на единство на двете; той има 
формата на битие в себе си и за себе си; и тъй като следователно 
е представен така, както е в себе си и за себе си, това е религи
ята на откровението. Но макар че в нея духът стига до своя
та истинска форма, тъкмо самата форма и представата е още 
непревъзмогнатата страна, от която духът трябва да премине в 
понятието, за да разтвори напълно в него формата на предмет- 
ност -  в него, което включва в себе си също така тази своя про
тивоположност. Тогава духът е схванал понятието за самия себе 
си, както и ние схванахме едва само това понятие, и неговата 
форма или елементът на неговото налично битие, тъй като тя е 
понятието, е самият дух.

А
Естествена религия

Духът, който знае духа, е съзнание за самия себе си, и е за себе 
си във формата на предметното, той е; и е същевременно битие
то за себе си. Той е за себе си, той е страната на самосъзнанието, 
и то в противоположност на страната на своето съзнание или 
на отнасянето на себе си към себе си като предмет. В неговото 
съзнание е налице противопоставянето, а по този начин опре
делеността на формата, в която той се проявява пред себе си 
и знае себе си. В това разглеждане на религията ще се интере
суваме единствено от тази определеност; защото неоформената 
същност на духа или неговото чисто понятие вече се получи. Но 
същевременно разликата между съзнание и самосъзнание спада 
в последното; формата на религията не съдържа наличното би
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тие на духа, нито така, както е той природа, свободна от мисълта, 
нито така, както е той мисъл, свободна от налично битие; напро
тив, формата на религията е наличното битие, получено в мис
леното, както и нещо мислено, което е налице за [самото] себе 
си. -  Една религия се различава от друга по определеността на 
тази форма, в която духът знае себе си; трябва обаче същевре
менно да отбележим, че изложението на това негово знание за 
себе си според тази единична определеност в действителност не 
изчерпва цялото на една действителна религия. Поредицата на 
различните религии, които ще се получат, също така ще излага 
отново само различните страни на една единствена, и то на всяка 
единична религия, и представите, които създават привидността, 
че отличават една действителна религия от друга, се срещат във 
всяка. Обаче различието трябва да се разглежда същевременно 
като различие на религията. Защото щом духът се намира в раз
ликата между своето съзнание и своето самосъзнание, движе
нието има за цел да снеме тази главна разлика и да даде на фор
мата, която е предмет на съзнанието, формата на самосъзнание. 
Но тази разлика не е снета вече чрез това, че формите, които 
съдържа съзнанието, имат в себе си също така момента на насо
чеността към себе си, и бог бива представен като самосъзнание. 
Представяната насоченост към себе си не е действителната; 
за да може тя, както всяко друго по-точно определение на фор
мата, наистина да принадлежи на последната, от една страна тя 
трябва да се постави в нея от дейността на самосъзнанието, а 
от друга страна трябва да се окаже, че низшето определение е 
снето от по-висшето и е схванато в неговото понятие чрез по- 
висшето. Защото представяното престава да бъде представяно и 
чуждо на знанието на насочеността към себе си само чрез това, 
че го е породила насочеността към себе си, която следователно 
съзерцава определението на предмета като свое определение и 
по такъв начин съзерцава себе си в предмета. -  Чрез тази дей
ност по-низшето определение същевременно е изчезнало; защо
то дейността е отрицателното, което се осъществява за сметка 
на нещо друго; доколкото още се среща и това определение, то е 
отстъпило назад в несъществеността; тъй както, напротив, там, 
където по-низшето определение е още господстващо, но се сре
ща и по-висшето, едното има място редом с другото, [но] без на
соченост към себе си. Ето защо, ако различните представи в една
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отделна религия представят наистина цялото движение на ней
ните форми, характерът на всяка една от тях е определен от осо
беното единство на съзнанието и самосъзнанието, т.е. от това, 
че последното е обхванало в себе си определението на предмета 
на първото, напълно е усвоило за себе си това определение чрез 
своята дейност и го знае като същественото в сравнение с дру
гите определения. -  Истината на вярата в едно определение на 
религиозния дух се проявява в това, че действителният дух е 
устроен така, както формата, в която той съзерцава себе си в 
религията -  както например превръщането на бога в човек, ко
ето се среща в източната религия, няма истина, тъй като нейни
ят действителен дух е без това примирение. -  Тук няма защо да 
се връщаме от целокупността на определенията към отделното 
определение и да посочваме в каква форма се съдържа в него 
и в неговата особена религия пълнотата на останалите. По-вис- 
шата форма, изместена назад под една по-низша, не притежава 
своето значение за самосъзнателния дух, принадлежи му само 
повърхностно и се отнася само до неговата представа. Тя трябва 
да се разглежда в нейното своеобразно значение и там, където 
е принцип на тази особена религия и е потвърдена от нейния 
действителен дух.

а . С ветлата  с ъ щ н о с т

Духът като същността, която е самосъзнание или самосъзна- 
телната същност, която е цялата истина и знае цялата действи
телност като самата себе си -  в противоположност на реалност
та, която си дава той в движението на своето съзнание -  е едва 
само свое понятие; и това понятие, в противоположност на деня 
на това разгръщане, е нощта на същността на духа, в противопо
ложност на наличното битие на неговите моменти като самосто
ятелни форми то е творческа тайна на раждането на духа. Тази 
тайна има своето откровение в самата себе си; защото налич
ното битие има своята необходимост в това понятие, тъй като 
последното е знаещият себе си дух, следователно има в своята 
същност момента да бъде съзнание и да представя себе си пред
метно. -  Това е чистият „аз“, който има в своето самоотричане, 
има вътре в себе си като общ предмет увереността в самия себе
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си, или за него този предмет е проникването в цялото мислене и 
в цялата действителност.

В непосредственото първо раздвоение на знаещия себе си 
абсолютен дух неговата форма има онова определение, което 
е присъщо на непосредственото съзнание или на сетивната 
увереност. Той съзерцава себе си във формата на битие, оба
че не битие без дух, което е изпълнено със случайните опреде
ления на усещането и което принадлежи на непосредственото 
съзнание или на сетивната увереност -  напротив, то е битие, 
изпълнено с дух. Това битие включва в себе си също така фор
мата, която се появи в непосредственото самосъзнание, форма
та на господар в противоположност на самосъзнанието на духа, 
което се оттегля от своя предмет. -  Следователно това изпъл
нено с понятието на духа битие е формата на простото от
ношение на духа към самия себе си или формата на безформе- 
ността. Благодарение на това определение тя е чистата светла 
същност на изгрева, която съдържа всичко и изпълва всичко, 
която се запазва в своята безформена субстанциалност. Него
вото инобитие е също така простото отрицателно, тъмнина
та; движенията на неговото собствено самоотричане, неговите 
творения в несъпротивляващия се елемент на неговото иноби
тие са струи светлина; същевременно те са в своята простота 
негово ставане за себе си и връщане от неговото налично битие, 
огнени потоци, които поглъщат формирането. Разликата, коя
то си дава то, се разраства наистина по-нататък в субстанци
ята на наличното битие и се развива до степента на природни 
форми; не съществената простота на неговото мислене блуждае 
непрестанно и безразсъдно в тях, разширява границите им до 
безмерност и разтваря красотата им, доведена до великолепие, 
в тяхната възвишеност.

Ето защо съдържанието, което се развива от това чисто би
тие, или неговото възприемане няма същност и играе само спо
магателна роля в тази субстанция, която само изгрява, без да 
залезе в себе си, да стане субект и да затвърди своите разлики 
чрез насочеността към себе си. Нейните определения са само 
атрибути, които не получават насоченост към себе си, а остават 
само имена на многоименното „едно“ Последното е облечено с 
многообразните сили на наличното битие и с формите на дейст
вителността като с една нямаща насоченост към себе си украса;
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те са само нямащи собствена воля вестители на неговата мощ, 
нагледи за неговото величие и гласове на хвалебствието за него.

Но този шеметен живот трябва да се определи до степента 
на битие за себе си и да даде устойчиво съществуване на своите 
изчезващи форми. А самото непосредствено битие, в което той 
се противопоставя на своето съзнание, е отрицателната сила, 
която разтваря неговите разлики. Следователно това битие е в 
действителност насочеността към себе си; и затова духът пре
минава към това да знае себе си във формата на насоченост към 
себе си. Чистата светлина хвърля наоколо своята простота като 
безкрайност от форми и се отдава в жертва на битието за себе 
си, за да може единичното да получи устойчиво съществуване в 
своята субстанция.

в. Ра с те н и е то  и ж и в о т н о т о

Самосъзнателният дух, който е напуснал безформената същ
ност и е навлязъл в себе си или е издигнал изобщо своята не
посредственост до висотата на насоченост към себе си, опре
деля своята простота като многообразие на наличното битие и 
е религията на духовното възприятие, в която той се разпада 
в безчислената множественост на по-слаби и по-силни, по-бо
гати и по-бедни духове. Този пантеизъм, който е преди всичко 
спокойно устойчиво съществуване на тези духовни атоми, става 
враждебно движение в самия себе си. Невинността на религия
та на цветята, която е само нямаща насоченост към себе си 
представа за насочеността към себе си, преминава в сериозност
та на борческия живот, във вината на животинската религия, 
спокойствието и безсилието на съзерцаващата индивидуалност 
преминава в разрушаващото битие за себе си. -  Изтръгването на 
нещата на възприятието от смъртта на абстракцията и тяхно
то издигане до висотата на същности на духовното възприятие 
не помага с нищо; одушевяването на това царство на духове има 
в себе си тази смърт чрез определеността и отрицателността, 
която взема връх над тяхното невинно безразличие. Чрез отри
цателността разпръснатостта в многообразието на спокойните 
растителни форми става враждебно движение, в което ги изто
щава омразата на тяхното битие за себе си. -  Действителното
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самосъзнание на този разпръснат дух е множество от разеди
нени недружелюбни народни духове, които в своята омраза се 
борят до смърт и осъзнават определени животински форми като 
своя същност, защото те не са нищо друго освен животински ду
хове, обособяващи се животински животи, които съзнават себе 
си без всеобщност.

Но в тази омраза се изтощава определеността на чисто от
рицателното битие за себе си и чрез това движение на понятието 
духът навлиза в друга форма. Снетото битие за себе си е фор
мата на предмета, която е породена от насочеността към себе 
си или която е по-скоро породената, изтощаващата се насоче
ност към себе си, т.е. насочеността към себе си, която става вещ. 
Ето защо над само разкъсващите животински духове получава 
надмощие работещият, чиято дейност не е само отрицателна, а 
е успокоена и положителна. Следователно съзнанието на духа 
сега вече е движението, което е излязло отвъд непосредственото 
битие в себе си, както и отвъд абстрактното битие за себе си. 
Тъй като това, което е „в себе си“ е принизено от противополож
ността до равнището на определеност, то вече не е собствената 
форма на абсолютния дух, а е действителност, която съзнанието 
на духа намира пред себе си противоположна нему като обикно
вено налично битие, снема я и е също така не само това снемащо 
битие за себе си, но и представата за него, поражда битието за 
себе си, изявено навън във формата на предмет. Обаче това по
раждане още не е съвършеното пораждане, а е една обусловена 
дейност и формиране на нещо налично.

с . Т в о р ец ъ т

Следователно тук духът се проявява като творец и неговата 
дейност, чрез която той поражда самия себе си като предмет, но 
още не е схванал мисълта за себе си, е инстинктивен труд, както 
пчелите строят своите килийки.

Тъй като първата форма е непосредствена, тя е абстрактна
та форма на разсъдъка, и произведението още не е изпълнено 
в самото себе си от духа. Кристалите на пирамидите и обелис
ките, прости свързвания на прави линии с плоски повърхности 
и еднакви отношения на части, в които е заличена несъизмери-
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мостта на заобленото, са работите на този творец на строгата 
форма. Поради чистата разсъдъчност на формата тя не е своето 
значение в самата себе си, не е духовната насоченост към себе 
си. Следователно произведенията или само получават в себе си 
духа като чужд, напуснал тялото дух, който е изоставил своето 
живо взаимопроникване с действителността и, сам той мъртъв, 
се въдворява обратно в тези нямащи живот кристали; -  или те 
се отнасят външно към него като към такъв дух, който сам е вън
шен и не е налице като дух -  като към изгряващата светлина, 
която хвърля своето значение върху тях.

Разделението, от което изхожда работещият дух -  разделе
нието във вид на битие в себе си, което става материал, който 
той обработва, и битие за себе си, което е страната на работе
щото самосъзнание -  е станало предмет за самия него в произ
ведението му. По-нататъшното усилие на духа трябва да се стре
ми да снеме това разделение на душата и на тялото, да облече и 
формира душата в самата нея, а тялото да одушеви. Когато двете 
страни бъдат доведени по-близо една до друга, те получават при 
това една спрямо друга определеността на представяния дух и 
неговата обгръщаща го обвивка; неговото единство със самия 
себе си съдържа тази противоположност на единичността и все
общността. Когато произведението се доближи в своите страни 
до самото себе си, с това се извършва същевременно и другото, 
[а именно,] че то идва по-близо до работещото самосъзнание, 
и в произведението самосъзнанието стига до знанието за себе 
си, както е то в себе си и за себе си. Но така то съставлява едва 
само абстрактната страна на дейността на духа, която още не 
знае своето съдържание в самата себе си, а знае това съдържание 
в произведението на духа, което е вещ. Самият творец, целият 
дух, още не се е проявил, а е още вътрешната скрита същност, 
която е налице като цяло само разложена във вид на дейното 
самосъзнание и на създадения от него предмет.

Следователно творецът преработва обкръжаващата обител, 
външната действителност, която е издигната едва само в абст
рактната форма на разсъдъка, като й дава по-одушевена форма. 
Той използва за тази цел растителния живот, който вече не е 
свещен, както за по-раншния безсилен пантеизъм -  напротив, 
след като е схванал себе си като биващата за себе си същност, 
творецът взема растителния живот като нещо годно за употреба
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и го свежда до външна страна и украса. Но растителният живот 
не се употребява непроменен, напротив, творецът, който изра
ботва самосъзнателната форма, същевременно унищожава пре
ходността, която има непосредственото съществуване на този 
живот в [самия] него, и доближава неговите органични форми 
до по-строгите и по-общи форми на мисълта. Органичната фор
ма, която, оставена на свобода, се разраства в особеността, бива 
поробена от своя страна от формата на мисълта, но от друга 
страна издига тези праволинейни и плоски форми до по-одуше- 
вена закръгленост -  смесване, което става корен на свободната 
архитектура. И така това жилище, страната на общия елемент 
или на неорганичната природа на духа, включва в себе си също 
така формата на единичност, която довежда по-близо до дейст
вителността духа, който преди това е бил откъснат от наличното 
битие, все едно дали е бил вътрешен или външен за него, и по 
този начин прави произведението по-еднакво с дейното само
съзнание. Творецът, който изработва произведението, прибягва 
най-напред до формата на битие за себе си изобщо, до животин
ския образ. Творецът доказва, че вече не съзнава непосредствено 
самия себе си в животинския живот чрез това, че се конституира 
като създаваща сила по отношение на последния и знае себе си в 
него като в свое произведение; чрез това този образ същевремен
но бива снет и става йероглиф на едно друго значение, на една 
мисъл. Затова и този образ вече не се употребява от твореца сам 
и изцяло, а се употребява от него примесен с образа на мисълта, 
с човешкия образ. Но на произведението още липсват образът и 
наличното битие, в които насочеността към себе си съществува 
като насоченост към себе си; -  на него още му липсва това да 
изкаже в самото себе си, че включва в себе си едно вътрешно 
значение, липсва му езикът, елементът, в който е налице самият 
изпълващ смисъл. Ето защо, макар че произведението изцяло се 
е изчистило от животинското и носи в себе си единствено образа 
на самосъзнанието, то е още образ без тонове, който се нуждае 
от лъча на изгряващото слънце, за да има тон, който, породен от 
светлината, е също така само звук, но не и език, разкрива само 
външната, но не и вътрешната насоченост към себе си.

На тази външна насоченост към себе си на образа противо
стои другият образ, който показва, че има в себе си нещо вът
решно. Природата, която се връща в своята същност, принизява
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своето живо, разпръскващо се в единичности и забъркващо се в 
своето движение многообразие до несъществена обител, която 
е покривало на вътрешното; и това „вътрешно“ е отначало още 
простата тъмнина, неподвижното, черният безформен камък.

Двете изображения съдържат вътрешната душевност и 
наличното битие -  двата момента на духа; и двете изображения 
[съдържат] двата [момента] същевременно в противоположно 
отношение, съдържат насочеността към себе си както като нещо 
вътрешно, така и като нещо външно. Вътрешното и външното 
трябва да бъдат съединени. -  Душата на оформената като човек 
статуя още не излиза от вътрешното, още не е език, налично би
тие, което е вътрешно в самото себе си -  а вътрешното на при
тежаващото многообразие от форми налично битие е още няма
щото тон, неразличаващото се в самото себе си и още отделеното 
от своето външно, на което принадлежат всички разлики. -  Ето 
защо творецът съединява вътрешното и външното в смесването 
на естествения и на самосъзнателния образ и тези имащи две 
значения, загадъчни за самите себе си същности -  съзнателното, 
което се бори с безсъзнателното, простото вътрешно, съчетано 
в единство с многоликото външно, тъмнотата на мисълта, съче
тана в единство с яснотата на изявата -  се разкриват в езика на 
дълбоката, трудно разбираема мъдрост.

В това произведение престава инстинктивната работа, ко
ято породи в противоположност на самосъзнанието безсъзна
телното произведение; защото в него се притича на помощ на 
дейността на твореца, която съставлява самосъзнанието, едно 
също така самосъзнателно изказващо се „вътрешно“. В него тво
рецът е възлязъл с труд до раздвоението на своето съзнание, в 
което духът среща духа. Следователно в това единство на са
мосъзнателния дух със самия себе си, доколкото той е за самия 
себе си образ и предмет на своето съзнание, се изчистват него
вите смесвания с безсъзнателния начин [на проявяване] на не
посредствения природен образ. Тези чудовища по образ, слово 
и дело се разтварят и превръщат в духовното образувание -  в 
нещо външно, което е навлязло в себе си -  в нещо вътрешно, 
което се изявява, като изхожда от самото себе си и в самото себе 
си; в мисълта, която е раждащо себе си и получаващо своя образ 
в съответствие със самото себе си и ясно налично битие. Духът 
е художник.
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Духът издигна своя образ, в който той е за своето съзнание, 
във формата на самото съзнание, и си създава такава. Творецът 
се отказва от синтетичната работа, от смесването на чужди 
по естеството си форми на мисълта и на природното; тъй като 
образът получи формата на самосъзнателна дейност, творецът 
стана духовен работник.

Ако запитаме кой е действителният дух, който има в худо
жествената религия съзнанието за своята абсолютна същност, 
ще се окаже, че той е нравственият или истинният дух. Той не 
е само общата субстанция на всички индивиди, напротив, тъй 
като тази субстанция има за действителното съзнание образа 
на съзнание, това означава само, че тя, която има индивидуа
лизация, се знае от тях като тяхна собствена същност и тяхно 
собствено произведение. Така за тях тя не е нито светлата същ
ност, в чието единство битието за себе си на самосъзнанието се 
съдържа само отрицателно, само преходно, и съзерцава госпо
даря на своята действителност, нито безспирното унищожава
не на мразещи се народи, нито подчиняване на последните на 
касти, които заедно съставляват привидността за организация 
на едно завършено цяло, на което обаче липсва общата свобода 
на индивидите. Напротив, този дух е свободният народ, в който 
обичаят съставлява субстанцията на всички, действителността 
и наличното битие на която знаят всички и всеки отделен инди
вид я знае като своя воля и свое действие.

Но религията на нравствения дух е издигането му над не
говата действителност, тя е връщането от неговата истина в 
чистото знание за самия себе си. Тъй като нравственият народ 
живее в непосредственото единство със своята субстанция и 
няма в себе си принципа на чистата единичност на самосъзна
нието, неговата религия се появява в своята завършеност едва 
в отделянето от неговото устойчиво съществуване. Защото 
действителността на нравствената субстанция почива отчас
ти върху нейната спокойна неизменност в противоположност 
на абсолютното движение на самосъзнанието и следователно
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върху това, че последното още не е навлязло в себе си, напус
кайки своя спокоен обичай и своето твърдо доверие; -  отчасти 
върху неговата организация в една множественост от права и 
задължения, както и в разделяне във вид на масите на съсловия
та и тяхната особена дейност, която съдейства за цялото; -  сле
дователно върху това, че индивидът е доволен от ограничението 
на неговото налично битие и още не е схванал безпределната 
мисъл за своята свободна насоченост към себе си. Но въпросно
то спокойно непосредствено доверие в субстанцията се връща в 
доверието в себе си и в увереността в самия себе си и множест- 
веността на правата и задълженията, както и ограничената дей
ност, е същото диалектично движение на нравственото, както 
множествеността на нещата и техните определения -  движение, 
което намира своето спокойствие и постоянство само в прос
тотата на уверения в себе си дух. -  Ето защо завършването на 
нравствеността до свободно самосъзнание и съдбата на нравст
вения свят са навлязлата в себе си индивидуалност, абсолютно
то лекомислие на нравствения дух, който е разтворил в себе си 
всички неподвижни разлики на своето устойчиво съществуване 
и масите на своето органично разчленение и, напълно сигурен в 
себе си, е стигнал до безпределната радост и до най-свободната 
наслада от самия себе си. Тази проста увереност на духа в себе 
си има две значения, тя е спокойно устойчиво съществуване и 
твърдо установена истина, а също така абсолютно неспокойст
вие и изчезване на нравствеността. Но тя се превръща в послед
ното; защото истината на нравствения дух е още едва само тази 
субстанциална същност и Доверие, в които насочеността към 
себе си не знае себе си като свободна единичност и които зато
ва загиват в тази вътрешна душевност или в освобождението на 
насочеността към себе си. Следователно, тъй като доверието е 
нарушено, а субстанцията на народа е пречупена в себе си, духът, 
който беше средният термин на неустойчивите крайни термини, 
сега е излязъл навън в крайния термин на самосъзнанието, кое
то схваща себе си като същност. Това самосъзнание е увереният 
в самия себе си дух, който тъгува за загубата на своя свят и сега 
поражда от чистотата на насочеността към себе си своята същ
ност, издигната над действителността.

В такава епоха се появява абсолютното изкуство; по-рано 
то е инстинктивната работа, която, потънала в наличното би
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тие, работи, като излиза от него и навлиза в него, няма своята 
субстанция в лицето на свободната нравственост и затова също 
така няма за работеща насоченост към себе си свободната духов
на дейност. По-късно духът излиза отвъд изкуството, за да по
лучи своето по-висше изображение; -  а именно да бъде не само 
субстанцията, която се е родила от насочеността към себе си, 
но и да бъде в своето изображение предмет на тази насоченост 
към себе си, не само да се ражда от своето понятие, но и да има 
за образ самото свое понятие, така че понятието и породено
то художествено произведение да се знаят взаимно като едно и 
също.

Следователно, тъй като нравствената субстанция се е вър
нала от своето налично битие в своето чисто самосъзнание, 
последното е страната на понятието или на дейността, с която 
духът създава себе си като предмет. Тя е чиста форма, тъй като 
индивидът в нравствено послушание и в служене така е обра
ботил за себе си всяко безсъзнателно налично битие и твърдо 
определение, както самата субстанция е станала тази подвижна 
същност. Тази форма е нощта, в която е била разкрита субстан
цията и в която тя е направила себе си субект; от тази нощ на 
чистата увереност в самия себе си възкръсва нравственият дух 
като форма, освободена от природата и от неговото непосред
ствено налично битие.

Съществуването на чистото понятие, в което понятие избя
га духът от своето тяло, е индивид, когото духът избира за кръ
воносен съд на своята скръб. Духът се намира в този индивид 
като негово общо и като негова мощ, от която индивидът търпи 
насилие -  като негов патос, с отдаването на който самосъзнани
ето загубва свободата си. Но онази положителна мощ на всеоб
щността бива надделяна от чистата насоченост на индивида към 
себе си като отрицателна мощ. Тази чиста дейност, съзнавайки 
своята незагубваща се сила, се бори с неоформената същност; 
като овладява последната, тя е направила свой материал патоса 
и си е дала своето съдържание и това единство излиза наяве като 
произведение, общият дух е индивидуализиран и представен.
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Първото художествено произведение като непосредствено е 
абстрактно и единично. От своя страна то трябва да се движи 
от непосредствения и предметен начин [на съществуване] към 
самосъзнанието, както от друга страна самосъзнанието [само] 
за себе си се стреми да снеме в култа различаването, което си 
дава отначало по отношение на своя дух, и да създаде по този 
начин художественото произведение, което е оживено в самото 
себе си.

Първият начин, по който художественият дух отдалечава 
най-много помежду им своя образ и своето дейно съзнание, е 
непосредственият начин, който се състои в това, че образът е 
изобщо налице като вещ, -  Този начин се разпада в себе си във 
вид на разлика между единичност, която има в себе си образа на 
насоченост към себе си, и всеобщност, която представя неорга
ничната същност по отношение на образа като среда и обител 
на тази същност. Чрез издигането на цялото в чистото понятие 
този образ получава своята чиста, принадлежаща на духа форма. 
Тя не е нито разсъдъчният кристал, който служи като обител на 
мъртвото или се озарява от външната душа, нито произлизащо
то едва от растението смесване на формите на природата и на 
мисълта, дейността на която тук е още подражание. Напротив, 
понятието смъква тези останки от корена, клоните и листата, 
които още тегнат на формите, и изчиства последните до степен
та на изображения, в които правите линии и равните плоскос
ти на кристала са издигнати до несъизмерими отношения, така 
че одушевеността на органичното се възприема в абстрактната 
форма на разсъдъка и същевременно за разсъдъка се запазва 
същността на тази одушевеност, несъизмеримостта.

Но богът, който обитава вътре, е извлеченият от жилището 
на животното черен камък, който е проникнат от светлината на 
съзнанието. Човешкият образ смъква от себе си животинския, с 
който е бил примесен; за бога животното е само случайна одеж
да; то се явява редом с истинския образ на бога и вече няма зна
чение само за себе си, а се е снижило до значението на нещо дру
го, до чист знак. Тъкмо чрез това образът на бога смъква в самия 
себе си също така окаяността на природните условия на живо
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тинското налично битие и дава да се разбере, че вътрешните уст
ройства на органичния живот са се прелели в своята повърхност 
и принадлежат само на нея. -  Но същността на бога е единство
то на общото налично битие на природата и на самосъзнателния 
дух, който се проявява в своята действителност като противо
стоящ на това налично битие. Същевременно, бидейки отначало 
единичен образ, неговото налично битие е един от елементите на 
природата, тъй като неговата самосъзнателна действителност е 
единичен народен дух. Но в това единство въпросното налично 
битие е рефлектираният в духа елемент, прояснената от мисъл
та, съединената със самосъзнателния живот природа. Затова об
разът на боговете има в себе си своя природен елемент в снет 
вид, като смътен спомен. Пустата същност и хаотичната борба 
на свободното налично битие на елементите, безнравственото 
царство на титаните са победени и отхвърлени на края на дейст
вителността, която се е прояснила за себе си, в смътните гра
ници на света, който намира себе си и се успокоява в духа. Тези 
древни богове, в които отначало се обособява светлата същност, 
като ражда в съчетание с тъмнината, небето, земята, океанът, 
слънцето, слепият тифоновски55 огън на земята и т.н., са измес
тени от образи, които още имат в себе си само смътно напомня
щия отзвук от онези титани и вече не са природни същности, а 
са ясни нравствени духове на самосъзнателните народи.

Следователно този прост образ е унищожил в себе си и е 
обединил в спокойна индивидуалност неспокойствието на без
крайното разединение -  както на разединението като природен 
елемент, който е необходим само като обща същност, но в своето 
налично битие и в своето движение се отнася случайно, така и на 
разединението като народ, който, разпръснат в обособените маси 
на дейността и в индивидуалните точки на самосъзнанието, има 
налично битие с многообразни чувства и действия. По такъв на
чин на този образ противостои моментът на неспокойствието, на 
този образ -  т.е. на същността -  противостои самосъзнанието, 
което като негово месторождение не е запазило за себе си нищо 
друго освен това, че е чиста дейност. Художникът е предал изця
ло на своето произведение това, което принадлежи на субстанци
ята, но в своето произведение не е дал действителност на самия 
себе си като определена индивидуалност; той е могъл да му даде 
завършеност само като се е самоотрекъл от своята особеност и се



е обезплътил и възвисил до абстракцията за чистата дейност. -  В 
това първо непосредствено пораждане още не е отново съедине
но разделението между произведението и самосъзнателната дей
ност на художника; ето защо произведението само за себе си не е 
действително одушевеното, напротив, то е цяло само заедно със 
своето ставане,. Общото (das Gemeine) в художественото произ
ведение -  че е породено в съзнанието и е направено от човешки 
ръце -  е моментът на понятието, което съществува като понятие 
и противостои на произведението. И ако това понятие като ху
дожник или като съзерцател на художественото произведение е 
достатъчно безкористно, за да заяви, че художественото произве
дение е абсолютно одушевено в самото себе си, и да забрави себе 
си, действащия или съзерцаващия, напротив, трябва да се затвър- 
ди понятието дух, който не може да не притежава този момент, 
че съзнава самия себе си. Но този момент противостои на произ
ведението, тъй като духът в това свое първо раздвоение дава на 
двете страни техните абстрактни едно спрямо друго определения 
на дейността и на вещността и още не е осъществено тяхното 
връщане в единството, от което излязоха.

Следователно художникът узнава от опит в своето произве
дение, че не е създал еднаква с него същност. Наистина от това 
произведение идва обратно до него съзнанието, че едно възхи
щаващо се множество почита произведението като дух, който е 
същност на това множество. Но тъй като множеството отговаря 
на самосъзнанието на художника само с възхищение, това оду- 
шевяване е по-скоро признание, което това одушевяване прави 
пред художника -  признание, че не е еднакво с него. Тъй като 
това самосъзнание идва обратно при художника като радост 
изобщо, той не намира в него скръбта на своето образоване и 
създаване, не намира напрежението на труда си. Както и да оце
няват произведението или каквито и жертви да му принасят, 
колкото и да влагат своето съзнание в него, ако се поставят със 
своята компетентност над произведението, художникът знае 
колко повече струва неговото дело в сравнение с тяхното разби
ране и говорене; ако се поставят под произведението и познаят в 
него своята господстваща над тях същност, той знае, че е творец 
на тази същност.

Ето защо художественото произведение изисква по-друг еле
мент на своето налично битие, богът изисква по-друг произход
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от този, в който той изпада от дълбочината на своята творческа 
нощ в противоположното, във външността, в определението на 
нямащата самосъзнание вещ. Този по-висш елемент е езикът 
-  налично битие, което е непосредствено самосъзнателно съ
ществуване. Както единичното самосъзнание е налице в езика, 
също така непосредствено то има битие като общо заразяване; 
пълното обособяване на битието за себе си е същевременно 
подвижността и общо предаденото единство на многото насоче
ности към себе си; езикът е душата, която съществува като душа. 
Следователно богът, който има за елемент на своя образ езика, е 
одушевеното в самото себе си художествено произведение, кое
то има непосредствено в своето налично битие чистата дейност, 
която е противостояла на бога, който е съществувал като вещ. 
Или в опредметяването на същността на самосъзнанието пос
ледното остава непосредствено при себе си. Като има по такъв 
начин в своята същност битие при самото себе си, самосъзна
нието е чисто мислене или благоговението, чиято вътрешна 
душевност същевременно има налично битие в химна. Хим
нът получава в себе си единичността на самосъзнанието, а тази 
единичност, щом бъде чута, същевременно е налице като обща; 
благоговението, възпламенено във всички, е духовният поток, 
който съзнава в множествеността на самосъзнанието себе си 
като еднаква дейност на всички и като просто битие; духът като 
това общо самосъзнание на всички има своята чиста вътрешна 
душевност също така като битие за други и като битие за себе си 
на индивидите в едно единство.

Този език се различава от един друг език на бога, който не 
е езикът на общото самосъзнание. Оракулът както на бога на 
художествената религия, така и на този на предходните религии, 
е необходимият първи език на бога; защото в неговото понятие 
се съдържа това, че той е същност както на природата, така и 
на духа, и затова има не само природно, но и духовно налично 
битие. Доколкото този момент се съдържа едва в неговото по
нятие и още не е реализиран в религията, за религиозното са
мосъзнание езикът е език на едно чуждо самосъзнание. Самосъ
знанието, което е още чуждо на своята общност, още не е налице 
така, както изисква неговото понятие. Насочеността към себе 
си е простото и затова безусловно общото битие за себе си; но 
въпросното самосъзнание, което е отделено от самосъзнанието
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на общността, е едва само единично. -  Съдържанието на този 
собствен и единичен език се получава от общата определеност, 
в която е поставен изобщо абсолютният дух в неговата религия. 
-  Следователно общият дух на изгрева, който още не е обособил 
своето налично битие, изказва също така прости и общи поло
жения за същността, чието субстанциално съдържание е въз
вишено в своята проста истина, но поради тази си всеобщност 
същевременно изглежда тривиално за по-нататък развиващото 
се самосъзнание.

По-нататък развитата насоченост към себе си, която се из
дига до битието за себе си, е господар над чистия патос на суб
станцията, над предметността на изгряващата светла същност и 
знае въпросната простота на истината като биващото в себе си, 
което няма формата на случайно налично битие чрез един чужд 
език, а е сигурният и неписаният закон на боговете, който жи
вее вечно и за който никой не знае откога се е появил.56 -  Както 
общата истина, която беше разкрита от светлата същност, тук е 
отстъпила навътре или надолу и с това се е изтръгнала от формата 
на случайното явление, по същия начин, напротив, тъй като в ху
дожествената религия образът на бога прие съзнанието, а с това 
изобщо единичността, собственият език на бога, който [бог] е 
духът на нравствения народ, е оракулът, който знае частните ра
боти на народа и известява полезното за тях. Но знаещото мис
лене виндицира в полза на себе си общите истини, тъй като те се 
знаят като биващото в себе си, и езикът на тези истини вече не 
му е чужд, а е неговият собствен език. Както онзи древен мъдрец 
търсел в собственото си мислене кое е добро и красиво и, обрат
но, предоставял на демона лошото, случайното съдържание на 
знанието57 -  предоставял му да знае дали ще бъде или няма да 
бъде добре за него да общува с този или онзи, дали някой негов 
познат ще постъпи добре, ако предприеме едно пътуване и други 
такива малозначителни неща, -  по същия начин общото съзна
ние получава знанието за случайното от птиците или от дърве
тата или от клокочещата земя, чиято пара отнема благоразуми
ето на самосъзнанието; защото случайното е неблагоразумно и 
чуждо и следователно също и нравственото съзнание се оставя 
да взема решения относно него по един неблагоразумен и чужд 
начин, както когато се вземат решения чрез хвърляне на зарове. 
Когато индивидът определя поведението си чрез своя разсъдък
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и избира с обмисляне това, което му е полезно, в основата на 
това самоопределение лежи определеността на особения харак
тер; самата тази определеност е нещо случайно и затова въпрос
ното знание на разсъдъка кое е полезно за индивида е пак такова 
знание, каквото е знанието на въпросните оракули или знание
то, получено чрез жребий; само с тази разлика, че този, който се 
допитва до оракула или жребия, с това изразява нравственото 
убеждение, че е безразличен към случайното, докато знанието, 
получено чрез разсъдъка, напротив, третира случайното в себе 
си като съществен интерес на своето мислене и знание. Но по- 
висшето от двете е да се направи наистина обмислянето оракул 
на случайната дейност, но да се знае, че самото това обмислено 
действие поради обстоятелството, че има и такава страна, от ко
ято се отнася до особеното, и поради своята полезност е нещо 
случайно.

Истинното самосъзнателно налично битие, което получава 
духът в езика, който не е език на чуждото и следователно слу
чайното, необщото самосъзнание, е художественото произве
дение, което видяхме по-горе. То противостои на вещността на 
статуята. Както тя е спокойното, така то е изчезващото налич
но битие; както в статуята58 предметността, пусната на свобода, 
няма собствена непосредствена насоченост към себе си, така в 
художественото произведение, напротив, тя остава твърде мно
го затворена в насочеността към себе си, получава твърде малко 
формиране и, подобно на времето, когато е налице, непосредст
вено вече не е налице.

Движението на двете страни, в което божественият образ, 
движещ се в чистия усещащ елемент на самосъзнанието, и бо
жественият образ, намиращ се в покой в елемента на вещността, 
взаимно се отказват от своето различно определение, а единст
вото, което е понятието на тяхната същност, получава налично 
битие, съставлява култа. В култа насочеността към себе си осъ
знава слизането на божествената същност от нейната отвъдност 
до насочеността към себе си и тази същност, която преди това 
е недействителна и само предметна, по този начин получава ис
тинската действителност на самосъзнанието.

Това понятие за култ вече се съдържа и е налице само по 
себе си в потока на химнопеенето. Това благоговение е непо
средственото чисто удовлетворение на насочеността към себе
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си чрез самата себе си и в самата себе си. Тя е очистената душа, 
която в тази чистота е непосредствено само същност и е един
на със същността. Поради своята абстрактност тази душа не е 
съзнанието, което различава своя предмет от себе си и следо
вателно тя е само нощта на наличното битие на предмета и под
готвеното място за неговия образ. Ето защо абстрактният 
култ издига насочеността към себе си до това да бъде този чист 
божествен елемент. Душата извършва съзнателно това избис- 
тряне; и все пак тя още не е насочеността към себе си, която е 
слязла в своите дълбочини и знае себе си като зло, а е биваща 
насоченост към себе си, душа, която очиства своята външност 
чрез измиване, облича я с бели одежди и води своята вътрешна 
душевност по представяния път на влаганията на труд, наказа
нията и наградите, изобщо по пътя на образоваността, която се 
самоотрича от особеността, по който път душата стига в обите
лите и в общността на блаженството.

Този култ е едва само тайно т.е. само представяно, недейст
вително изпълнение; той трябва да бъде действително дейст
вие, недействителното действие противоречи на самото себе си. 
По този начин същинското съзнание се издига в своето чисто 
самосъзнание. В него същността има значението на свободен 
предмет; чрез действителния култ този предмет се връща в насо
чеността към себе си -  и доколкото той има в чистото съзнание 
значението на чиста същност, обитаваща отвъд действителност
та, чрез това опосредстване тази същност слиза от своята всеоб
щност до единичността и така се слива с действителността.

Това, как двете страни навлизат в действието, се определя 
така, че за самосъзнателната страна, доколкото тя е действи
телно съзнание, същността се представя като действителната 
природа; от една страна природата принадлежи на това съзнание 
като притежание и собственост и се смята за налично битие, ко
ето няма битие в себе си; -  от друга страна тя е негова собствена 
непосредствена действителност и единичност, която също така 
се разглежда и снема от него като несъщност. Но същевременно 
въпросната външна природа има противоположно значение за 
неговото чисто съзнание, а именно значението на биваща в себе 
си същност, пред която насочеността към себе си жертва своя
та несъщественост, както и, обратно, жертва пред самата себе 
си несъществената страна на природата. Благодарение на това
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действието е духовно движение, тъй като то е двустранно в този 
смисъл, че снема абстракцията за същността, както благого
вението определя предмета, и прави тази същност нещо дейст
вително, и снема и издига във всеобщността действителното, 
както извършващото действието определя предмета и себе си.

Ето защо действието на самия култ започва с чистото отда
ване на едно притежание, което собственикът очевидно разли
ва или оставя да се превърне в дим съвсем безполезно за него. 
Тук той се отказва пред същността на своето чисто съзнание от 
притежанието и правото на собственост и от нейното оползо
творяване, отказва се от личността и от връщането на деянието 
в насочеността към себе си и рефлектира действието по-скоро 
в общото или в същността, отколкото в себе си. -  Но, обратно, 
тук загива също така биващата същност. Животното, което се 
принася в жертва, е знак за един бог; плодовете, които се изяж
дат, са самите живи Церера и Бакхус; -  в животното умират си
лите на висшето право, което има кръв и действителен живот; а 
в плодовете умират силите на низшето право, което притежава 
безкръвно тайната хитра власт. -  Жертването на божествената 
субстанция, доколкото е дейност, принадлежи на самосъзна- 
телната страна; за да бъде възможна тази действителна дейност, 
същността трябва в себе си да е пожертвала самата себе си. Тя е 
извършила това в този акт, в който си е дала налично битие и е 
направила себе си единично животно и плод. Този отказ, който 
следователно същността е извършила вече в себе си, предста
вя действащата насоченост към себе си в наличното битие и за 
нейното съзнание и замества онази непосредствена действител
ност на същността с една по-висша действителност, а именно 
действителността на самата насоченост към себе си. Защото 
възникналото единство, което е резултат от снетата единичност 
и от разделението на двете страни, не е само отрицателна съдба, 
а има положително значение. Само на абстрактната подземна 
същност се отдава изцяло това, което е пожертвано за нея, и с 
това се обозначава рефлексията на притежанието и на битие
то за себе си в общото, различно от насочеността към себе си 
като такава. Но същевременно това е само малка част, а другото 
жертване е само разрушение на негодното и е по-скоро пригот
вяне на пожертването за пиршеството, чиято гощавка отнема на 
действието по един измамчив начин неговото отрицателно зна
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чение. Жертвопринасящият получава при онази първа жертва 
най-многото, което може да получи, а при тази -  използваемото 
за неговата наслада. Тази наслада е отрицателната сила, коя
то снема същността, както и единичността, и същевременно 
е положителната действителност, в която предметното налич
но битие на същността е превърнато в самосъзнателно налич
но битие и насочеността към себе си съзнава единството си със 
същността.

Впрочем този култ е наистина едно действително действие, 
обаче значението на последното се крие повече само в благогове
нието; това, което принадлежи към благоговението, не е създаде
но предметно, тъй както в оползотворяването резултатът лиша
ва самия себе си от своето налично битие. Ето защо култът отива 
по-нататък и запълва този недостатък преди всичко чрез това, че 
дава предметно устойчиво съществуване на своето благогове
ние, тъй като той е общият или единичният, изпълним от всекиго 
труд, който създава жилище и украса на бога в негова чест. -  От 
една страна чрез това се снема предметността на статуята, за- 
щото чрез това освещаване на своите дарове и влагания на труд 
човекът, който се труди, си спечелва благоволението на бога и 
съзерцава своята насоченост към себе си като принадлежаща на 
него; от друга страна също така тази дейност не е единичният 
труд на художника -  напротив, тази особеност е разтворена във 
всеобщността. Но така не само се отдава почит на бога и не само 
идва в представата на човека, който се труди, благословията на 
неговото благоволение, напротив, трудът има също така обрат
но значение в сравнение с първото значение, което се състоеше 
в самоотричането и в почитането на нещо чуждо. Обителите и 
залите на бога са предназначени да се употребяват от човека, съ
кровищата, които се съхраняват в тях, са негови в случай на нуж
да; честта, на която се наслаждава бог в своята украса, е честта на 
художествено богатия и великодушен народ. В празник народът 
украсява както своите собствени жилища и одежди, така и своите 
церемонии с изящни неща. По този начин той получава отплата 
за своите дарове от благодарния бог и доказателства за неговото 
благоволение, в което народът се е свързал с бога в труда, а не в 
надеждата и в една късна действителност -  напротив, като отдава 
почит и поднася дарове, народът се наслаждава непосредствено 
на своето собствено богатство, на своите собствени украшения.
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В. Живо ХУДОЖЕСТВЕНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Народът, който се доближава до своя бог в култа на религията 
на изкуството, е нравственият народ, който знае своята държава 
и нейните действия като воля и осъществяване на самия себе си. 
Ето защо този дух, като противостои на самосъзнателния народ, 
не е светлата същност, която, нямайки насоченост към себе си, 
не съдържа в себе си увереността на индивидите, а е по-скоро 
само тяхната обща същност и господстващата сила, в която те 
изчезват. Затова религиозният култ на тази проста, безформена 
същност връща изобщо на своите поклонници само това, че те 
са народът на своя бог; той спечелва за тях само тяхното устой
чиво съществуване и тяхната проста субстанция изобщо, но не и 
тяхната действителна насоченост към себе си, която е по-скоро 
отхвърлена. Защото те почитат своя бог като празната дълбочи
на, а не като дух. Но от друга страна култът на художествената 
религия няма онази абстрактна простота на същността и зато
ва и нейната дълбочина. Но същността, която е непосредствено 
съединена с насочеността към себе си, в себе си е дух и знаеща 
истина, макар че още не е истината, която се знае, или истина
та, която знае самата себе си в своята дълбочина. Следователно, 
тъй като тук същността има в себе си насочеността към себе си, 
нейното явление е дружелюбно към съзнанието и последното 
получава в култа не само общото оправдание на своето устой
чиво съществуване, но и своето самосъзнателно в самото себе 
си налично битие; тъй като, обратно, същността има действи
телност без насоченост към себе си не в един презрян народ, по 
отношение на който се признава само неговата субстанция, а в 
народа, в чиято субстанция е призната неговата насоченост към 
себе си.

Следователно от култа се появява удовлетвореното в своя
та същност самосъзнание и бог се съсредоточава в последното 
като в свое място. Това място е за себе си нощта на субстанция
та или нейната чиста индивидуалност, но вече не е напрегнатата 
индивидуалност на художника, която още не се е примирила със 
своята същност, ставаща предметна, а е удовлетворената нощ, 
която има ненакърнено в себе си своя патос, тъй като се връща 
от нагледа, от снетата предметност. -  Този патос е сам за себе 
си същността на изгрева, който обаче сега вече е залязъл в себе
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си и има в самия себе си своя залез, самосъзнанието, а с това
-  налично битие и действителност. -  Тук същността на изгрева 
е изминала движението на своето осъществяване. Като се при
низява от своята чиста същност (Wesenheit) до една предметна 
природна сила и нейните изяви, тя е налично битие за нещо дру
го, за насочеността към себе си, която я поглъща. Спокойната 
същност на нямащата насоченост към себе си природа получава 
в плода си степента, при която природата, подготвяйки самата 
себе си и смляна, се предлага на живота, в който има насоче
ност към себе си; в полезността, т.е. във възможността да бъде 
изядена и изпита, тя стига до най-висшето си съвършенство; за- 
щото в полезността природата е възможността за едно по-вис- 
ше съществуване и докосва духовното налично битие; -  като се 
превръща отчасти в омиротворяваща субстанция, а отчасти в 
духовен кипеж, земният дух в своята метаморфоза се е възвисил 
в първия случай до женствения принцип на даването на храна, а 
във втория случай -  до мъжествения принцип на устремяващата 
се напред сила на самосъзнателното налично битие.

Следователно в това оползотворяване се разкрива какво 
представлява онази изгряваща светла същност; то е нейната мис
терия. Защото мистичното не е скритост на една тайна или незна
ние, а се състои в това, че насочеността към себе си знае себе си 
като единна със същността и следователно последната е открита. 
Само насочеността към себе си е открита за себе си или това, ко
ето е открито, е такова само в непосредствената увереност в себе 
си. Но култът видя простата същност именно в тази увереност; 
като годна за употреба вещ тази проста същност не само има на
лично битие, което виждаме, осезаваме, помирисваме, вкусваме, 
но и е предмет на желание и чрез действителното оползотворя
ване става единна с насочеността към себе си, а по този начин 
се разкрива напълно пред последната и става открита за нея.
-  Онова, за което се казва, че е открито за разума, за сърцето, е 
в действителност още тайно, защото още липсва действителната 
увереност на непосредственото налично битие, както предметна
та, така и оползотворяващата, която обаче в религията не е само 
нямащата мисъл, непосредствена увереност, а е същевременно 
напълно знаещата увереност на насочеността към себе си.

Следователно това, което култът е открил пред самосъзна- 
телния дух в самия него, е простата същност като движението,
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което се състои в това, че от една страна тя напуска своята нощ
на скритост и възлиза нагоре в съзнанието, става негова тихо 
подхранваща го субстанция, а от друга страна също така се губи 
отново в подземната нощ, в насочеността към себе си, и преби
вава горе само с тих майчински копнеж. -  Но по-чистото вле
чение е многоименната светла същност на изгрева и неговият 
упоителен живот, който, също така изоставил своето абстракт
но битие, се намира най-напред в предметното налично битие 
на плода, а после, отдавайки се на самосъзнанието, получава в 
него истинска действителност -  и сега блуждае като тълпа от 
екзалтирани жени и е необуздано упоение на природата в само- 
съзнателна форма.

Но пред съзнанието се е разкрил все още само абсолютният 
дух, който е тази проста същност и не е духът като дух в самия 
себе си, или само непосредственият дух, духът на природата. 
Ето защо неговият самосъзнателен живот е само мистерията на 
хляба и на виното, на Церера и на Бакхус, а не на другите, на 
истински по-висшите богове, чиято индивидуалност включва 
в себе си като съществен момент самосъзнанието като такова. 
Следователно пред съзнанието още не се е принесъл в жертва 
духът като самосъзнателен дух и мистерията на хляба и на ви
ното още не е мистерията на плътта и кръвта.

Това необуздано упоение на бога трябва да се успокои и 
да стане предмет, а вдъхновението, което не е било осъзнато, 
трябва да създаде произведение, което противостои на това 
вдъхновение, както на вдъхновението на предходния художник 
противостои статуята наистина като едно също така завърше
но произведение, но не като безжизнена в себе си, а като жива 
насоченост към себе си. -  Един такъв култ е празникът, който 
човекът си дава в своя собствена чест, обаче още не влага в него 
значението на абсолютна същност; защото пред него е открита 
едва [само] същността, пред него още не е открит духът; същ
ността не е като такава, която приема всъщност човешки образ. 
Но този култ полага основата за това откровение и обособява 
поотделно неговите моменти. Такъв момент е тук абстрактни
ят  момент на живата телесност на същността, както преди това 
-  единството на двата в безсъзнателния екстаз. Следователно 
човекът поставя на мястото на статуята самия себе си като фор
ма, възпитана и развита за напълно свободно движение, както
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статуята е напълно свободният покой. Ако всеки индивид умее 
да се представи най-малко като факлоносец, между хората из
пъква един, който е оформеното движение, фината изработка и 
текущата сила на всички членове; -  едно одушевено живо худо
жествено произведение, което съчетава с красотата си сила и на 
което се отрежда като награда за неговата сила украсата, с която 
се е почитала статуята, и честта да бъде всред своя народ най- 
висшето телесно изображение на същността на статуята вместо 
на същността на каменния бог.

В двете изображения, които току-що се появиха, е налице 
единството на самосъзнанието и духовната същност, но още им 
липсва тяхното равновесие. Във вакхическото вдъхновение на
сочеността към себе си е вън от себе си, но в красивата телесност 
тя е духовната същност. Вакхическата омаяност на съзнанието и 
нейното диво произнасяне на безсмислени думи трябва да бъ
дат възприети в ясното налично битие на красивата телесност, 
а нямащата дух яснота на последната трябва да бъде възприета 
във вътрешната душевност на вакхическото вдъхновение. Съ
вършеният елемент, в който вътрешната душевност е също така 
външна, както външността е вътрешна, е отново езикът, но нито 
съвсем случайният и единичен в своето съдържание език на 
оракула, нито чувствителният и възхваляващ само отделния бог 
химн, нито безсъдържателното произнасяне на думи от стра
на на вакхическото безумие. Напротив, езикът получи своето 
ясно и общо съдържание; своето ясно съдържание, защото ху
дожникът се изтръгна с труд от първото съвсем субстанциално 
вдъхновение, за да стигне до формата, която е негово собствено 
налично битие, проникнато във всички негови пориви от само- 
съзнателната душа и живеещо с нея; -  своето общо съдържание, 
защото в този празник, който е честта на човека, изчезва едно
странчивостта на статуите, които съдържат само един национа
лен дух, един определен характер на божествеността. Красивият 
боец е наистина честта на своя особен народ, но той е телесна 
единичност, в която е залязла изчерпателността и сериозността 
на значението и вътрешният характер на духа, който носи особе
ния живот, особените стремежи, нужди и нрави на своя народ. В 
това самоотричане до степента на пълна телесност духът смъкна 
от себе си особените впечатления и отгласи от природата, които 
той включваше в себе си като действителен дух на народа. Ето
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защо неговият народ вече не съзнава в него своята особеност, 
а съзнава по-скоро отказа от нея и всеобщността на своето чо
вешко налично битие.

с . Д у х о в н о  х у д о ж е с т в е н о  п рои зведен и е

Народните духове, които осъзнават образа на своята същност в 
едно особено животно, се сливат в един дух; така особените кра
сиви народни духове се съединяват в един пантеон, чийто еле
мент и чиято обител е езикът. Чистото съзерцание на самия себе 
си като обща човечност има в действителността на народния 
дух формата, която се състои в това, че той се свързва с другите 
народни духове, с които той съставлява по природа една нация, 
за едно съвместно начинание и образува за това произведение 
един целокупен народ, а с това -  едно целокупно небе. Обаче 
тази всеобщност, до която стига духът в своето налично битие, 
е само тази първа всеобщност, която излиза едва от индивиду
алността на нравственото, още не е превъзмогнала своята непо
средственост, не е образувала една държава от тези народности. 
Нравствеността на действителния народен дух почива отчасти 
върху непосредственото доверие на индивидите в цялото на 
техния народ, отчасти върху непосредственото участие, което 
вземат всички в решенията и действията на управлението без 
оглед на съсловната разлика. В обединението, което отначало не 
съставлява един постоянен ред, а цели само извършването на 
едно съвместно действие, тази свобода на всички и на всеки да 
вземат участие понякога се оставя настрана. Ето защо тази пър
ва общност е повече събрание на индивидуалностите, отколкото 
господство на абстрактната мисъл, която би лишавала индиви
дите от тяхното самосъзнателно участие във волята и действи
ето на цялото.

Събранието на народните духове съставлява един кръг от 
форми, който обхваща сега цялата природа, а също така целия 
нравствен свят. Също и те стоят повече под върховната заповед 
на единия, отколкото под неговото върховно господство. Сами за 
себе си те са общите субстанции на онова, което е и което върши 
самосъзнателната същност в себе си. Но последната съставля
ва силата и преди всичко поне центъра, към който се стремят



560 Г. В. фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НАДУХА

онези общи същности, който, изглежда, свързва техните задачи 
отначало само случайно. Но връщането на божествената същ
ност в самосъзнанието вече съдържа основанието, поради кое
то това самосъзнание съставлява центъра за онези божествени 
сили и скрива същественото единство преди всичко под форма
та на приятелско външно отношение между двата свята.

Същата всеобщност, която е присъща на това съдържание, 
има по необходимост също така формата на съзнание, в която се 
явява съдържанието. Това вече не е действителната дейност на 
култа, а е дейност, която наистина още не се е издигнала в поня
тието, а е издигната едва в представата, в синтетичното свърз
ване на самосъзнателното и на външното налично битие. Налич
ното битие на тази представа, езикът, е първият език, епосът 
като такъв, който съдържа общото съдържание най-малкото 
като пълнота на света, макар и не като всеобщност на мисълта. 
Певецът е единичният и действителният човек, от когото като 
субект на този свят се поражда и носи (самият) този свят. Него
вият патос не е зашеметяващата природна сила, а Мнемозина, 
паметта и възникналата вътрешна душевност, припомнянето, 
навлизането навътре (Erinnerung) на непосредствената преди 
това същност. Той е органът, който изчезва в своето съдържа
ние; важна е не неговата собствена насоченост към себе си, а не
говата муза, общата му песен. Но това, което в действителност 
е налице, е умозаключението, в което крайният термин на все
общността, светът на боговете, е свързан чрез средния термин 
на особеността с единичността, с певеца. Средният термин е на
родът в своите герои, които са единични хора, както певецът, но 
само представяни и чрез това същевременно общи, както сво
бодният краен термин на всеобщността, боговете.

Следователно в този епос се представя изобщо на съзнани
ето това, което в култа се осъществява в себе си, отношението 
на божественото към човешкото. Съдържанието е действие на 
същността, която съзнава самата себе си. Извършването на 
действието нарушава покоя на субстанцията и възбужда същ
ността, поради което нейната простота е разделена и разкрита 
в многообразния свят на природните и духовните сили. Дейст
вието е наскърбяване на спокойната земя, гроб, който, одуше
вен от кръвта, извиква напусналите телата духове, които, жад
ни за живот, получават такъв в дейността на самосъзнанието.
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Дейността, към която се стреми общото усилие, получава две 
страни, страната на насочеността към себе си, която трябва да 
бъде осъществена от една съвкупност от действителни народи 
и от стоящите начело на тях индивидуалности, и общата, коя
то трябва да бъде осъществена от техните субстанциални сили. 
Но отношението на двете се определяше по-преди така, че то 
е синтетично свързване на общото и единичното или е пред
ставянето. От тази определеност зависи оценяването на този 
свят. -  Ето защо отношението на двете страни е смесване, ко
ето разпределя непоследователно единството на дейността и 
излишно прехвърля действието от едната страна на другата. Об
щите сили имат в себе си образа на индивидуалност, а с това 
-  принципа на извършването на действието; ето защо тяхното 
действане се проявява като също така свободна, изхождаща из
цяло от тях дейност, както дейността на хората. Ето защо както 
боговете, така и хората са вършили едно и също. Сериозността 
на онези сили е смешно излишество, тъй като те са в действител
ност силата на действащата индивидуалност; -  а напрежението 
и трудът на последната е също така безполезно усилие, тъй като 
по-скоро въпросните сили направляват всичко. -  Мимолетните 
смъртни, които са нищото, са същевременно мощната насоче
ност към себе си, която подчинява на себе си общите същности, 
наскърбява боговете и им създава изобщо тяхната действител
ност и интерес към дейността; тъй както, обратно, тези безсил
ни всеобщности, които се хранят от даровете на хората и полу
чават едва от тях възможност да извършат нещо, са природната 
същност и материалът на всички събития, а също така нравстве
ната материя и патосът на дейността. Ако техните елементарни 
натури навлизат в действителността и в дейно отношение едва 
чрез свободната насоченост на индивидуалността към себе си, 
те са също така общото, което се изтръгва от тази връзка, ос
тава неограничено в своето определение и чрез непреодолима
та еластичност на своето единство заличава пунктуалността на 
дейното и неговите фигурации, запазва чисто самото себе си и 
разтваря всичко индивидуално в своята подвижност.

Както боговете изпадат в това противоречиво отношение с 
противостоящата им надарена с насоченост към себе си приро
да, по същия начин тяхната всеобщност влиза в стълкновение 
с тяхното собствено определение и неговото отношение към
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други. Те са вечните красиви индивиди, които, намирайки се в 
покой в своето собствено налично битие, са свободни от пре
ходност и от чуждо насилие. -  Но те са същевременно определе
ни елементи, особени богове, които следователно се отнасят към 
други. Но отношението към други, което по своето противо
поставяне е спор с тях, е комично самозабравяне на вечната им 
природа. -  Определеността е вкоренена в божественото устой
чиво съществуване и има в неговото ограничение насочеността 
на цялата индивидуалност към себе си; чрез последната техните 
характери същевременно загубват остротата на своеобразието 
и се смесват в своята многозначност. -  Целта на дейността и 
самата им дейност, доколкото последната е насочена към нещо 
друго, а по такъв начин към една непобедима божествена сила, 
е случайно, празно самохвалство, което също така се разтопява 
и превръща привидната сериозност на действието в безопасна, 
сигурна в самата себе си игра без резултат и успех. Но ако в при
родата на тяхната божественост отрицателното или определе
ността на тази природа се прояви само като непоследователност 
на тяхната дейност и като противоречие между целта и успеха 
и посочената самостоятелна сигурност взема превес над опре
деленото, тъкмо чрез това на тях противостои чистата сила 
на отрицателното, и то като тяхна последна сила, която те не 
могат да превъзмогнат. Те са общото и положителното по от
ношение на единичната насоченост на смъртните към себе си, 
която не устоява на тяхната сила; но затова общата насоченост 
към себе си витае над тях и над целия този свят на представа
та, на който принадлежи цялото съдържание, витае над тях като 
нямащата понятие празнота на необходимостта -  събитие, 
към което те се отнасят като нямащи насоченост към себе си и 
тъгуващи, защото тези определени натури не се намират в тази 
чистота.

Но тази необходимост е единството на понятието, на ко
ето единство е подчинена противоречивата субстанциалност на 
отделните моменти, в което се подрежда непоследователността 
и случайността на тяхната дейност и играта на техните действия 
получава своята сериозност и стойност в самите тези действия. 
Съдържанието на света на представата играе разюздано само за 
себе си своето движение в средния термин} съсредоточено око
ло индивидуалността на един герой, който обаче в своята сила
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и красота чувства живота си сломен и тъгува, като предвижда 
ранната си смърт. Защото твърдата и действителна в себе си 
единичност е изключена в крайното положение и раздвоена 
в своите моменти, които още не са се намерили [един друг] и 
не са се съединили. Едното единично, абстрактното недейс
твително, е необходимостта, която не взема участие в живота 
на средния термин, тъй както не взема участие в него и другото 
единично, певецът, който се държи вън от него и загива в пред
ставата за него. Двата крайни термина трябва да се доближат 
до съдържанието; единият от тях, необходимостта, трябва да се 
изпълни със съдържание, а другият, езикът на певеца, трябва да 
вземе участие в него, и съдържанието, което преди това е било 
предоставено на самото себе си, трябва да получи в себе си уве
реността и твърдото определение на отрицателното.

Следователно този по-висш език, трагедията, обединява 
по-отблизо разпръснатостта на моментите на съществения и 
действащия свят; субстанцията на божественото се разпада 
според природата на понятието в своите форми и тяхното дви
жение също така съответства на понятието. По отношение на 
формата езикът благодарение на това, че навлиза в съдържани
ето, престава да бъде разказващ, както съдържанието [престава 
да бъде] представно. [В трагедията] говори самият герой и пред
ставата показва на слушателя, който е същевременно зрител, са- 
мосъзнателни хора, които знаят и умеят да изказват своето 
право и своята цел, силата и волята на своята определеност. Те 
са художници, които не изказват безсъзнателно, естествено и 
наивно външната страна на своето решение и начинание, както 
прави езикът, който съпровожда обикновената дейност в дейст
вителния живот, а изявяват вътрешната същност, доказват пра
вото на своето действие и утвърждават обмислено и изказват 
определено патоса, на който принадлежат, изказват го свобод
но от случайни обстоятелства и от особеността на личностите 
в неговата обща индивидуалност. И най-сетне налично битие 
на тези характери са действителните хора, които надяват вър
ху себе си личностите на героите и изобразяват последните в 
действителна, не в разказваща, а в собствена реч. Колкото е съ
ществено за статуята да е направена от човешки ръце, толкова е 
съществен актьорът за своята маска -  не като външно условие, 
от което трябва да се абстрахира разглеждането на изкуството;



564 Г. В. Фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ДУХА

-  или, доколкото в разглеждането на изкуството трябва, разби
ра се, да се абстрахираме от него, по този начин е казано тъкмо 
това, че изкуството още не съдържа в себе си истинската, съ
щинската насоченост към себе си.

Общата почва, върху която се извършва движението на 
тези породени от понятието форми, е съзнанието на първия 
представящ език и на неговото нямащо насоченост към себе 
си разединено съдържание. Това, което намира израз в хора на 
старците, е мъдростта на обикновения народ изобщо; народът 
има свой представител в безсилието на този хор, тъй като сами
ят той съставлява само положителния и пасивния материал на 
противостоящата му индивидуалност на управлението. Лишен 
от могъществото на отрицателното, народът не може да държи 
заедно и да свързва богатството и пъстрата пълнота на божест
вения живот, а го оставя да се разпадне и в своите прославящи 
химни възхвалява всеки единичен момент като самостоятелен 
бог, възхвалява ту един, ту някой друг. Но там, където народът 
почувства сериозността на понятието, така както то шества над 
тези форми, при което ги разрушава, и получи възможност да 
види колко лошо е положението на нещата с възхваляваните от 
него богове, които се осмеляват да стъпят на тази почва, върху 
която господства понятието, сам той не е отрицателната сила, 
която се намесва чрез действие, а се придържа в нямащата на
соченост към себе си мисъл за нея, в съзнанието за чуждата 
съдба, и добавя празното желание за успокоение и слабата реч 
за умилостивяване. В страха пред по-висшите сили, които са 
непосредствените ръце на субстанцията, пред борбата им една 
с друга и пред простата насоченост на необходимостта към себе 
си, която насоченост смазва както тях, така и живите същест
ва, които са свързани с тях; -  в състраданието към последните, 
които народът знае същевременно като тъждествени със самия 
него, за него се крие само бездейната уплаха от това движение, 
също така безпомощното съжаление, а като край -  празният по
кой на подчиняването на необходимостта, чието произведение 
не се схваща като необходимото действие на характера и като 
дейността на абсолютната същност в самата себе си.

В това съзерцаващо съзнание, доколкото стои върху безраз
личната почва на представата, духът се явява не в своето разсе
яно многообразие, а в простото раздвоение на понятието. Ето
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защо неговата субстанция се оказва разкъсана само на своите две 
екстремни сили. Тези елементарни общи същности са същевре
менно самосъзнателни индивидуалности -  герои, които влагат 
своето съзнание в една от тези сили, имат в нея определеността 
на характера и съставляват нейното привеждане в действие и 
нейната действителност. -  Както напомних, това общо индиви
дуализиране слиза още и до непосредствената действителност 
на същинското налично битие и се представя на едно множество 
от зрители, което има в лицето на хора своето копие или по-ско
ро своята собствена, изразяваща себе си представа.

Съдържанието и движението на духа, който тук е предмет 
на себе си, вече бяха разгледани като природа и реализиране на 
нравствената субстанция. В своята религия духът стига до съ
знанието за себе си или се представя на своето съзнание в своя
та по-чиста форма и по-просто изобразяване. Следователно, ако 
нравствената субстанция се раздвоява чрез своето понятие по 
своето съдържание във вид на двете сили, които бяха опреде
лени като божествено и човешко или подземно и виеше право 
-  първото от които беше семейството, а второто държавната 
власт, и при което семейството беше женският, а държавната 
власт беше мъжкият характер, -  кръгът от богове, който има
ше преди това много форми и се колебаеше в своите определе
ния, се ограничава върху тези сили, които чрез това определе
ние са се доближили до същинската индивидуалност. Защото 
по-раншното разпръскване на цялото във вид на многообразни 
и абстрактни сили, които се проявяват като субстанциирани, е 
разтваряне на субекта, който ги обхваща само като моменти 
в своята насоченост към себе си, и затова индивидуалността е 
само повърхностната форма на въпросните същности. Обратно, 
една разлика на характерите, която отива по-нататък от спо
менатата, трябва да се причисли към случайната и сама по себе 
си външна личност.

Същевременно същността се разделя по своята форма или 
според знанието. Действащият дух като съзнание противостои 
на предмета, по отношение на който е деен и който по такъв на
чин е определен като отрицателното на знаещото; поради това 
действащият се намира в противоположността на знанието и 
незнанието. Той взема своята цел от характера си и знае тази цел 
като нравствена същност; но чрез определеността на характера
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той знае само едната сила на субстанцията, а другата е скрита 
за него. Ето защо присъстващата действителност е в себе си едно 
нещо, а за съзнанието -  друго нещо; в това отношение висшето и 
низшето право получават [от една страна] значението на знаеща 
и откриваща се пред съзнанието, а от друга страна значението на 
скриваща се и тайно дебнеща сила. Едното значение е светлата 
страна, богът на оракула, който според своя природен момент 
е произлязъл от всеозаряващото слънце, знае и открива всичко 
-  Феб и ЗевСу който е негов баща. Но заповедите на този казващ 
истината бог и неговите известявания на това, което е, са по- 
скоро измамчиви. Защото това знание в своето понятие е непо
средствено незнанието, тъй като съзнанието в самото себе си е 
в извършването на действието тази противоположност. Поради 
това този, който е можал сам да реши гатанката на сфинкса59, 
както и детински доверчивият60, биват отправени към гибел от 
това, което им открива бог. Тази жрица, с устата на която гово
ри красивият бог, не е нищо друго освен двусмислените сестри 
на съдбата, които със своите обещания тласкат към престъпле
ние и в двуезичието на онова, което са посочили като сигурност, 
измамват онзи, който се е уповавал в дадения в откровението 
смисъл61. Ето защо съзнанието, което е по-чисто от последно
то (което вярва във вещици) и е по-разсъдително и основателно 
от първото (което се отнася с доверие към жрицата и красивия 
бог), в отговор на откровението, което е направил самият дух на 
бащата относно престъплението, което го е убило, бави отмъ
щението и подготвя още и други доказателства, като изхожда от 
това основание, че този даващ откровение дух би могъл да бъде 
и дяволът62.

Едно такова недоверие е обосновано поради това, че знае
щото съзнание оставя себе си в противоположността на само
то себе си и предметната същност. Правото на нравственото, че 
действителността в себе си е нищо, в противоположност на аб
солютния закон, узнава от опит, че неговото знание е едностран
чиво, че неговият закон е закон само на неговия характер, че то 
е завладяло само едната сила на субстанцията. Самото действие 
е това превръщане на знаенето в неговото противоположно, в 
битието, то е превръщане на правото на характера и на знание
то в правото на противоположното, с което първото е свързано 
в същността на субстанцията -  в еринията на другата враждеб
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но възбудена сила и характер. Това низше право седи на трона 
заедно със Зевс и се радва на същото уважение, както даващият 
откровения и знаещият бог.63 Действащата индивидуалност ог
раничава света на боговете, който виждаме в хора, върху тези 
три същности. Едната същност е субстанцията -  както властта 
на домашното огнище и духът на семейния пиетет, така и общата 
власт на държавата и управлението. Тъй като тази разлика при
надлежи на субстанцията като такава, тя не се индивидуализира 
за представата в две различени форми, а има в действителността 
двете личности на своите характери. Напротив, разликата между 
знанието и незнанието спада във всяко едно от действителни
те самосъзнания -  и само в абстракцията, в елемента на всеоб
щността, тази разлика се разделя на два индивидуални образа. 
Защото насочеността на хероя към себе си има налично битие 
само като цяло съзнание и затова е всъщност цялата разлика, 
която принадлежи на формата; но неговата субстанция е опре
делена и на него принадлежи само едната страна на разликата 
на съдържанието. Ето защо двете страни на съзнанието, които 
в действителността нямат отделна индивидуалност, свойствена 
на всяка една от тях, получават в представата всяка една свой 
особен образ -  едната получава образа на правещия откровение 
бог, а другата получава формата на скриваща се ериния. От една 
страна и двете се радват на еднаква почит, от друга страна обра
зът на субстанцията, Зевс, е необходимостта на отношение
то на двете една към друга. Субстанцията е отношението, което 
се състои в това, че значението е за себе си, а неговата истина 
е в простото, [че] разликата, благодарение на която има битие 
действителното съзнание, има своето основание в заличаваща
та разликата вътрешна същност, а ясното за себе си уверение на 
увереността има своето потвърждение в забравата.

Съзнанието разкри тази противоположност чрез извършва
нето на действието; като действа според даденото в откровението 
знание, то узнава от опит неговата измама и, предано по съдър
жание на единия атрибут на субстанцията, то наскърби другия и 
по този начин даде на последния право по отношение на себе си. 
Следвайки знаещия бог, то взе по-скоро това, което не е дадено 
в откровението, и се разкайва, че се е доверило на знанието, чия- 
то двусмисленост, тъй като тя е неговата природа, е трябвало да 
бъде и за него и е трябвало да има предупреждение за това. Бес-
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ните викове на жрицата, нечовешкият образ на вещиците, гласът 
на дървото, на птицата, сънят и т.н.64 не са начините, по които се 
проявява истината, а се предупреждаващи знаци за измамата, за 
неблагоразумието, за единичността и случайността на знание
то. Или, което е същото, противоположната сила, която бива на- 
скърбявана от него, е налице като провъзгласен закон и важащо 
право, все едно дали е закон на семейството или на държавата; 
съзнанието, напротив, следваше собственото знание и само скри 
от себе си това, което беше получило чрез откровение. Но исти
ната на опълчващите се една против друга сили на съдържанието 
и на съзнанието е резултатът, който се състои в това, че двете са 
еднакво прави и затова в своята противоположност, създавана от 
извършването на действието, еднакво не са прави. Движението на 
дейността доказва тяхното единство във взаимната гибел на двете 
сили и на самосъзнателните характери. Примирението на проти
воположността със себе си е Лета на подземния свят в смъртта
-  или Лета на надземния свят като освобождение не на вината
-  защото съзнанието, щом е действало, не може да я отрече, -  а 
от престъплението и негово изкупително успокоение. И двете са 
забравата, изчезналостта на действителността и на дейността на 
силите на субстанцията, на техните индивидуалности, и на силите 
на абстрактната мисъл за доброто и злото; защото никоя от тях 
сама за себе си не е същността, напротив, същност е покоят на 
цялото в самото себе си, неподвижното единство на съдбата, спо
койното налично битие, а с това бездейността и безжизнеността 
на семейството и на управлението и еднаквата почит, а с това без
различната недействителност на Аполон и на еринията и връща
нето на тяхната одухотвореност и дейност в простия Зевс.

Тази съдба завършва обезлюдяването на небето -  на няма
щото мисъл смесване на индивидуалността и същността, -  на 
едно смесване, поради което дейността на същността се проявя
ва като непоследователна, случайна, недостойна за нея; защото 
индивидуалността, само повърхностно прикрепена към същ
ността, е несъществена. Следователно изгонването на такива 
нямащи същност представи, което се изискваше от философи 
от древността65, започва вече в трагедията изобщо чрез това, че 
разделението на субстанцията е овладяно от понятието, следо
вателно индивидуалността е съществената индивидуалност и 
определенията са абсолютните характери. Затова самосъзнани
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ето, което е представено в трагедията, познава и признава само 
една най-висша сила и този Зевс само като силата на държавата 
или на домашното огнище, а в противоположност на знанието 
-  само като бащата на ставащото форма знание за особеното и 
като Зевс на клетвата и на еринията, на общото, на вътрешното, 
което обитава в скритото. Моментите, които се разсейват по-на
татък от понятието в представата и които хорът признава един 
след друг, напротив, не са патосът на героя, а се свеждат за него 
до страст -  до случайни, нямащи същност моменти, които наис
тина се възхваляват от нямащия насоченост към себе си хор, но 
не са способни да съставляват характера на героите, нито пък да 
бъдат провъзгласявани и почитани от тях като тяхна същност.

Но и личностите на самата божествена същност, подобно 
на характерите на нейната субстанция, се сливат в простотата 
на безсъзнателното. По отношение на самосъзнанието тази не
обходимост има това определение, че е отрицателната сила на 
всички появяващи се образи, че не познава в тях самата себе 
си, а по-скоро залязва в тях. Насочеността към себе си се явява 
като отредена само на характерите, а не като среден термин на 
движението. Но самосъзнанието, простата увереност в себе си, 
е в действителност отрицателната сила, единството на Зевс, на 
субстанциалната същност и абстрактната необходимост, то 
е духовното единство, в което се връща всичко. Тъй като дейст
вителното самосъзнание още бива различавано от субстанцията 
и съдбата, от една страна то е хорът или по-скоро мнозинство
то от зрители, което това движение на божествения живот като 
нещо чуждо изпълва със страх или в което то като нещо близко 
предизвиква само затрогването на бездейното състрадание. От 
друга страна, доколкото и съзнанието взема участие в действи
ето и принадлежи на характерите, това съединяване -  тъй като 
още не е налице истинското съединяване, съединяването на на
сочеността към себе си, съдбата и субстанцията -  е външно съ
единяване, хипокризия; героят, който се явява пред зрителя, се 
разпада във вид на своята маска и актьора, -  във вид на лицето 
и действителната насоченост към себе си.

Самосъзнанието на героите трябва да излезе от своята мас
ка и да се представи така, както знае себе си като съдба както на 
боговете на хора, така и на самите абсолютни сили и вече не е 
отделено от хора, от общото съзнание.
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Следователно комедията има най-напред тази страна, че 
действителното самосъзнание се представя като съдба на бо
говете. Като общи моменти тези елементарни същности не са 
насоченост към себе си и не са действителни. Наистина те са 
надарени с формата на индивидуалност, но последната е вложе
на в тях само от въображението и не им е присъща в себе си и 
за самата себе си; действителната насоченост към себе си няма 
за своя субстанция и за свое съдържание един такъв абстрактен 
момент. Ето защо насочеността към себе си, субектът се изди
га над един такъв момент като над едно единично свойство и, 
надянат с тази маска, изразява иронията на това свойство, ко
ето иска да бъде нещо за себе си. Претенциозността на общата 
същност (Wesenheit) се издава в насочеността към себе си; тази 
претенциозност се оказва пленена в една действителност и ос
тавя да падне маската тъкмо поради това, че иска да бъде нещо 
истинско. Насочеността към себе си, която се явява тук в своето 
значение като нещо действително, играе с маската, която надява 
веднъж, за да бъде нейна личност -  но, тръгвайки от тази при- 
видност тя също така скоро отново се показва в собствената си 
голота и обикновеност, която се оказва неразличима от същин
ската насоченост към себе си както за актьора, така и за зрителя. 
Това общо разтваряне на изобразената същност изобщо в ней
ната индивидуалност става в своето съдържание по-сериозно и 
затова по-самодоволно и по-язвително, доколкото съдържание
то има своето по-сериозно и по-необходимо значение. Божест
вената субстанция съединява в себе си значението на природна 
и нравствена същност. По отношение на това, което принадлежи 
на природата, действителното самосъзнание вече в употребява
нето му за своя украса, жилище и т.н. и в пиршеството, което 
съпровожда неговото принасяне в жертва, се оказва съдбата, на 
която е издадена тайната на това, как стоят нещата с насочената 
към себе си същност (Selbstwesenheit) на природата; в мистери
ята на хляба и на виното то усвоява природата заедно със зна
чението на вътрешна същност, а в комедията осъзнава изобщо 
иронията на това значение. -  И така, доколкото това значение 
съдържа нравствената същност, то е отчасти народът в неговите 
две страни -  страната на държавата или на същинския демос и 
на семейната единичност, -  а отчасти самосъзнателното чисто 
знание или разумното мислене на общото. -  Споменатият демос,
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общата маса, която знае себе си като господар и управник, както 
и като разсъдък и прозрение, към които трябва да се отнасяме с 
респект, се поддава на насилие и измама от особеността на сво
ята действителност и представя смешния контраст между сво
ето мнение за себе си и своето непосредствено налично битие, 
между своята необходимост и своята случайност, между своята 
всеобщност и своята обикновеност. Ако принципът на единич
ността на демоса, отделен от общото, се прояви в същинската 
форма на действителността и явно завладее и започне да управ
лява общността, на която нанася тайно вреда, по-непосредст- 
вено се разкрива контрастът между общото като теория и това, 
което е важно в практиката, пълното освобождаване на целите 
на непосредствената единичност от общия ред и надсмешката й 
над него.

Разумното мислене освобождава божествената същност от 
нейния случаен образ и в противоположност на нямащата по
нятие мъдрост на хора, която изказва най-различни нравствени 
сентенции и признава множество закони и определени понятия 
за дълг и право, то ги издига в прости идеи за красивото и доб
рото. -  Движението на тази абстракция е съзнанието за диалек
тиката, която имат в себе си тези максими и закони, а чрез това -  
съзнанието за изчезването на абсолютната значимост, в която се 
проявиха те по-рано. Тъй като изчезват случайното определение 
и повърхностната индивидуалност, които представата отреди 
на божествените същности, от своята природна страна те имат 
още само голотата на своето непосредствено налично битие, те 
са облаци, изчезваща мъгла66, както въпросните представи. След 
като са станали по своята мислена същественост прости мисли 
за красивото и доброто, последните понасят това, че ще бъдат 
изпълнени с всяко произволно избрано съдържание. Силата на 
диалектическото знание отдава определените закони и максими 
на извършване на действието на разположение на удоволствие
то и лекомислието на покварената от тях младеж, а в ръцете на 
страхливостта и загрижеността на ограничената върху единич
ността на живота старост отдава оръжия за измама. Следова
телно чистите мисли за красиво и добро представят комичното 
зрелище, което се състои в това, че чрез освобождаването от 
мнението, което съдържа както тяхната определеност като съ
държание, така и тяхната абсолютна определеност, устойчивост
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та на съзнанието, те стават празни, а тъкмо чрез това стават игра 
на мнението и на произвола на случайната индивидуалност.

Следователно тук безсъзнателната преди това съдба, която 
се състои в празния покой и в забравата и е отделена от само
съзнанието, е съединена с последното. Единичната насоченост 
към себе си е отрицателната сила, чрез която и в която изчезват 
боговете, както и техните моменти, налично биващата природа 
и мислите за нейните определения; същевременно тази насоче
ност към себе си не е празнотата на изчезването, а се запазва в 
самата тази нищожност, е при себе си и е единствената действи
телност. Религията на изкуството получи своя завършек в еди
ничната насоченост към себе си и се върна напълно в себе си. 
Чрез това, че единичното съзнание в увереността в самото себе 
си се проявява като тази абсолютна сила, последната е загубила 
формата на нещо представяно, изобщо отделено от съзнанието 
и чуждо нему, каквито бяха статуята, а също така живата краси
ва телесност или съдържанието на епоса и силите и личностите 
на трагедията; -  по същия начин и единството не е безсъзнател
ното единство на култа и на мистериите, а същинската насо
ченост на актьора към себе си съвпада с неговата личност, тъй 
както зрителят, който се чувства напълно като у дома си в това, 
което му се представя, и вижда в играта самия себе си. Това са
мосъзнание възприема в своя наглед, че всичко, което приема в 
противоположност на него формата на същност, в него по-скоро 
се разтваря в неговото мислене, налично битие и извършване на 
действия и е отдадено нему -  това е връщането на всичко общо 
в увереността в самия себе си, която по този начин е това пълно 
безстрашие пред всичко чуждо и това пълно нямане на същност 
от страна на всичко чуждо, а също благополучие и благоденствие 
на съзнанието, каквито вече не се намират вън от тази комедия.

С
Религия на откровението

Чрез религията на изкуството духът навлезе от формата на суб
станция във формата на субект, защото тази религия създава
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образа на субекта и следователно влага в този образ дейността 
или самосъзнанието, което само изчезва в страшната субстан- 
ция и в доверието не схваща самото себе си. Това очовечаване 
на божествената същност изхожда от статуята, която има в себе 
си само външния образ на насочеността към себе си, но вът
решното, дейността на очовечаването, спада вън от статуята; 
но в култа двете страни станаха едно, в резултата от религията 
на изкуството това единство в своята завършеност премина съ
щевременно и към крайния термин на насочеността към себе си; 
в духа, който в единичността на съзнанието е напълно уверен в 
себе си, цялата същност е изчезнала. Положението, което изказ
ва това лекомислие, гласи така: насочеността към себе си е абсо
лютната същност; същността, която беше субстанция и в коя
то насочеността към себе си беше акциденталност, е сведена до 
предикат, и духът загуби своето съзнание в това самосъзнание, 
на което не противопостави нищо във формата на същност.

Както е ясно от само себе си, това положение: насоченост
та към себе си е абсолютната същност, принадлежи на нере- 
лигиозния, на действителния дух; и трябва да си спомним коя е 
неговата форма, която го изразява. Тя ще съдържа същевремен
но движението и превръщането на това положение, което дви
жение и превръщане свежда насочеността към себе си до пре
дикат, определя я като такъв, и издига субстанцията до субект. 
А именно така, че обратното положение не прави субстанцията 
субект в себе си или за нас или, което е същото, не възстановя
ва субстанцията така, че съзнанието на духа да се отведе обрат
но до неговото начало, до естествената религия, а така, че това 
превръщане се осъществява за и чрез самото самосъзнание. Тъй 
като последното съзнателно се отказва от себе си, то се запазва в 
своето самоотричане и остава субект на субстанцията, но и като 
отрекло се от себе си то същевременно съзнава тази субстанция; 
или, тъй като чрез своята саможертва самосъзнанието поражда 
субстанцията като субект, този субект остава негова собствена 
насоченост към себе си. Ако в двете положения, в положението 
за първата субстанциалност изчезва само субектът, а във второ
то субстанцията е само предикат и следователно двете страни 
са налице във всяко положение с противоположна нееднаквост 
на стойността, по този начин се постига това, че произлиза съе
диняването и взаимопроникването на двете натури, в което две
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те с еднаква стойност са толкова съществени, колкото са също 
така само моменти; следователно по този начин духът е толкова 
много съзнание за себе си като за своя предметна субстанция, 
колкото е просто, оставащо в себе си самосъзнание.

Религията на изкуството принадлежи на нравствения дух, 
който, както видяхме по-рано, залязва в правното състояние, 
т.е. в положението: насочеността към себе си като такава, аб
страктната личност е абсолютна същност. В нравствения 
живот насочеността към себе си е потънала в духа на своя на- 
род, тя е изпълнената всеобщност. Но простата единичност 
се издига от това съдържание и нейното лекомислие я изчиства 
до висотата на личност, до абстрактната всеобщност на право- 
то. В последната се е загубила реалността на нравствения дух, 
безсъдържателните духове на народните индивиди са събрани в 
един пантеон -  не в пантеона на представата, безсилната форма 
на която предоставя свобода на всеки, а в пантеона на абстракт
ната всеобщност, на чистата мисъл, която ги прави безплътни и 
отрежда битие в себе си и за себе си на нямащата дух насоченост 
към себе си, на единичната личност.

Но тази насоченост към себе си поради своята празнота е 
предоставила свобода на съдържанието; съзнанието е същност 
само вътре в себе си; неговото собствено налично битие, прав
ната признатост на личността, е неизпълнената абстракция; сле
дователно то притежава по-скоро само мисълта за самото себе 
си; или така, както е налице и знае себе си като предмет, то е 
недействителното съзнание. Ето защо то е само стоическата 
самостоятелност на мисленето, а последната, като премина
ва през движението на скептическото съзнание, намира своята 
истина в онази форма, която беше наречена нещастно самосъз
нание.

Нещастното самосъзнание знае как стоят нещата с действи
телната валидност на абстрактната личност, а също така с ней
ната валидност в чистата мисъл. То знае, че една такава валид
ност е по-скоро пълна загуба; самото то е тази съзнаваща себе си 
загуба и самоотричането от своето знание за себе си. -  Ние виж
даме, че това нещастно съзнание съставлява обратната страна и 
завършека на напълно щастливото в себе си, на комичното съз
нание. В последното се връща цялата божествена същност или 
то е пълното самоотричане на субстанцията. Напротив, нещас
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тното съзнание е, обратно, трагичната съдба на увереността в 
самия себе сиу която трябва да бъде в себе си и за себе си. То 
е съзнанието за загубата на всяка същност (Wesenheit) в тази 
увереност в себе си и съзнанието за загубата тъкмо на това зна
ние за себе си -  съзнанието за загубата на субстанцията, а също 
така на насочеността към себе си, то е скръбта, която се изказва 
в суровите думи, че бог е умрял.67

Следователно в правното състояние нравственият свят и не
говата религия са потънали в комичното съзнание, а нещастното 
съзнание е знанието за цялата тази загуба. За него е загубена 
собствената стойност както на неговата непосредствена лич
ност, така и на неговата опосредствана, на мислената личност. 
Доверието във вечните закони на боговете е угаснало точно така, 
както са занемели оракулите, които ни запознаваха с особеното. 
Сега статуите са трупове, от които е отлетяла оживотворяващата 
ги душа, тъй както химните са думи, от които е отлетяла вярата; 
трапезите на боговете са без духовно ястие и питие, а от игрите 
и празниците на съзнанието за него не се връща радостното му 
единство със същността. На произведенията на музата липсва 
силата на духа, за който увереността в самия себе си произлезе 
от унищожаването на боговете и хората. Сега те са това, кое
то са за нас -  откъснати от дървото красиви плодове, които ни 
е поднесла дружелюбната съдба, както момиче поднася такива 
плодове; тя не дава действителния живот на тяхното налично 
битие, не дава дървото, което ги е носило, не дава земята и еле
ментите, които са съставлявали тяхната субстанция, нито кли
мата, който е съставлявал тяхната определеност, или смяната на 
годишните времена, които са направлявали процеса на тяхното 
ставане. -  Така с произведенията на това изкуство съдбата не ни 
дава техния свят, не ни дава пролетта и лятото на нравствения 
живот, в който са цъфнали и узрели те, а дава само завоалира
ния спомен за тази действителност. -  Ето защо нашата дейност 
при консумирането им не е дейността на богослужението, чрез 
която за нашето съзнание би възниквала неговата съвършена, 
изпълваща го истина -  напротив, тя е външната дейност, която 
изчиства от тези плодове например дъждовни капки или пра
шинки и на мястото на вътрешните елементи на обкръжаващата, 
пораждащата и одухотворяващата действителност на нравстве
ното издига обширното скеле на мъртвите елементи на тяхното
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външно съществуване, на езика, на историческите факти и т.н., 
не за да се вживее в тях, а само за да си ги представи в себе си. 
Но както момичето, което поднася откъснатите плодове, е нещо 
повече от простиращата се в техните условия и елементи, в дър
вото, въздуха, светлината и т.н. тяхна природа, която ги е пред
ложила непосредствено, тъй като то обобщава всичко това по 
един по-висш начин в лъча на самосъзнателните очи и в жеста 
на поднасянето, така и духът на съдбата, който ни предлага тези 
художествени произведения, е нещо повече от нравствения жи
вот и действителността на този народ, защото този дух е навли
зането навътре, припомнянето (Er-Innerung) на още външно 
проявяващия се в тях дух -  това е духът на трагичната съдба, ко
ято събира всичките онези индивидуални богове и атрибути на 
субстанцията в един пантеон, в духа, който съзнава самия себе 
си като дух.

Всички условия за произлизането на този дух са налице и 
тази целокупност на неговите условия съставлява неговото ста
ване, неговото понятие или биващо в себе си произлизане на 
този дух. -  Кръгът от творения на изкуството обхваща формите 
на самоотричания на абсолютната субстанция; във формата на 
индивидуалност тази субстанция има битие като вещ, като би
ващ предмет на сетивното съзнание -  като чист език или ставане 
на формата, чието налично битие не излиза вън от насочеността 
към себе си и е чисто изчезващ предмет; -  като непосредствено 
единство с общото самосъзнание в неговото вдъхновение като 
опосредствано единство в дейността на култа; -  като красива, 
надарена с насоченост към себе си телесност и най-сетне като 
издигнато в представата налично битие и разпростирането 
на това налично битие до един свят, който в последна сметка се 
съсредоточава в една всеобщност, която е също така чиста уве
реност в самата себе си. -  Тези форми и от друга страна сватът 
на личността и на правото, опустошаващата дивота на оставе
ните на свобода елементи на съдържанието, а също така мисле
ната личност на стоицизма и неудържимото неспокойствие на 
скептическото съзнание съставляват периферията на формите, 
които стоят, очаквайки и напирайки около месторождението на 
духа, който възниква като самосъзнание; скръбта и копнежът на 
нещастното самосъзнание, които пронизват всички тях, са техен 
център и обща родилна болка на произлизането на духа -  прос
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тотата на чистото понятие, което съдържа разгледаните форми 
като свои моменти.

Това понятие има в себе си двете страни, които представих 
по-горе като двете обратни положения; едната е тази, че суб
станцията се отказва от самата себе си и става самосъзнание, 
а другата, обратно, е тази, че самосъзнанието се отрича от себе 
си и прави себе си вещност или обща насоченост към себе си. По 
този начин двете страни се устремяват една към друга и благода
рение на това възниква истинското им обединение. Самоотри
чането на субстанцията, нейното превръщане в самосъзнание, 
изразява прехода в противоположното, безсъзнателния преход 
на необходимостта или това, че тя е а себе си самосъзнание. 
Обратно, самоотричането на самосъзнанието изразява това, че 
то е в себе си общата същност или -  тъй като насочеността към 
себе си е чистото битие за себе си, което в своята противополож
ност остава при себе си -  това, че тъкмо за него субстанцията е 
самосъзнание, а по този начин и дух. Ето защо за този дух, който 
напусна формата на субстанция и получава налично битие във 
формата на самосъзнание, може да се каже -  ако искаме да си 
послужим с отношения, заимствани от областта на естественото 
раждане, -  че той има действителна майка7 но биващ в себе си 
баща; защото действителността или самосъзнанието и „в себе 
си“ като субстанцията са неговите два момента, благодарение на 
взаимното самоотричане на които, при което всеки става други
ят, духът получава налично битие като това тяхно единство.

Доколкото самосъзнанието схваща едностранчиво само сво
ето собствено самоотричане -  макар че следователно неговият 
предмет е за него вече както битие, така и насоченост към себе 
си, и макар че то знае всяко налично битие като духовна същ
ност, -  все пак чрез това още не е станал за него истинският дух, 
доколкото именно битието изобщо или субстанцията от своя 
страна също така не се е отрекла в себе си от самата себе си и не 
е станала самосъзнание. Защото тогава всяко налично битие е 
духовна същност само от становището на съзнанието, а не в 
самото себе си. По този начин духът е само въображаемо вложен 
в наличното битие; това въображаемо влагане е фантазиране- 
то, което приписва по-друг вътрешен смисъл както на приро
дата, така и на историята, както на света, така и на митичните 
представи на предходните религии, отколкото онзи, в който те
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се предлагат непосредствено на съзнанието в своето явление и, 
що се отнася до религиите, по-друг вътрешен смисъл от този, 
който е знаело в тях самосъзнанието, чиито религии са били те. 
Но това значение е заимствано и е одеяние, което не покрива 
голотата на явлението и не си спечелва вяра и уважение, а си 
остава смътна нощ и собствен екстаз на съзнанието.

Следователно, за да не бъде това значение на предметното 
чисто въображаемо, то трябва да бъде в себе си, т.е., първо, то 
трябва да възникне за съзнанието от понятието и да произле
зе в своята необходимост. Така по силата на своето необходи
мо движение знаещият самия себе си дух възникна за нас чрез 
познанието на непосредственото съзнание или на съзнанието 
за биващия предмет. Това понятие, което като непосредствено 
понятие имаше за своето съзнание също така формата на непо
средственост, второ, си даде формата на самосъзнание в себе 
си, т.е. тъкмо според необходимостта на понятието то се отрича 
от себе си като битието или непосредствеността, която е без- 
съдържателният предмет на сетивното съзнание, и става „аз“ за 
съзнанието. -  Но самото непосредствено „в себе си“ или самата 
биваща необходимост се различава от мислещото „в себе си“ 
или от познанието на необходимостта -  разлика, която оба
че същевременно не се съдържа вън от понятието, защото прос
тото единство на понятието е самото непосредствено битие; 
това понятие е също така отричащото се от самото себе си или 
ставането на възприеманата в нагледа необходимост, тъй как- 
то в нея то е при себе си и я знае и схваща в нейното понятие. 
-  Непосредственото „в себе си“ на духа, който си дава формата 
на самосъзнание, не означава нищо друго освен това, че дейст
вителният световен дух е стигнал до това знание за себе си; едва 
тогава това знание навлиза също така в неговото съзнание, и [то] 
като истина. По-горе вече се получи как стана това.

Това, че абсолютният дух си даде формата на самосъзнание 
в себе си, а с това и за своето съзнание, сега се проявява така, че 
съзнанието е вярата на света, че духът е налице като самосъзна
ние, т.е. като действителен човек, че той има битие за непосред
ствената увереност, че вярващото съзнание вижда и чувства и 
чува тази божественост. По такъв начин това не е въображаемо, 
а е действително в съзнанието. Тогава съзнанието не изхожда 
от своето „вътрешно“, от мисълта, не съединява в самото себе
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си мисълта за бога с наличното битие, а изхожда от непосредст
веното присъстващо налично битие и познава бога в него. -  Мо
ментът на непосредственото битие е налице в съдържанието 
на понятието така, че религиозният дух е станал във връщането 
на всяка същност в съзнанието проста положителна насоченост 
към себе си, тъй както действителният дух като такъв стана в не
щастното съзнание тъкмо тази проста самосъзнателна отрица- 
телност. Поради това насочеността на налично биващия дух към 
себе си има формата на пълна непосредственост; тя не е поста
вена нито като нещо мислено или представяно, нито като нещо 
създадено, какъвто беше случаят с непосредствената насоченост 
към себе си отчасти в естествената, отчасти в художествената 
религия. Напротив, този бог се възприема сетивно в нагледа не
посредствено като насоченост към себе си, като действителен 
единичен човек; само така той е самосъзнание.

Това очовечаване на божествената същност или обстоятел
ството, че тя има всъщност и непосредствено формата на само
съзнание, е простото съдържание на абсолютната религия. В нея 
същността се знае като дух или тази религия е съзнание на духа 
относно себе си, че е дух. Защото духът е знанието за самия себе 
си в своето самоотричане; същността, която е движението да за
пази в своето инобитие еднаквостта със самата себе си. Но това 
е субстанцията, доколкото последната в своята акциденталност 
е също така рефлектирана в себе си, не е безразлична по отно
шение на инобитието като нещо несъществено и по такъв на
чин намиращо се в нещо чуждо, а е в него вътре в себе си} т.е. 
доколкото е субект или насоченост към себе си. -  Затова в тази 
религия божествената същност е дадена в откровението. Ней
ната даденост в откровението (Offenbarsein) се състои очевидно 
в това, че се знае какво е тя. Но тя се знае тъкмо когато се знае 
като дух, като същност, която е всъщност самосъзнание. -  За 
съзнанието има нещо тайно в неговия предмет тогава, когато 
той е нещо друго или чуждо за него и когато съзнанието не знае 
този предмет като самото себе си. Тази тайност (Geheimsein) 
престава да съществува, когато абсолютната същност като дух 
е предмет на съзнанието; защото така, в отношението си към 
съзнанието, предметът се явява като насоченост към себе си; т.е. 
съзнанието знае в него непосредствено себе си или в него то е 
открито за себе си. Самото съзнание е открито за себе си само
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в собствената увереност в себе си; въпросният негов предмет 
е насочеността към себе си, но насочеността към себе си не е 
нещо чуждо, а е неделимото единство със себе си, непосредстве
но общото. Насочеността към себе си е чистото понятие, чисто
то мислене или битие за себе си, което непосредствено е битие 
и с това е битие за нещо друго, а като това битие за нещо друго 
се е върнало непосредствено в себе си и е при самото себе си; 
следователно то е това, което истински и единствено е дадено 
в откровението. Доброто, справедливото, светото, творецът на 
небето и земята и т.н. са предикати на един субект -  общи мо
менти, които намират своята опора в тази точка и имат битие 
едва само във връщането на съзнанието в мисленето. -  Когато се 
знаят те, тяхното основание и тяхната същност, самият субект, 
още не са дадени в откровението, а също така определенията 
на общото не са самото това общо. Но самият субект, а с него 
и това чисто общо са дадени в откровението като насоченост 
към себе си, защото тъкмо последната е това рефлектирано в 
себе си „вътрешно“, което е непосредствено налице и е собст
вената увереност на онази насоченост към себе си, за която е 
налице. Следователно това, че духът по своето понятие е онова, 
което е дадено в откровението, е истинската форма на духа, и 
тази негова форма, понятието, е също така единствено негова 
същност и негова субстанция. Духът се знае като самосъзнание 
и е непосредствено открит за последното, защото той е самото 
това самосъзнание; божествената природа е същото, каквото е 
човешката, и това единство се съзерцава.

Следователно тук в действителност съзнанието или начинът, 
по който същността е за самата себе си, нейната форма е еднак
ва с нейното самосъзнание; самата тази форма е самосъзнание; 
с това тя е същевременно биващ предмет и това битие също 
така непосредствено има значението на чисто мислене, на аб
солютна същност. -  Абсолютната същност, която е налице като 
действително самосъзнание, сякаш е слязла надолу от своята 
вечна простота, но в действителност едва с това тя е стигнала до 
своята най-висша същност. Защото едва когато понятието същ
ност е стигнало до своята проста чистота, то е абсолютната аб
стракция, която е чисто мислене, а с това е чистата единичност 
на насочеността към себе си, тъй както поради своята простота 
е непосредственото или битие. -  Това, което се нарича сетивно
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съзнание, е тъкмо тази чиста абстракция, то е това мислене, за 
което съществува битието, непосредственото. Следователно 
най-низшето е същевременно най-висше; даденото в откровени
ето, което е излязло на повърхността, тъкмо в това излизане е 
най-дълбокото. Следователно това, че най-висшата същност се 
вижда, чува и т.н. като биващо самосъзнание, е в действителност 
завършването на нейното понятие; и чрез това завършване същ
ността е така непосредствено налице, както тя е същност.

Това непосредствено налично битие същевременно не е 
единствено и само непосредствено съзнание, а е религиозно 
съзнание; непосредствеността има неразделно не само значе
нието на биващо самосъзнание, но и това на чисто мислена или 
абсолютна същност. Това, което съзнаваме в нашето понятие
-  че битието е същност, -  се съзнава от религиозното съзна
ние. Това единство на битието и същността, на мисленето, ко
ето е непосредствено налично битие, тъй както е мисълта на 
това религиозно съзнание или неговото опосредствано знание, 
е също така негово непосредствено знание; защото това един
ство на битието и мисленето е самосъзнанието и само е нали
це или мисленото единство има същевременно тази форма на 
това, което е то. Следователно тук бог е даден в откровението 
такъв, какъвто е той; той е налице така, както е в себе си; той 
е налице като дух. Бог е достижим единствено в чистото спеку
лативно знание и е само в него и е само самото то, защото той е 
дух; и това спекулативно знание е знанието на религията на от
кровението. Спекулативното знание знае духа като мислене или 
чиста същност, а това мислене -  като битие и като налично би
тие, а наличното битие -  като отрицателността на самото себе 
си, следователно като насоченост към себе си, като тази и като 
обща насоченост към себе си; религията на откровението знае 
тъкмо това. -  Надеждите и очакванията на предходния свят се 
стремяха единствено към това откровение, към това да съзер- 
цае какво е абсолютната същност и да намери в нея самия себе 
си; тази радост -  да съзерцава себе си в абсолютната същност
-  възниква за самосъзнанието и обхваща целия свят; защото 
абсолютната същност е дух, тя е простото движение на онези 
чисти моменти, което изразява самото това, че същността се 
знае като дух едва чрез това, че се съзерцава като непосредстве
но самосъзнание.
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Това понятие за духа, който знае самия себе си като дух, 
само е непосредствено и още не е развито. Същността е дух или 
тя се е проявила, тя е дадена в откровението; тази първа даде
ност в откровението сама е непосредствена; но непосредстве
ността е също така чисто опосредстване или мислене; ето защо 
тя трябва да изложи това в самата себе си като такава. -  Ако 
разгледаме това по-определено, ще видим, че духът в непосред
ствеността на самосъзнанието е това единично самосъзнание, 
противоположно на общото; той е изключващо „едно“, което за 
съзнанието, за което е налице, има още неразтворената форма 
на сетивно „друго"; последното още не знае духа като свой дух 
или духът още не е така, както е единична насоченост към себе 
си, той още не е налице както като обща, така и като всяка насо
ченост към себе си. Или формата (Gestalt) още няма формата на 
понятие, т.е. на обща насоченост към себе си, на насоченост към 
себе си, която в своята непосредствена действителност е също 
така и снета, е мислене, всеобщност, без да загубва своята дейст
вителност във всеобщността. -  Но най-близката и самата тя не
посредствена форма на тази всеобщност вече не е формата на 
самото мислене, на понятието като понятие, а е всеобщността 
на действителността, всичкостта (Allheit) на насочеността към 
себе си и издигането на наличното битие в представата; както 
навсякъде, а за да приведем един определен пример, снетото се
тивно „това" е ва [само] вещта на възприятието, то още не е 
общото на разсъдъка.

Следователно този единичен човек, като когото е дадена в 
откровението абсолютната същност, извършва в себе си като 
индивид движението на сетивното битие. Той е непосредст
вено присъстващият бог; чрез това неговото битие (Sein) пре
минава в минало битие (Gewesensein). Съзнанието, за което той 
има това сетивно присъствие, престава да го вижда, да го чува, 
то вече го е видяло, чуло; и едва благодарение на това, че само 
вече го е видяло, чуло, самото то става духовно съзнание или 
така, както по-преди бог възкръснал за съзнанието като сетив
но налично битие7 така сега той възкръсна в духа. Защото като 
такова съзнание, което вижда и чува сетивно духа, самото то е 
само непосредствено съзнание, което не е снело нееднаквостта 
на предметността, не я е взело обратно в чистото мислене, а знае 
като дух този предметен индивид, но не и самото себе си. В из
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чезването на непосредственото налично битие на това, което се 
знае като абсолютна същност, непосредственото получава своя 
отрицателен момент; духът остава непосредствена насоченост 
на действителността към себе си, но като общото самосъзнание 
на общността, което почива в своята собствена субстанция, тъй 
както последната е в него общ субект; не единичният човек за 
себе си, а заедно със съзнанието на общността и това, което е 
той за нея, е пълното цяло на съзнанието.

Но отминалостта и отдалечеността са само несъвърше
ната форма, в която непосредственият начин е поставен като 
опосредстван или общ; последният е само повърхностно потъ
нал в елемента на мисленето, той е запазен в този елемент като 
сетивен начин и не е поставен в „едно“ с природата на самото 
мислене. Мисленето само е издигнато в представа, защото по
следната е синтетично свързване на сетивната непосредстве
ност и на нейната всеобщност или на мисленето.

Тази форма на представа съставлява определеността, в коя
то дъхът осъзнава себе си в тази своя общност. Тя още не е само
съзнанието на духа, стигнало до висотата на своето понятие като 
понятие; опосредстването още не е завършено. Следователно в 
тази връзка на битието и мисленето е налице този недостатък, 
че духовната същност е още обременена с непримирено раздво
ение във вид на „отсам“ и „отвъд“. Съдържанието е истинно, но 
всички негови моменти, поставени в елемента на представата, 
имат такъв характер, че не са схванати в тяхното понятие, а се 
проявяват като напълно самостоятелни страни, които се отна
сят външно една към друга. За да може истинното съдържание 
да получи за съзнанието също така своята истинна форма, необ
ходима е по-висока култура на съзнанието, което трябва да из
дигне своето възприемане на абсолютната субстанция в нагледа 
до степента на понятие и да приравни за самото себе си своето 
съзнание със своето самосъзнание, както това стана за нас или 
в себе си.

Нека разгледаме това съдържание по начина, по който то е 
в своето съзнание. -  Абсолютният дух е съдържание) така той 
е във формата на своята истина. Но неговата истина не е само 
тази, че е субстанцията на общината или нейното „в себе си“ нито 
пък само тази, че излиза от тази вътрешна душевност и се издига 
в предметността на представата -  напротив, неговата истина е
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тази, че става действителна насоченост към себе си, че рефлек
тира в себе си и е субект. Следователно това е движението, което 
изминава духът в своята община, или това е животът на духа. 
Ето защо това, какво е този откриващ се дух в себе си и за себе си, 
не излиза наяве чрез това, че неговият богат живот в общността 
бива сякаш преобърнат и сведен до първата му нишка, да ре
чем, до представата за първата несъвършена общност или дори 
до това, което е говорил действителният човек. В основата на 
това свеждане лежи инстинктът да се стремим към понятието; 
но то смесва произхода като непосредственото налично битие 
на първото явление с простотата на понятието. Ето защо 
чрез това обедняване на живота на духа, чрез отстраняването на 
представата за общност и за дейност на общността в съответст
вие с тази представа вместо понятие възниква по-скоро чистата 
външност и единичност, историческият начин на непосредстве
ното явление и нямащият дух спомен за една единична мнима 
форма и нейното минало.

Духът е съдържание на своето съзнание най-напред във фор
мата на чиста субстанция или той е съдържание на своето чисто 
съзнание. Този елемент на мисленето е движението, при което се 
слиза надолу към наличното битие или към единичността. Сред
ният термин между тях е синтетичната им връзка, съзнанието 
за ставане на нещо друго или представата като такава. -  Трето
то е връщането от представата и от инобитието или елементът 
на самото самосъзнание. -  Тези три момента съставляват духа; 
неговото разлагане в представата се състои в това, че той има 
битие по един определен начин; но тази определеност не е нищо 
друго освен един от неговите моменти. Следователно неговото 
движение, подробно разгледано, е това, че разпростира своята 
природа във всеки от своите моменти като в един елемент; тъй 
като всеки от тези кръгове се завършва в себе си, тази негова 
рефлексия в себе си е същевременно преход в другия кръг. Пред
ставата съставлява средния термин между чистото мислене и 
самосъзнанието като такова и е само една от определеностите; 
но същевременно, както се оказа, нейният характер е такъв, че 
тя е синтетична връзка, е разпростряна над всичките тези еле
менти и е обща за всички тях определеност.

Самото съдържание, което предстои да разгледаме, отчасти 
вече се появи като представата на нещастното и вярващото
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съзнание; -  но в нещастното съзнание то се появи в определе
нието на съдържанието, което съзнанието създава и за което то 
бленува, в което духът нито може да се насити, нито да намери 
покой, тъй като още не е в себе си или не е свое съдържание като 
своя субстанция; -  във вярващото съзнание, напротив, съдър
жанието беше разгледано като нямащата насоченост към себе си 
същност на света или като всъщност предметно съдържание на 
представата -  на една представа, която изобщо отлита от дейс
твителността и затова няма увереността на самосъзнанието, 
която се отделя от нея отчасти като суетност на знанието, отчас
ти като чисто прозрение. -  Съзнанието на общината, напротив, 
има съдържанието за своя субстанция, тъй както съдържанието 
е нейната увереност в собствения й дух.

[Доколкото] духът е представен отначало като субстанция 
в елемента на чистото мислене, той е следователно непосред
ствено простата, еднаква със самата себе си, вечна същност, 
която обаче има не това абстрактно значение на същност, а зна
чението на абсолютен дух. Обаче духът е това, че не е значение, 
не е вътрешното, а е действителното. Ето защо простата вечна 
същност би била дух само според празната дума, ако би остава
ла при представата и при израза за простата вечна същност. Но 
тъй като простата същност е абстракцията, тя е в действител
ност отрицателното в самото себе си, и то отрицателността на 
мисленето или тази отрицателност, както е тя в същността в 
себе си; т.е. тази същност е абсолютната разлика от себе си или 
свое чисто ставане на нещо друго. Като същност тя е само в себе 
си или за нас; но тъй като тази чистота е тъкмо абстракцията 
или отрицателността, същността е за самата себе си или насо
чеността към себе си, понятието. -  Следователно същността 
е предметна, и тъй като представата схваща и изразява току- 
що изказаната необходимост на понятието като протичане на 
събитие, това означава, че вечната същност поражда за себе си 
нещо друго. Но в това инобитие тя също така непосредствено се 
е върнала в себе си; защото разликата е разлика в себе си; т.е. тя 
се различава непосредствено само от самата себе си, следова
телно е единството, което се е върнало в себе си.

Следователно различават се трите момента -  моментът на 
същността, моментът на битието за себе си, което е инобитие- 
то на същността и за което има битие същността, и моментът на
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битието за себе си или на знанието на самия себе си в другото. 
В своето битие за себе си същността възприема в нагледа само 
самата себе си; в това самоотричане тя е само при себе си; бити
ето за себе си, което изключва себе си от същността, е знанието 
на същността за самата себе си; това е думата, която, щом бъде 
изказана, оставя след себе си този, който я изказва, самоотрекъл 
се и изпразнен, но също така непосредствено е чута и само това 
чуване на самата себе си е наличното битие на думата. Така че 
разликите, които са прокарани, са също така непосредствено 
разтворени, както са прокарани, и са също така непосредствено 
прокарани, както са разтворени, и истинното и действителното 
е тъкмо това кръжащо в себе си движение.

Това движение вътре в самото себе си изказва абсолютна
та същност като дух; абсолютната същност, която не се схваща 
като дух, е само абстрактното празно, тъй както духът, който не 
се схваща като това движение, е само празна дума. Когато мо
ментите на духа се схванат в тяхната чистота, те са нямащите 
покой понятия, които са само това, че са в самите себе си своя 
противоположност и имат своя покой в цялото. Но представа- 
та, свойствена на общността, не е това мислене, което схваща 
нещата в техните понятия; напротив, тази представа има съ
държанието без неговата необходимост и внася в царството на 
чистото съзнание вместо формата на понятие природните от
ношения между баща и син. Тъй като по такъв начин се отна
ся представно в самото мислене, за нея същността е наистина 
дадена в откровението, но поради тази синтетична представа 
от една страна за нея моментите на същността сами се разпадат 
вън един от друг, така че не се отнасят един към друг чрез своето 
собствено понятие, а от друга страна тя се отдръпва от този свой 
чист предмет, отнася се само външно към него; той й е даден в 
откровението от нещо чуждо и в тази мисъл за духа тя не позна
ва самата себе си, не познава природата на чистото самосъзна
ние. Доколкото трябва да се излезе отвъд формата на представа 
и отвъд онези отношения, които са заимствани от сферата на 
природното, следователно доколкото трябва да се излезе също 
така особено отвъд това да се вземат моментите на движени
ето, което е духът, за изолирани неколебливи субстанции или 
субекти вместо за преходни моменти -  това излизане, както на
помнихме по-горе при една друга страна, трябва да се смята за
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напор на понятието; но тъй като това излизане е само инстинкт, 
то не познава себе си, отхвърля с формата и съдържанието и
-  което е същото -  принизява понятието до една историческа 
представа и до наследство от традицията; в него е запазена само 
чисто външната страна на вярата, а по този начин тя е запазена 
като нещо мъртво, без познание, докато вътрешната страна на 
вярата е изчезнала, тъй като тя би била понятието, което знае 
себе си като понятие.

Абсолютният дух, представен в чистата същност, наисти
на не е абстрактната чиста същност, а последната по-скоро 
тъкмо чрез това, че е само момент в духа, се е снижила до сте
пента на елемент. Но изображението на духа в този елемент има 
в себе си същия недостатък от страна на формата, който има и 
същността като същност. Същността е абстрактното и затова е 
отрицателното на своята простота, нещо друго; по същия начин 
духът в елемента на същността е формата на простото един
ство, която затова е всъщност също така ставане на нещо друго.
-  Или, което е същото, отношението на вечната същност към 
нейното битие за себе си е непосредствено простото отношение 
на чистото мислене; следователно в това просто съзерцаване на 
самото себе си в другото инобитието не е поставено като тако
ва; то е разликата, както тя в чистото мислене непосредствено 
не е разлика признаване на любовта, в което двамата не са се 
противопоставили по своята същност. -  Самият дух, който е 
изказан в елемента на чистото мислене, е всъщност това, че не е 
само в мисленето, а е действителен, защото в самото негово по
нятие се съдържа инобитието, т.е. снемането на чистото, само 
мислено понятие.

Тъй като елементът на чистото мислене е абстрактен, са
мият той е по-скоро другото на своята простота и затова пре
минава в същинския елемент на представата -  елементът, в 
който моментите на чистото понятие получават субстанциално 
налично битие един спрямо друг точно така, както са субекти, 
които имат един спрямо друг безразличието на битието не за 
нещо трето, а, рефлектирани в себе си, сами се обособяват един 
от друг и се противопоставят един на друг.

Следователно духът, който е само вечен или абстрактен, 
става за себе си нещо друго или встъпва в налично битие и не
посредствено в непосредственото налично битие. Следовател
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но той създава един свят. Това създаване е думата на предста
вата за самото понятие според неговото абсолютно движение 
или за това, че простото нещо или чистото мислене, изказано 
като абсолютно, тъй като е абстрактно, е по-скоро отрицател
ното и следователно противоположното на себе си или другото; 
-  или -  за да кажем същото още и в една друга форма -  тъй като 
това, което е поставено като същност, е простата непосредстве
ност или битието, но като непосредственост или битие няма 
насоченост към себе си и, следователно, тъй като му липсва 
вътрешна душевност (Innerlichkeit), то е пасивно или е битие за 
друго. -  Това битие за друго е същевременно един свят; духът 
в определението на битие за друго е спокойното устойчиво съ
ществуване на моментите, които преди това са били включени 
в чистото мислене, следователно той е разтварянето на тяхната 
проста всеобщност и разпадането на тази всеобщност във вид 
на тяхната собствена особеност.

Но светът не е само този дух, разпилян в пълнотата и ней
ния външен ред -  напротив, тъй като духът е всъщност простата 
насоченост към себе си, последната също така е налице в све
та: налично биващият дух, който е единичната насоченост към 
себе си, която има съзнание и се различава от себе си като нещо 
друго или като свят. -  Така, както тази единична насоченост към 
себе си е поставена по такъв начин едва [само] непосредствено, 
тя още не е дух за себе си; следователно тя няма битие като дух, 
тя може да се нарече невинна, но несъмнено не и добра. За да 
бъде в действителност насоченост към себе си и дух, тя трябва 
точно така, както вечната същност се проявява като движение
то, при което в своето инобитие е еднаква със себе си, да стане 
преди всичко нещо друго за самата себе си. Тъй като този дух е 
определен като едва [само] непосредствено налично биващ или 
като разпръснат в многообразието на своето съзнание, негово
то ставане на нещо друго е изобщо навлизане на същността на
вътре в себе си. Непосредственото налично битие се превръща 
в мисъл или само сетивното съзнание се превръща в съзнание 
на мисълта; и при това, тъй като тази мисъл произтича от непо
средствеността или е обусловена мисъл, тя не е чисто знание, а е 
мисълта, която има в себе си инобитието и следователно е про
тивоположната на самата себе си мисъл за доброто и злото. Чо
векът бива представен така, че е станало като нещо не необхо
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димо това, че той загубил формата на еднаквост със самия себе 
си, като откъснал плод от дървото на познанието за доброто и 
злото и бил изгонен от състоянието на невинното съзнание, от 
природата, която му предлагала благата си, без той да се труди, 
и от рая, от градината на животните.

Тъй като това навлизане на налично биващото съзнание в 
себе си се определя непосредствено като ставане на нееднакво 
със самото себе си, злото се проявява като първото налично 
битие на навлязлото в себе си съзнание; и тъй като мислите за 
добро и зло са чисто и просто противоположни и това противо
поставяне още не е намерило своето разрешение, това съзнание 
е всъщност само злото. Но същевременно, тъкмо поради това 
противопоставяне, редом с него е налице и доброто съзнание, 
а също отношението им едно към друго. -  Доколкото непосред
ственото налично битие се превръща в мисъл и от една страна 
самото битие вътре в себе си е мислене, а от друга страна с това 
е по-точно определен моментът на ставането на нещо друго, 
което се извършва в същността, възникването на злото може да 
бъде изместено още по-назад, навън от налично биващия свят, 
вече в първото царство на мисленето. Следователно може да се 
каже, че вече първородният син на светлината като навлизащ в 
себе си е този, който е отпаднал, но на мястото на когото вед
нага е бил роден друг. Впрочем такава принадлежаща само на 
представата, но не и на понятието форма, каквато е „отпада
не“, а също „син“, също така принизява моментите на понятието 
обратно в представата или пренася представата в царството на 
мисълта. -  Също така безразлично е това, дали ще се причисли 
към простата мисъл за инобитието във вечната същност още и 
едно многообразие от други форми и дали ще се пренесе в тях на
влизането в себе си. Това причисляване трябва същевременно 
да бъде одобрено поради това, че чрез него този момент на ино
битието, както и трябва да бъде, изразява същевременно раз
личието; и то не като множественост изобщо, а същевременно 
като определено различие, така че едната част, синът, е простото, 
което знае самото себе си като същност, а другата част е самоот
ричането на битието за себе си, което самоотричане живее само 
като прославя същността; след това може да се вложи отново в 
тази част също така вземането обратно на отреченото битие за 
себе си и навлизането на злото в себе си. Доколкото инобитието
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се разпада на два моменти, духът би бил изразен по-определено 
в неговите моменти, а ако те се преброят, би бил изразен като 
единство от четири момента или, тъй като самото множество се 
разпада отново на две части, а именно на това, което е останало 
добро, и на това, което е станало зло, той би бил изразен дори 
като единство от пет момента. -  Но изобщо може да се смята 
за безполезно да се броят моментите, тъй като от една страна 
самото различено е само едно -  а именно тъкмо мисълта за раз
ликата, която е само една мисъл -  толкова много, колкото тази 
мисъл е това различено, е второто спрямо първото, а от друга 
страна, тъй като мисълта, която обхваща многото в едно, трябва 
да бъде освободена от нейната всеобщност и да бъде различена 
на повече от три или четири различени; -  всеобщност, която в 
противоположност на абсолютната определеност на абстракт
ното едно, на принципа на числото, се проявява като неопреде
леност по отношение на самото число, така че би могло да става 
дума само за числа изобщо, т.е. не за един брой на разликите, 
следователно тук е изобщо съвсем излишно да се мисли за число 
и за броене, както и иначе чистата разлика по величина и мно
жество е без понятие и не казва нищо.

Доброто и злото бяха определените разлики на мисълта, 
които се получиха. Тъй като тяхната противоположност още не 
се е разрешила и те се представят като същности на мисълта, 
всяка една от които е самостоятелна сама за себе си, човекът е 
нямащата същност насоченост към себе си и синтетичната поч
ва на тяхното налично битие и на тяхната борба. Но тези общи 
сили принадлежат също така на насочеността към себе си или 
насочеността към себе си е тяхна действителност. Следователно 
според този момент става така, че както злото не е нищо друго 
освен навлизане в себе си на природното налично битие на духа, 
обратно, доброто навлиза в действителността и се проявява 
като налично биващо самосъзнание. -  Това, което беше изоб
що само загатнато в чисто мисления дух като ставане на нещо 
друго, извършвано в божествената същност, тук се доближава до 
своето реализиране на представата; за него това реализиране се 
състои в самопринизяването на божествената същност, която се 
отказва от своята абстрактност и недействителност. -  Другата 
страна, злото, се взема от представата като събитие, чуждо на 
божествената същност; това да се схване злото в самата божес
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твена същност като неин гняв е най-висшето, най-суровото на
прежение на борещата се със самата себе си представа, което, 
тъй като няма понятие, остава безплодно.

Следователно отчуждението на божествената същност е 
поставено по своите два начина; насочеността на духа към себе 
си и неговата проста мисъл са двата момента, чието абсолютно 
единство е самият дух; отчуждението на духа се състои в това, 
че тези моменти се обособяват вън един от друг и единият от тях 
има стойност, нееднаква с тази на другия. Ето защо тази нееднак- 
вост е двойна и възникват две връзки, чиито общи за тях момен
ти са посочените. В едната връзка божествената същност има 
валидността на същественото, а природното налично битие и 
насочеността към себе си имат валидността на несъщественото 
и на това, което трябва да се снеме; в другата връзка, напротив, 
битието за себе си има валидността на същественото, а прос
тото божествено има валидността на несъщественото. Техният 
още празен среден термин е наличното битие изобщо, чистата 
общност на двата момента на този термин.

Разрешението на тази противоположност се извършва не 
толкова чрез борба на двата момента, които са представени 
като отделени и самостоятелни същности. В тяхната самосто
ятелност се съдържа това, че всеки един момент сам по себе си 
трябва да се разреши в самия себе си чрез своето понятие; бор
бата започва едва там, където двата момента престават да бъдат 
тези смесици от мисъл и самостоятелно налично битие и където 
те противостоят един на друг само като мисли. Защото тогава 
като определени понятия те са съществени само в отношение 
на противоположност; като самостоятелни, напротив, те имат 
своята същественост вън от противопоставянето; следователно 
тяхното движение е свободното и собственото движение на са
мите тях. Следователно както движението на двата момента е 
движение в себе си, тъй като трябва да се разглежда в самите тях, 
така то и започва от онзи от двата момента, който е определен 
като биващото в себе си по отношение на другия. Това се пред
ставя като доброволна дейност: но необходимостта на неговото 
самоотричане се съдържа в понятието, че биващото в себе си, 
което е определено така само в противоположността, тъкмо за
това няма истинско устойчиво съществуване; -  следователно 
онзи момент, пред който важи като същност не битието за себе



592 Г. В. Фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ДУХА

си, а простото, е този, който се отрича от самия себе си, отива 
на смърт и по този начин примирява абсолютната същност със 
самия себе си. Защото в това движение той се проявява като дух; 
абстрактната същност е отчуждена от себе си, тя има природно 
налично битие и надарена с насоченост към себе си действител
ност; това нейно инобитие или нейното сетивно присъствие се 
взема обратно чрез второто ставане на нещо друго и се поста- 
вя като снето, като общо; по този начин същността е станала в 
сетивното присъствие самата себе си; непосредственото налич
но битие на действителността е престанало да бъде чуждо или 
външно за същността, тъй като то е снето, общо, ето защо тази 
смърт е възкресение на същността като дух.

Снетото непосредствено присъствие на самосъзнателната 
същност е същността като общо самосъзнание; ето защо това 
понятие за снета единична насоченост към себе си, която е аб
солютна същност, непосредствено изразява конституирането на 
една община, която, пребивавала досега в представата, сега се 
връща в себе си като в насочеността към себе си; а по такъв на
чин духът преминава от втория елемент на своето определение, 
от представата в третия, в самосъзнанието като такова. -  Ако 
разгледаме още начина, по който въпросната представа се държи 
в своето движение напред, ще видим изразено най-напред това, 
че божествената същност приема човешка природа. Вече в това 
е изказано, че в себе си двете те не са разделени; -  както в това, 
че божествената същност се отрича отначало от самата себе си, 
че нейното налично битие навлиза в себе си и става зло, че е из
казано, но се съдържа, че в себе си това зло налично битие не е 
чуждо на същността; абсолютната същност би имала само това 
празно име, ако наистина би имало нещо друго за нея, отпадане 
от нея; -  моментът на битието вътре в себе си съставлява по- 
скоро съществения момент на насочеността на духа към себе 
си. -  Това, че битието вътре в себе си принадлежи на самата 
същност и едва с него й принадлежи действителност -  това, 
което за нас е понятие и доколкото то е понятие -  се проявява 
пред представящото си съзнание като непонятно протичане на 
събитие; за представящото си съзнание това, което е „в себе си“, 
приема формата на безразлично битие. Но мисълта, че споме
натите, сякаш отбягващи се моменти на абсолютната същност 
и на биващата за себе си насоченост към себе си са отделени, се
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проявява също така за тази представа -  защото тя притежава 
истинното съдържание, -  но се проявява по-късно, в самоотри
чането на божествената същност, която става плът. Тази пред
става, която по този начин е още непосредствена и затова не е 
духовна, или която знае човешкия образ на същността едва само 
като особен, още не общ, става духовна за това съзнание в дви
жението на получилата образ същност, в която тя се стреми от
ново да пожертва своето непосредствено налично битие и да се 
върне в същността; едва като рефлектирана в себе си същността 
е дух. -  Следователно тук е представено примирението на бо
жествената същност с другото изобщо и определено с мисълта 
за него, със злото. -  Ако това примирение се изразява според 
неговото понятие така, че се състои в това, [че] тъй като в себе 
си злото е същото каквото е доброто, или също така божест
вената същност е същото, каквото е природата в целия й обем, 
тъй както природата, отделена от божествената същност, е само 
нищо, това трябва да се смята за недуховен начин на изразяване, 
който по необходимост трябва да събуди недоразумения. -  Щом 
злото е същото, каквото е доброто, тъкмо злото не е зло, нито 
доброто е добро, а двете са по-скоро снети, злото е изобщо бива
щото вътре в себе си битие за себе си, а доброто е простото, кое
то няма насоченост към себе си. Когато двете те бъдат изказани 
така според тяхното понятие, същевременно става ясно тяхното 
единство; защото биващото вътре в себе си битие за себе си е 
простото знание; а простото, което няма насоченост към себе 
си, е също така чистото биващо вътре в себе си битие за себе си. 
-  Ето защо колкото трябва да се каже, че доброто и злото според 
това свое понятие -  т.е. доколкото не са доброто и злото -  са 
едно и също, също толкова трябва следователно да се каже, че те 
не са едно и също, а са чисто и просто различни; защото прос
тото битие за себе си или също така чистата същност са по един 
и същ начин чистата отрицателност или абсолютната разлика в 
самите себе си. -  Едва тези две положения завършват цялото и 
на утвърждението и потвърждението на първото трябва да се 
противопостави с непреодолима упоритост придържането към 
другото; тъй като двете са еднакво прави, двете те еднакво не са 
прави, и последното се състои в това, че вземат за нещо истин
но, твърдо установено, действително, такива абстрактни форми, 
каквито са „едно и също“ и „не едно и също“, „тъждество“ и „не-
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тъждество“ и почиват върху тях. Това, което е истинно, не е 
едното или другото, а тъкмо тяхното движение [което се състои 
в това], че простото „едно и също" е абстракцията, а с това и аб
солютната разлика, а последната, като разлика в себе си, се раз
личава от самата себе си, следователно е еднаквост със самата 
себе си. Тъкмо такъв е случаят с еднаквостта на божествената 
същност и природата изобщо и по-специално човешката приро
да; божествената същност е природа, доколкото не е същност; 
природата е божествена по своята същност; -  но именно в духа 
двете абстрактни страни са поставени така, както са наистина, а 
именно като снети -  поставяне, което не може да се изрази чрез 
съждението и чрез нямащото дух „е“, копулата на съждението. 
-  По същия начин природата е нищо вън от своята същност; но 
самото това нищо също така е; то е абсолютната абстракция, сле
дователно чистото мислене или битие вътре в себе си, а с момен
та на своето противопоставяне спрямо духовното единство то е 
злото. Трудността, която се среща в тези понятия, е единствено 
придържането към „е" и забравянето на мисленето, в което мо
ментите както са} така и не са -  са само движението, което е ду
хът. -  Това духовно единство или единството, в което разликите 
имат битие само като моменти или като снети, е онова единство, 
което възникна за представящото си съзнание във въпросното 
примирение, и тъй като то е всеобщността на самосъзнанието, 
последното е престанало да бъде представящо си; движението 
се е върнало в това самосъзнание.

Следователно духът е поставен в третия елемент, в общото 
самосъзнание; той е своя община. Движението на общината като 
движение на самосъзнанието, което самосъзнание се различава 
от своята представа, е насочено към създаването на това, което 
е станало в себе си. Умрелият божествен човек или човешки бог 
е в себе си общото самосъзнание; той трябва да стане такъв за 
това самосъзнание. Или, тъй като самосъзнанието съставлява 
едната страна на противоположността на представата, а именно 
злата, за която природното налично битие и единичното битие 
за себе си имат валидността на същност, тази страна, която е 
представена като самостоятелна и още не е представена като 
момент, поради своята самостоятелност трябва да се издигне в 
себе си и за самата себе си до висотата на дух или да изобрази в 
себе си неговото движение.
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Тази страна е природният дух; насочеността към себе си 
трябва да се отдръпне от тази природност и да навлезе в себе си, 
т.е. да стане зла. Но природността е зла вече в себе си; ето защо 
навлизането в себе си се състои в това да се убедиш, че природ
ното налично битие е злото. Налично биващото ставане и битие 
на злото в света, както и налично биващото примирение на аб
солютната същност спада в представящото си съзнание; но това 
представяно спада по форма в самосъзнанието като такова само 
като снет момент, защото насочеността към себе си е отрица
телното; следователно знанието е знание, което е чиста дейност 
на съзнанието в самото себе си. -  Този момент на отрицател
ното трябва да се изрази също така в съдържанието. А именно, 
тъй като същността в себе си вече е примирена със себе си и е 
духовно единство, в което частите на представата са снети или 
са моменти, проявява се това, че тук всяка част на представата 
получава противоположното значение в сравнение с онова, ко
ето е имала преди това; по този начин всяко значение се допълва 
в другото и едва така съдържанието е духовно съдържание; тъй 
като определеността е също така противоположна на себе си оп
ределеност, завършено е единството в инобитието, духовното; 
както преди това противоположните значения се съединиха за 
нас или в себе си и абстрактните форми на „едно и също" и „не 
едно и също“ на тъждество и нетъждество сами снеха себе си.

Следователно, ако в представящото си съзнание придоби
ването на вътрешна душевност от страна на природното само
съзнание беше налично биващото зло, придобиването на вът
решна душевност в елемента на самосъзнанието е знанието за 
злото като такова, което в наличното битие е в себе си. Следова
телно това знание е, разбира се, ставане на зло, но само ставане 
на мисълта за злото и затова е признато като първи момент на 
примирението. Защото като оттегляне в себе си от непосредст
веността на природата, която е определена като зло, знанието 
е напускане на природата и отмиране на греха. Съзнанието на
пуска не природното налично битие като такова, а това налично 
битие същевременно като такова битие, което се знае като зло. 
Непосредственото движение на навлизането в себе си е също 
така опосредствано; -  то предпоставя самото себе си или е свое 
собствено основание; то е основанието на навлизането в себе си 
именно поради това, че природата вече е навлязла вътре в себе
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си; поради злото човекът трябва да навлезе в себе си, но само
то зло е навлизането в себе си. -  Самото това първо движение 
е само непосредственото движение или неговото просто поня
тие, тъй като то е същото, каквото е неговото основание. Ето 
защо движението или ставането на нещо друго тепърва трябва 
още да се появи в своята по-истинска форма.

Следователно освен тази непосредственост е необходимо 
опосредстването на представата. Това, което е „в себе си“, е зна
нието за природата като неистинно налично битие на духа, и 
тази станала вътре в себе си всеобщност на насочеността към 
себе си е примирението на духа със самия себе си. За самосъз
нанието, което не схваща нещата в техните понятия, това „в 
себе си“ получава формата на нещо биващо и нещо, което то си 
представя. Следователно за него схващането на нещата в техни
те понятия не е овладяване на това понятие, което знае снета
та природност като обща, следователно примирена със самата 
себе си, а е овладяване на онази представа, която се състои в 
това, че божествената същност е примирена със своето налич
но битие чрез извършването на собственото самоотричане на 
божествената същност, чрез нейното извършено очовечаване 
и чрез нейната смърт. -  Овладяването на тази представа сега 
изразява по-определено онова, което по-рано беше наречено в 
нея духовно възкресение или превръщане на единичното само
съзнание на божествената същност в нещо общо или в община. 
-  Смъртта на божествения човек като смърт е абстрактна
та отрицателност, непосредственият резултат от движението, 
което свършва само в природната всеобщност. Смъртта загуб
ва това природно значение в духовното самосъзнание или тя 
става неговото току-що посочено понятие; това, което смъртта 
означава непосредствено, небитието на този индивид, я прояс
нява до всеобщността на духа, който живее в своята община, 
всекидневно умира и възкръсва в нея.

Следователно онова, което принадлежи на елемента на 
представата, [а именно,] че абсолютният дух като единичен или 
по-скоро като особен представя в своето налично битие приро
дата на духа, тук е пренесено в самото самосъзнание, в знание
то, което се запазва в своето инобитие; ето защо това знание не 
умира действително, както си представяме като действително 
умрял отделния човек, а неговата особеност отмира в негова
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та всеобщност, т.е. в неговото знание, което е примиряващата 
се със себе си същност. Следователно отначало предхождащи- 
ят елемент на представата тук е поставен като снет или той 
се е върнал в насочеността към себе си, в своето понятие; това, 
което в този елемент е само биващо, е станало субект. Тъкмо с 
това и първият елемент, чистото мислене и вечният дух в него 
вече не е отвъд представящото си съзнание и отвъд самостоя
телността, а, напротив, връщането на цялото обратно в себе си е 
тъкмо това, че съдържа в себе си всички моменти. -  Смъртта на 
посредника, овладяна от насочеността към себе си, е снемането 
на неговата предметност или на неговото особено битие за себе 
си; това особено битие за себе си е станало общо самосъзнание. 
-  От друга страна общото тъкмо чрез това е станало самосъзна
ние, а чистият или недействителният дух на чистото мислене е 
станал действителен. -  Смъртта на посредника е смърт не само 
на неговата природна страна или на неговото особено битие за 
себе си, умира не само смъкнатата от същността вече мъртва об
вивка, но и абстракцията за божествена същност. Защото, до- 
колкото смъртта на посредника още не е завършила примирени
ето, той е едностранчивото, което знае простото на мисленето 
като същност в противоположност на действителността; този 
краен термин на насочеността към себе си има тази стойност 
едва в духа. Следователно смъртта на тази представа съдържа 
същевременно смъртта на абстракцията на божествена същ
ност, която същност не е поставена като насоченост към себе 
си. Тази смърт е скръбното чувство на нещастното съзнание, че 
е умрял самият бог. Този коравосърдечен израз е израз на прос
то най-съкровеното знание за себе си, връщане на съзнанието в 
дълбочината на нощта на „аз“ = „аз“, която вече не различава и не 
знае нищо вън от себе си. Следователно това чувство е в дейст
вителност загубване на субстанцията и на нейното противо
поставяне спрямо съзнанието; но същевременно то е чистата 
субективност на субстанцията или чистата увереност в самата 
себе си, която липсваше на субстанцията като предмет или като 
нещо непосредствено или като чиста същност. Следователно 
това знание е одухотворяване, чрез което субстанцията е ста
нала субект, нейната абстрактност и безжизненост са умрели, 
следователно тя е станала действителна субстанция и просто 
и общо самосъзнание.



598 Г. В. Фр. Хегел 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ДУХА

Следователно така духът е дух, който знае самия себе си; той 
знае себе си, това, което е предмет за него, е, или неговата пред
става е истинното абсолютно съдържание; както видяхме, той 
изразява самия дух. Той е такъв, като преминава през трите еле
мента на своята природа; това движене, при което той преми
нава през самия себе си, съставлява неговата действителност;
-  това, което се движи, е духът, той е субектът на движението 
и е също така самото привеждане в движение или субстанция
та, през която преминава субектът. Така, както възникна за нас 
понятието дух, когато навлязохме в религията, а именно като 
движението на уверения в самия себе си дух, който прощава на 
злото и в това опрощаване същевременно се освобождава от 
собствената си простота и твърда неизменност, или като движе
нието, при което абсолютно противоположното познава себе си 
като едно и също и това познаване се проявява като „да“ между 
тези крайни термини -  така и религиозното съзнание, за което 
абсолютната същност е дадена в откровението, съзерцава това 
понятие и снема различаването на своята насоченост към себе 
си от своето съзерцаване, то е както субект, така и субстанция, и 
следователно самото то е дух тъкмо защото и доколкото е това 
движение.

Но тази община още не е завършена в това свое самосъзна
ние; за нея нейното съдържание е изобщо във формата на пред- 
става, а също и нейната действителна духовност, връщането 
й от нейната представа, още има в себе си това раздвоение, как
то самият елемент на чистото мислене беше обременен с него. 
Общината не съзнава също така какво е тя; тя е духовното са
мосъзнание, което не съществува за себе си като този предмет 
или не се разкрива до съзнанието за самото себе си; напротив, 
доколкото е съзнание, тя има представите, които разгледахме.
-  Ние виждаме как самосъзнанието в своята последна поврат
на точка става вътрешно за себе си и стига до знанието за би
тието вътре в себе си; ние виждаме както се отрича от свое
то природно налично битие и получава чистата отрицателност. 
Но положителното значение, а именно, че тази отрицателност 
или чиста вътрешна душевност (Innerlichkeit) на знанието е 
също така еднаквата със себе си същност, или че тук субстан
цията стига до това, че е абсолютно самосъзнание, това е нещо 
по-друго за благоговеещото съзнание. То избира тази страна, че
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чистото овътрешностяване на знанието в себе си е абсолютната 
простота или субстанцията като представата за нещо, което е 
такова не според понятието, а като действие на едно чуждо за
доволяване. Или за него не съществува това, че тази дълбочина 
на чистата насоченост към себе си е силата, чрез която абст
рактната същност бива изтръгната от нейната абстрактност и 
бива издигната до насочеността към себе си чрез могъществото 
на това чисто благоговение. -  Дейността на насочеността към 
себе си запазва това отрицателно значение по отношение на нея 
поради това, че самоотричането на субстанцията от една страна 
е „в себе си“ за насочеността към себе си, което тя също така не 
схваща в неговото понятие или не го намира в своята дейност 
като такава. -  Тъй като в себе си това единство на същността и 
насочеността към себе си е осъществено, съзнанието има също 
така още тази представа за своето примирение, но като предс
тава. То получава удовлетворение чрез това, че прибавя външ
но към своята чиста отрицателност положителното значение на 
единство на себе си със същността; следователно самото негово 
удовлетворение остава обременено с противоположността на 
едно „отвъд“. Ето защо неговото собствено примирение навли
за в неговото съзнание като нещо далечно, като нещо далечно 
в бъдещето, както примирението, което осъществи другата на
соченост към себе си, се проявява като нещо далечно в минало
то. Тъй както единичният божествен човек има биващ в себе 
си баща и само действителна майка, така и общият божествен 
човек, общината, има за свой баща своето собствено действие и 
знание, а за своя майка вечната любов, която тя само чувства, 
но не съзерцава в своето съзнание като действителен непосред
ствен предмет. Ето защо нейното примирение е в сърцето й, но 
още е раздвоено с нейното съзнание и нейната действителност 
е още пречупена. Това, което навлиза в нейното съзнание като 
„в себе си“ или като страната на чистото опосредстване, е при
мирението, което лежи отвъд; а това, което е присъстващо, ко
ето е страната на непосредствеността и на наличното битие, 
е светът, който още има да чака своето прояснение. Наистина в 
себе си общината е примирена със същността; и за същността 
несъмнено се знае, че тя познава предмета вече не като отчуж
ден от себе си, а като еднакъв със себе си в своята любов. Но 
за самосъзнанието това непосредствено присъствие още няма
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образа на дух. Така духът на общината в своето непосредствено 
съзнание е отделен от своето религиозно съзнание, което наис
тина изказва това, че в себе си те не са отделени, но изказва едно 
„в себе си“ което не е реализирано или още не е станало също 
така абсолютно битие за себе си.



(DD). АБСОЛЮТНО ЗНАНИЕ

VIII
А бсолю тно знание

Духът на религията на откровението още не е преодолял свое
то съзнание като такова или, което е същото, неговото дейст

вително самосъзнание не е предмет на неговото съзнание; сами
ят той изобщо и различаващите се в него моменти принадлежат 
на представата и имат формата на предметност. Съдържание на 
представата е абсолютният дух; и става въпрос единствено още 
за снемането на тази чиста форма или по-скоро -  тъй като тя 
принадлежи на съзнанието като такова -  нейната истина тряб
ва да се е получила вече във формообразуванията на това съзна
ние. -  Това преодоляване на предмета на съзнанието не трябва 
да се схваща като едностранчивостта, която се състои в това, 
че той се оказа връщащ се в насочеността към себе си, а трябва 
да се схваща по-определено така, че както предметът като такъв 
се представи на съзнанието като изчезващ, по същия начин, и 
то още повече, самоотричането на самосъзнанието е това, което 
поставя вещността, и това самоотричане има не само отрица
телно, но и положително значение, има това значение не само за 
нас или в себе си, а за самото самосъзнание. Ето защо отрица
телното на предмета или неговото снемане на самия себе си има 
положително значение за самосъзнанието или от една страна 
самосъзнанието знае тази нищожност на предмета благодарение
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на това, че се отрича от самото себе си -  защото в това самоот
ричане то поставя себе си като предмет, -  или пък, поради неде
лимото единство на битието за себе си, поставя предмета като 
самото себе си. От друга страна тук се съдържа същевременно 
този друг момент, че самосъзнанието също така е снело и поело 
обратно в себе си това самоотричане и тази предметност, сле
дователно в своето инобитие като такова е при себе си. -  Това е 
движението на съзнанието и в него последното е целокупността 
на своите моменти. -  Съзнанието трябва да се отнася към пред
мета също така според целокупността на неговите определения 
и по такъв начин да го е схванало според всяко едно от тях. Тази 
целокупност на определенията на предмета го прави в себе си 
духовна същност, а за съзнанието той става действително такава 
духовна същност чрез схващането на всяко едно единично опре
деление като определение на насочеността към себе си или чрез 
току-що споменатото духовно отнасяне към тях.

Следователно предметът е отчасти непосредствено битие 
или вещ изобщо -  което съответства на непосредственото съ
знание; отчасти превръщане на самия себе си в нещо друго, свое 
отношение или битие за друго и битие за себе си, определеност
та -  което съответства на възприятието; отчасти същност или 
нещо общо -  което съответства на разсъдъка. Като цяло той е 
умозаключение или движение на общото през определението 
до единичността, както и обратното движение от единичността 
през нея като снета единичност или през определението до об
щото. -  Следователно съзнанието трябва да знае предмета като 
самото себе си според тези три определения. Обаче това не е 
знанието като чисто схващане на предмета в неговото понятие, 
за което схващане става дума; напротив, това знание трябва да 
бъде показано само в неговото ставане или в неговите моменти 
от тази страна, която принадлежи на съзнанието като такова, а 
моментите на същинското понятие или на чистото знание тряб
ва да бъдат показани във формата на образувания на съзнанието. 
Затова в съзнанието като такова предметът още не се проявява 
като духовната същност, както току-що я изказахме, и отноше
нието на съзнанието към предмета не е разглеждане на послед
ния в тази целокупност като такава, нито в нейната чиста форма 
на понятие, а е отчасти форма на съзнанието изобщо, отчасти 
множество от такива форми, които ние обединяваме в едно и в
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които целокупността на моментите на предмета и на отношени
ето на съзнанието към него може да бъде показана само разло
жена в нейните моменти.

И така за тази страна на схващането на предмета, тъй как- 
то е то във формата на съзнание, трябва само да напомним за 
по-раншните му форми, които вече срещнахме дотук. -  Следо
вателно по отношение на предмета, доколкото е непосредствен, 
доколкото е безразлично битие} видяхме как наблюдаващият 
разум търси и намира в тази безразлична вещ самия себе си, т.е. 
съзнава своята дейност като така външна за самия него, както 
съзнава предмета само като непосредствен. -  Ние видяхме как 
разумът и на връхната си точка изказва своето определение в 
безкрайното съждение, че битието на „аза“е вещ. -  И то сетив
на непосредствена вещ: когато „азът“ се нарича душа, наистина 
той се представя и като вещ, но като невидима, неосезаема и т.н., 
следователно в действителност не като непосредствено битие и 
не като това, което си мислим под вещ. -  Взето така, както гласи 
непосредствено, въпросното съждение е без дух или е по-ско- 
ро самото това, в което няма дух. Но по своето понятие то е в 
действителност най-богато откъм дух и тази негова вътрешна 
страна, която още не е налице в него, е страната, изказвана от 
другите два момента, които още предстои да разгледаме.

Вещта е „аз“; в действителност в това безкрайно съжде
ние вещта е снета; в себе си тя е нищо; тя има значение само в 
отношението, само чрез „аза“ и неговото отношение към нея. 
-  Този момент се получи за съзнанието в чистото прозрение и 
просвещение. Вещите са чисто и просто полезни и трябва да се 
разглеждат само според тяхната полезност. -  Образованото 
самосъзнание, което преброди света на отчуждения от себе си 
дух, чрез своето самоотричане породи вещта като самото себе 
си и затова още запазва в нея самото себе си и знае нейната не
самостоятелност или знае, че вещта е всъщност само битие за 
друго; или ако изразим напълно отношението, т.е. това, което 
тук единствено съставлява природата на предмета, трябва да 
кажем, че за съзнанието вещта има валидността на биваща за 
себе си, то изказва сетивната увереност като абсолютна истина, 
а самото това битие за себе си като момент, който само изчезва 
и преминава в своето противоположно, в битието за друго, от 
което то се е отказало.
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Но тук знанието за вещта още не е завършено; тя трябва да 
се знае не само според непосредствеността на битието и според 
определеността, но и като същност или нещо вътрешно, като 
насочеността към себе си. Това е налице в моралното самосъ
знание. Последното знае своето знание като абсолютна същ
ност или знае битието чисто и просто като чиста воля или чис
то знание; на всичко друго е присъщо само несъществено, т.е. 
не биващо в себе си битие, присъща му е само празната обвивка 
на битието. Доколкото моралното съзнание в своята представа 
за света изключва наличното битие от насочеността към себе 
си, то също така отново поема обратно в себе си това налично 
битие. И най-сетне, като съвест то вече не е това още редуващо 
се утвърждаване и изопачаване на наличното битие и на насо
чеността към себе си, а знае, че неговото налично битие като 
такова е тази чиста увереност в самото себе си; предметният 
елемент, в който моралното съзнание се изявява като действа
що, не е нищо друго освен чистото знание на насочеността към 
себе си за себе си.

Това са моментите, от които се състои примирението на 
духа с неговото истинско съзнание; сами за себе си те са единич
ни и единствено тяхното духовно единство съставлява силата на 
това примирение. Но последният от тези моменти по необхо
димост е самото това единство и, както се вижда, в действител
ност свързва в себе си всички тях. Духът, който в своето налично 
битие е уверен в самия себе си, няма за елемент на наличното 
битие нищо друго освен това знание за себе си; изказването, че 
той върши това, което върши, според убеждението за дълг, този 
негов език е валидността на неговото действие. -  Действието е 
първото биващо в себе си разделяне на простотата на понятието 
и е връщането от това разделение. Това първо движение се пре
връща във второто, когато елементът на признаването се поста
ви като просто знание за дълга в противоположност на разлика
та и раздвоението, които се съдържат в действието като тако
ва и съставляват по този начин една желязна действителност в 
противоположност на действието. Но в опрощаването видяхме 
как тази непреклонност се отказва от самата себе си и се самоот
рича. Следователно и като непосредствено налично битие дейс
твителността тук няма друго значение за самосъзнанието освен 
това, че е чистото знание; -  по същия начин и като определено
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налично битие или като отношение това, което си противостои, 
е знание отчасти за тази чисто единична насоченост към себе 
си, отчасти за знанието като общо. Тук е вложено същевременно 
това, че третият момент, всеобщността или същността има 
валидност за всяко от двете противостоящи само като знание; и 
най-сетне те имат също така празната противоположност, която 
още е останала, и са знанието за „аз“ = „аз“; тази единична насо
ченост към себе си, която непосредствено е чисто знание или 
общо.

Следователно това примирение на съзнанието със самосъ
знанието се оказва осъществено от две страни, веднъж в рели
гиозния дух, друг път в самото самосъзнание като такова. Двете 
страни се различават една от друга така, че първата е това при
мирение във формата на битие в себе си, а втората във формата 
на битие за себе си. Така, както ги разгледахме, отначало те се 
разпадат вън една от друга; в реда, в който формите на съзна
нието се явиха пред нас, съзнанието отдавна стигна отчасти до 
отделните моменти на този ред, отчасти до тяхното обединение, 
преди и религията да е дала на своя предмет формата на дейст
вително самосъзнание. Обединението на двете страни още не е 
показано; то завършва тази поредица от формообразувания на 
духа; защото в него духът идва до това да знае себе си не само 
така, както е в себе си или според своето абсолютно съдържание, 
нито само така, както е за себе си според своята безсъдържател- 
на форма или според страната на самосъзнанието, а така, както 
е в себе си и за себе си.

Но това обединение наистина вече е извършено в себе си 
също и в религията, във връщането на представата в самосъ
знанието, но не според истинската форма, защото религиозната 
страна е страната на [битието] в себе си, която противостои на 
движението на самосъзнанието. Ето защо обединението при
надлежи на тази друга страна, която в противоположността е 
страната на рефлексията в себе си, следователно е онази стра
на, която съдържа самата себе си и своята противоположна, и 
то не само в себе си или по един общ начин, но и за себе си или 
развито и различено. Съдържанието, както и другата страна на 
самосъзнателния дух, доколкото тя е другата страна, е налице 
и тя беше показана в нейната пълнота; обединението, което още 
липсва, е простото единство на понятието. Понятието също е
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вече налице на страната на самото самосъзнание; но така, как- 
то се появи в предходното изложение, понятието, подобно на 
всички останали моменти, има такава форма, че е особена фор
ма на съзнанието. -  Следователно понятието е онази част от 
формата на уверения в самия себе си дух, която част остава в 
своето понятие и беше наречена красива душа. А именно кра
сивата душа е знание на духа за самия себе си в неговото чисто 
прозрачно единство -  самосъзнанието, което знае като дух това 
чисто знание за чистото битие вътре в себе си, -  не само съзер
цание на божественото, но и негово самосъзерцание. -  Тъй като 
това понятие се противопоставя твърдо на своето реализиране, 
то е едностранчивата форма, чието изчезване в празната мъгля
вост, но също така чието положително самоотричане и по-ната
тъшно движение напред видяхме по-горе. Чрез това реализира
не се снема упоритото отстояване на себе си от страна на това 
безпредметно самосъзнание, определеността на понятието по 
отношение на това, което го изпълва; неговото самосъзнание 
получава формата на всеобщност и това, което му остава, е него
вото истинско понятие или понятието, което е получило своето 
реализиране; самосъзнанието е понятието в неговата истина, а 
именно в единството с неговото самоотричане -  то е знанието 
за чистото знание не като за абстрактна същност, каквато е дъл
гът, а за него като същност, която е това знание, това чисто 
самосъзнание, което следователно е същевременно истински 
предмет, защото този предмет е биващата за себе си насоченост 
към себе си.

Това понятие си даде онова, което го изпълва, от една стра
на в действащия, уверения в самия себе си дух, а от друга страна 
в религията: то получи в последната абсолютното съдържание 
като съдържание или във формата на представа, на инобитие 
за съзнанието; напротив, в първото формообразувание форма
та е самата насоченост към себе си, защото формата съдържа 
действащия, уверения в самия себе си дух. Както виждаме, това 
формообразувание е въпросното просто понятие, което обаче 
се отказва от своята вечна същност, е налице или действа. То 
има раздвояването или изпъкването напред в лицето на чисто
тата на понятието, защото тя е абсолютната абстрактност или 
отрицателност. По същия начин то има елемента на своята дейст
вителност или елемента на битието в него в лицето на самото
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чисто знание, защото то е простата непосредственост, която е 
както битие и налично битие, така и същност, първото е отри
цателното мислене, а второто е самото положително мислене. 
И най-сетне това налично битие е също така рефлектираност в 
себе си, която изхожда от него -  както като налично битие, така 
и като дълг -  или е битие в злото (Bosesein). Това навлизане в 
себе си съставлява противоположното на понятието и с това 
е появяването на недействащото, недействителното чисто 
знание за същността. Но това негово появяване в тази противо
положност е участие в нея; чистото знание за същността се е са- 
моотрекло в себе си от своята простота, защото то е раздвоява- 
нето или отрицателността, която е понятието; доколкото това 
раздвояване е ставането за себе си, то е злото, а доколкото е „в 
себе си”, то е това, което остава добро. -  Това, което се извършва 
сега най-напред в себе си, е същевременно за съзнанието, а също 
така самото то е удвоено, то е както за него, така и свое битие за 
себе си или своя собствена дейност. Следователно същото това, 
което вече е поставено в себе си, сега се повтаря като знание на 
съзнанието за него и като съзнателна дейност. Всяко се отрича 
в полза на другото от самостоятелността на определеността, в 
която се появява по отношение на него. Това отричане е същият 
отказ от едностранчивостта на понятието, който съставляваше в 
себе си началото; но сега вече то е негов отказ, тъй както поняти
ето, от което се отказва то, е неговото понятие. -  Въпросното „в 
себе си“на началото като отрицателност е в действителност също 
така опосредстваното „в себе си“, следователно сега то поставя 
себе си така, както е в действителност, и отрицателното има 
битие като определеност на всяко едно за другото и в себе си 
то е това, което снема самото себе си. Едната от двете части на 
противоположността е нееднаквостта на битието вътре в себе 
си в неговото битие като единичност по отношение на всеобщ
ността, а другата част е нееднаквостта на неговата абстрактна 
всеобщност по отношение на насочеността към себе си; първото 
отмира за своето битие за себе си и се самоотрича, изповядва; 
второто се отказва от непреклонността на своята абстрактна 
всеобщност и с това отмира за своята нежива насоченост към 
себе си и за своята неподвижна всеобщност; така че следовател
но първото се е попълнило с момента на всеобщността, която е 
същност, а второто с всеобщността, която е насоченост към себе
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си. Чрез това движение на извършването на действието духът 
-  който е дух едва благодарение на това, че е налице, че изди
га своето налично битие в мисълта, а чрез това в абсолютното 
противопоставяне и се връща обратно от противопоставяното 
тъкмо чрез противопоставянето и в самото него -  се появи като 
чиста всеобщност на знанието, което е самосъзнание, появи се 
като самосъзнание, което е просто единство на знанието.

Следователно същото това, което в религията беше съдър
жание или форма на представянето на нещо друго, тук е собст
вена дейност на насочеността към себе си; понятието свързва 
това, че съдържанието е собствена дейност на насочеността 
към себе си; -  защото това понятие, както виждаме, е знанието за 
дейността на насочеността към себе си вътре в себе си като вся
ка същност (Wesenheit) и всяко налично битие, знанието за този 
субект като субстанция и за субстанцията като това знание за 
своята дейност. -  Това, което прибавихме тук, е от една страна 
само събиране на отделните моменти, всеки един от които изоб
разява в своя принцип живота на целия дух, а от друга страна 
затвърдяването на понятието във формата на понятие, съдър
жанието на което би се получавало във въпросните моменти и 
което само би се получило вече във формата на разновидност 
на съзнанието.

Тази последна разновидност на духа, духът, който дава на 
своето пълно и истинно съдържание същевременно формата на 
насоченост към себе си и по този начин както реализира своето 
понятие, така и остава в това реализиране в своето понятие, е аб
солютното знание; то е духът, който знае себе си във формата на 
дух или знанието, което схваща нещата в техните понятия. 
Истината е не само в себе си напълно еднаква с увереността, 
но и има формата на увереност в самата себе си, или в своето 
налично битие, т.е. за знаещия дух тя е във формата на знание за 
самия себе си. Истината е съдържанието, което в религията още 
не е еднакво със своята увереност. А тази еднаквост се състои в 
това, че съдържанието е получило формата на насоченост към 
себе си. Благодарение на това за съзнанието е станало елемент 
на наличното битие или форма на предметността онова, което 
е самата същност, а именно понятието. Духът, който се проявя
ва за съзнанието в този елемент или, което тук е същото, който 
е породен от съзнанието в този елемент, е науката.
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Следователно природата, моментите и движението на това 
знание се получиха така, че последното е чистото битие за себе 
си на самосъзнанието; то е „аз“, който е този и никой друг „аз“ и 
който е също така непосредствено опосредстван или снет общ 
„аз“. -  То има съдържание, което то различава от себе си; защото 
то е чистата отрицателност или раздвояването на себе си; то е 
съзнание. Това съдържание в самата своя разлика е „азът“, защо
то то е движението на снемането на самото себе си или същата 
тази чиста отрицателност, която е „аз“ „Азът“ в съдържанието 
като различено е рефлектиран в себе си; съдържанието е схвана
то в неговото понятие единствено чрез това, че „азът“ в своето 
инобитие е при самия себе си. Това съдържание, по-определено 
посочено, не е нищо друго освен самото току-що изказано дви
жение; защото това съдържание е духът, който изминава самия 
себе си, и то за себе си като дух чрез това, че има в своята пред- 
метност формата на понятие.

А що се отнася до наличното битие на това понятие, във 
времето и в действителността науката не се появява по-рано 
от [момента], когато духът е дошъл до това съзнание относно 
себе си. Духът съществува като дух, който знае какво е той не 
по-рано и не другаде освен след като е завършил работата, с ко
ято се стреми да преодолее своето несъвършено формиране, да 
си създаде за своето съзнание формата на своята същност и по 
този начин да изравни своето самосъзнание със своето съзна
ние. -  Биващият в себе си и за себе си дух, различен в своите 
моменти, е биващо за себе си знание, изобщо схващане на неща
та в техните понятия, което като такова още не е стигнало до 
субстанцията или не е в самото себе си абсолютно знание.

Но в действителността знаещата субстанция е налице по- 
рано, отколкото нейната форма или формата й на понятие. Защо
то субстанцията е още неразвитото „в себе си“ или основанието 
и понятието в неговата още неподвижна простота, следовател
но вътрешната душевност или насочеността на духа към себе 
си, която още не е налице. Това, което е налице, има битие като 
още неразвитото просто и непосредствено или то е предметът 
на представящото си съзнание изобщо. Тъй като познанието е 
духовното съзнание, за което това, което е в себе си, има битие 
само доколкото е битие за насочеността към себе си и битие на 
насочеността към себе си или понятие, има на това основание
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най-напред само един беден предмет, в сравнение с който суб
станцията и нейното съзнание са по-богати. Откритостта, която 
има субстанцията в това съзнание, е в действителност скритост, 
защото тя е още нямащото насоченост към себе си битие и е 
открита пред себе си само увереността в самия себе си. Ето защо 
отначало принадлежат на самосъзнанието само абстрактните 
моменти от субстанцията; но тъй като последните като чисти 
движения сами тласкат себе си по-нататък, самосъзнанието се 
обогатява, докато изтръгне от съзнанието цялата субстанция, 
докато всмуче в себе си цялата постройка на нейните същнос
ти (Wesenheiten) и -  тъй като това отрицателно отношение към 
предметността е също така положително, е поставяне -  дока
то я породи от себе си и с това същевременно я възстанови за 
съзнанието. Следователно в понятието, което знае себе си като 
понятие, моментите се появяват по-рано, отколкото изпълне
ното цяло, чието ставане е движението на въпросните моменти. 
В съзнанието, напротив, цялото -  обаче цялото, което не е схва
нато в неговото понятие -  е по-раншно, отколкото моментите. 
-  Времето е самото понятие, което е налице, и се представя на 
съзнанието като празен наглед; затова духът се проявява по не
обходимост във времето и се проявява във времето дотогава, 
докогато не е схванал своето чисто понятие, т.е. не е премахнал 
времето. Времето е външната, възприеманата в нагледа, несх- 
ванатата от насочеността към себе си чиста насоченост към 
себе си, понятието, което е само възприемано в нагледа; кога- 
то това понятие схване самото себе си, то снема своята форма 
на време, схваща възприемането в нагледа в неговото понятие 
и е възприемане в нагледа, което е схванато в неговото понятие 
и което схваща нещата в техните понятия. -  Ето защо времето 
се проявява като съдбата и необходимостта на духа, който не е 
завършен в себе си, като необходимостта да се обогати делът, 
който има самосъзнанието в съзнанието, да се приведе в движе
ние непосредствеността на това, което е „в себе си“- формата, 
в която субстанцията е в съзнанието -  или, обратно, ако това, 
което е „в себе си“, се вземе като вътрешното, да се реализира и 
да се открие това, което е едва [само] вътрешно, т.е. да се винди- 
цира то в полза на увереността в самия себе си.

На това основание трябва да се каже, че не се знае нищо, 
което не е в опита, или както също се изразява това -  което не
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е налице като почувствана истина, като вечното, което е даде
но във вътрешното откровение, като святото, в което вярваме, 
или каквито и други изрази да се употребят, Защото опитът е 
тъкмо това, че съдържанието -  а то е духът -  е в себе си субстан
ция и следователно предмет на съзнанието. Но тази субстан
ция, която е духът, е неговото ставане на онова, което е духът 
в себе си; и едва като това рефлектиращо се в себе си ставане 
духът в себе си е наистина дух. В себе си той е движението, което 
е познанието -  превръщането на онова „в себе си“ в „за себе си“ 
на субстанцията в субект, на предмета на съзнанието в пред
мет на самосъзнанието, т.е. в също така и снет предмет или в 
понятие. Това движение е връщащият се в себе си кръг, който 
предпоставя своето начало и го достига само в края, -  Следо
вателно, доколкото духът е по необходимост това различаване 
вътре в себе си, неговото цяло, възприемано в нагледа, се про
тивопоставя на своето просто самосъзнание и тъй като следова
телно цялото е различеното, то е различено в своето възприема
но в нагледа чисто понятие, във времето, и в съдържанието или 
в това, което е,,в себе си“, субстанцията като субект има в себе си 
едва [само] вътрешната необходимост да се проявява в самата 
себе си като това, което е тя в себе си, като дух. Едва завършено
то предметно проявяване е същевременно рефлексията на субс
танцията или нейното ставане на насоченост към себе си. -  Ето 
защо дотогава, докогато духът не се е завършил в себе си, не се е 
завършил като световен дух, той не може да стигне до своя за
вършек като самосъзнателен дух. Ето защо съдържанието на ре
лигията изказва по-рано във времето, отколкото науката, това, 
какво е духът; но единствено науката е неговото истинно знание 
за самия себе си.

Движението, в което духът се стреми да разкрие формата на 
своето знание за себе си, е работата, която извършва той като 
действителна история. Религиозната общност, доколкото е 
на първо място субстанция на абсолютния дух, е примитивно
то съзнание, което има толкова по-варварско и сурово налично 
битие, колкото е по-дълбок неговият вътрешен дух, а неговата 
притъпена насоченост към себе си е толкова по-тежка работа 
над своята същност, над чуждото за нея съдържание на неговото 
съзнание. Едва след като се е отказало от надеждата да снеме 
отчуждеността по един външен, т.е. чужд начин, то се обръща
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-  тъй като снетият чужд начин е връщането в самосъзнанието
-  към самото себе си, към своя собствен свят и към своето соб
ствено присъствие, открива ги като своя собственост и по такъв 
начин е извършило първата крачка да слезе надолу от интелек
туалния свят или по-скоро да одухотвори неговия абстрак
тен елемент с действителната насоченост към себе си. От една 
страна чрез наблюдението съзнанието намира наличното битие 
като мисъл и го схваща в неговото понятие и, обратно, намира 
в своето мислене наличното битие. Когато по такъв начин само
то съзнание изкаже абстрактно преди всичко непосредственото 
единство на мисленето и битието, на абстрактната същност и 
насочеността към себе си и отново пробуди първата светла същ
ност в по-чист вид, а именно като единство на протяжността 
и битието -  защото протяжността е простота, която е в по-го- 
ляма степен еднаква с чистото мислене, отколкото светлината 
- и с  това пробуди отново в мисълта субстанцията на изгрева, 
духът същевременно се отдръпва с трепет от това абстрактно 
единство, от тази нямаща насоченост към себе си субстанциал- 
ност, и утвърждава индивидуалността в противоположност на 
нея. Но едва след като се отрече от последната в образованието, 
а по този начин я направи налично битие и я наложи във всяко 
налично битие, той дойде до мисълта за полезността и схвана в 
абсолютната свобода наличното битие като своя воля -  по такъв 
начин той изкарва наяве мисълта за своята най-съкровена дъл
бочина и изрича същността като „аз“ = „аз“. Но това „аз“ = „аз“ е 
движението, което се рефлектира в самото себе си; защото щом 
тази еднаквост като абсолютна отрицателност е абсолютната 
разлика, еднаквостта на „аза“ със самия себе си противостои на 
тази чиста разлика, която като чиста и същевременно предметна 
за знаещата себе си насоченост към себе си трябва да се изказва 
като време, така че, както по-рано същността беше изказана като 
единство на мисленето и протяжността, по същия начин тя би 
трябвало да се схваща като единство на мисленето и времето; но 
разликата, която е предоставена на самата себе си, времето, ко
ето няма покой и опора, по-скоро се руши в самото себе си; това 
време е предметният покой на протяжността, а последната е 
чистата еднаквост със самата себе си, „азът“. -  Или „азът“ не е 
само насочеността към себе си, а е еднаквост на насоченост
та към себе си със себе си; но тази еднаквост е пълното и непо
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средствено единство със самата себе си или този субект е също 
така субстанция. Субстанцията, [взета] единствено за себе си, 
би била безсъдържателното възприемане в нагледа или възпри
емането в нагледа на едно съдържание, което като определено 
съдържание би имало само акциденталност и би било без не
обходимост; субстанцията би имала валидността на абсолютно
то само доколкото би била мислена или възприемана в нагледа 
като абсолютно единство и всяко съдържание би трябвало спо
ред своето различие да спада вън от нея, в рефлексията, която не 
й принадлежи, тъй като в противен случай субстанцията не би 
била субект, не би била рефлектиращото над себе си и рефлек
тиращото се в себе си или не би била схваната в нейното понятие 
като дух. Ако все пак би трябвало да се говори за съдържание, от 
една страна това би се правило само за да се хвърли то в праз
ната бездна на абсолютното, а от друга страна това съдържание 
би било външно заграбено от сферата на сетивното възприятие; 
би изглеждало, че знанието е дошло до вещите, до разликата от 
самото него и до разликата на многообразните вещи, без да про
умеем как и откъде.

Но, както се прояви духът пред нас, той не е нито само оттег
ляне на самосъзнанието в неговата чиста вътрешна душевност, 
нито само потъване на последното в субстанцията и в небитие
то на неговата разлика, а е това движение на насочеността към 
себе си, която се отрича от самата себе си и потъва в своята суб
станция, а също така и като субект излиза от субстанцията и се 
връща в себе си, прави субстанцията предмет и съдържание, тъй 
както и снема тази разлика между предметността и съдържание
то. Въпросната първа рефлексия, която изхожда от непосредст
веността, е себеразличаването на субекта от неговата субстанция 
или раздвояващото се понятие, навлизането в себе си и ставане
то на чистия „аз“. Тъй като тази разлика е чистата дейност на „аз“ 
= „аз“, понятието е необходимостта и изгряването на наличното 
битие, което има субстанцията за своя същност и съществува 
устойчиво за себе си. Но устойчивото съществуване на налич
ното битие за себе си е поставеното в определеността понятие 
и чрез това е също така движение на понятието в самото себе 
си, в което движение то се стреми да слезе надолу в простата 
субстанция, която е субект едва като тази отрицателност и като 
това движение. -  „Азът“ нито трябва да се придържа твърдо във
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формата на самосъзнание в противоположност на формата на 
субстанциалност и предметност, като че ли би изпитвал страх 
пред своето самоотричане; -  силата на духа се състои по-скоро в 
това, че остава еднакъв със самия себе си в своето самоотричане 
и като биващото в себе си и за себе си поставя само като момент 
както битието в себе си, така и битието за себе си; -  нито е нещо 
трето, което хвърля разликите обратно в бездната на абсолют
ното и изказва тяхната еднаквост в него; напротив, знанието се 
състои по-скоро в това привидно бездействие, което само раз
глежда как различеното се движи в самото себе си и се връща в 
своето единство.

Следователно в знанието духът завърши движението на 
своето формиране, доколкото последното е обременено с непре
одоляната разлика на съзнанието. Той получи чистия елемент 
на своето налично битие, понятието. Съдържанието според сво
бодата на своето битие е отричащата се от себе си насоченост 
към себе си или непосредственото единство на знанието на са
мото себе си. Чистото движение на това самоотричане, разгле
дано в съдържанието, съставлява необходимостта на послед
ното. Различното съдържание като определено е в отношение, 
а не в себе си, и е свое неспокойствие да снеме самото себе си 
или е отрицателност; следователно необходимостта или раз
личието е както свободно битие, така и насоченост към себе си; 
и в тази форма на насоченост към себе си, в която форма налич
ното битие е непосредствено мисъл, съдържанието е понятие. 
Следователно, когато духът е получил понятието, той разгръща 
наличното битие и движението в този етер на своя живот и е на
ука. Моментите на неговото движение се излагат в науката вече 
не като определени форми на съзнанието, а -  тъй като неговата 
разлика се е върнала в насочеността към себе си -  като определе
ни понятия и като тяхното органично, обосновано в самото себе 
си движение. Ако във феноменологията на духа всеки момент е 
разликата между знание и истина и е движението, в което се сне
ма тази разлика, науката, напротив, не съдържа тази разлика и 
нейното снемане, а тъй като моментът има формата на понятие, 
той обединява в непосредствено единство предметната форма 
на истината и на знаещата насоченост към себе си. Моментът 
не се явява като това движение, при което се преминава насам 
и натам от съзнанието или от представата в самосъзнанието и
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обратно, а неговата чиста форма, освободена от явлението му 
в съзнанието, чистото понятие и неговото по-нататъшно дви
жение зависят единствено от неговата чиста определеност. Об
ратно, на всеки абстрактен момент на науката съответства една 
форма на проявяващия се дух изобщо. Както налично биващият 
дух не е по-богат от науката, така той не е и по-беден от нея в 
своето съдържание. Това да се познаят чистите понятия на на
уката в тази форма на разновидности (Gestalten) на съзнанието 
съставлява тази страна на тяхната реалност, откъм която тях
ната същност, понятието, което е поставено в тази реалност в 
своето просто опосредстване като мислене, разкрива поотделно 
моментите на това опосредстване и се излага според вътрешна
та противоположност.

Науката съдържа в самата себе си тази необходимост да се 
самоотрича от формата на чисто понятие и прехода на понятие
то в съзнанието. Защото знаещият самия себе си дух тъкмо по
ради това, че схваща своето понятие, е непосредствената еднак
вост със самия себе си, която в своята разлика е увереността 
в непосредственото или е сетивното съзнание -  началото, от 
което изходихме; това освобождаване на себе си от формата на 
своята насоченост към себе си е най-висшата свобода и сигур
ност на неговото знание за себе си.

Но това самоотричане е още несъвършено; то изразява от
ношението на увереността в самия себе си към предмета, който 
тъкмо с това, че е в отношение, не е получил пълната си свобода. 
Знанието познава не само себе си, но и отрицателното на самото 
себе си или своята граница. Да знае своята граница, това ще рече 
да знае да се жертва. Това жертване е самоотричането, в което 
духът излага своето ставане на дух във формата на свободно слу
чайно извършване на събитие, възприемайки в нагледа своята 
чиста насоченост към себе си като времето вън от него, а също 
така своето битие като пространство. Това негово последно ста
ване, природата, е неговото живо непосредствено ставане; при
родата, отреклият се от себе си дух в своето налично битие не е 
нищо друго освен това вечно самоотричане на своето устойчиво 
съществуване и движението, което възстановява субекта.

Но другата страна на ставането на духа, историята, е знае
щото, опосредстващото се ставане -  духът, който се е отрекъл 
във времето; но това самоотричане е също така самоотричане на
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самото себе си; отрицателното е отрицателно на самото себе си. 
Това ставане излага едно инертно движение и следване на духове 
един след друг, галерия от образи, всеки един от които е снабден 
с пълното богатство на духа и се движи така инертно тъкмо по
ради това, че насочеността към себе си трябва да проникне и да 
асимилира цялото това богатство на неговата субстанция. Тъй 
като завършекът на духа се състои в това, че той знае напълно 
какво е той, своята субстанция, това знание е негово навлизане 
в себе си, в което той напуска своето налично битие и предава 
своята форма на спомена. В своето навлизане в себе си духът 
е потънал в нощта на своето самосъзнание, но неговото изчез
нало налично битие е запазено в нея; и това снето налично би
тие -  предишното, което обаче се е родило отново от знанието 
-  е новото налично битие, един нов свят и една нова форма на 
духа. В нея духът трябва също така наивно да започне отново, 
при нейната непосредственост, и да израсне отново от нея, като 
че ли всичко предходно се е загубило за него и той не е научил 
нищо от опита на по-раншните духове. Но навлизането навът
ре, споменът (Er-Innerung) е запазил този опит и е вътрешното и 
е в действителност по-висшата форма на субстанцията. Следо
вателно, ако този дух започва отново своето образование, съз
давайки привидността, че изхожда само от себе си, той започва 
същевременно на една по-висша степен. Царството на духовете, 
което се е образувало по този начин в наличното битие, състав
лява една последователност, в която единият дух е отменил дру
гия и всеки е приел царството на света от предходния. Тяхната 
цел е разкриването на дълбочината, а последната е абсолютно
то понятие; следователно това разкриване е снемането на дъл
бочината на духа или неговата протяжност, отрицателността 
на този биващ в себе си „аз“, която е негово самоотричане или 
негова субстанция -  и неговото време, [което се състои в това,] 
че това самоотричане се самоотрича в самото себе си и по такъв 
начин в своята протяжност е също така в своята дълбочина, в на
сочеността към себе си. Целта, абсолютното знание или духът, 
който знае себе си като дух, трябва да измине пътя на припом- 
нянето на духовете, както са те в самите себе си и осъществяват 
организацията на своето царство. Тяхното запазване от страна 
на тяхното свободно, проявяващо се във формата на случайност 
налично битие е историята, а от страна на тяхната схваната в
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нейното понятие организация -  науката за проявяващото се 
знание; двете заедно, историята, която е схваната в нейното по
нятие, съставляват спомена и лобното място на абсолютния дух, 
действителността, истината и увереността на неговия трон, без 
който той би бил безжизнен самотник; само -

от чашата на това царство на духове 
пенливо се лее пред него неговата безкрайност.68



О бяснителни  бележ ки*

1 Хегел загатва за историята на блудния син, готов да яде дори от 
рошковите, които давали на свинете (Библия, Нов завет, Еванге
лие от Лука, гл. 15, т. 16-21).

2 Хегел предава с латиница гръцката дума оро<7 , която има значение
то на разграничителен знак, граница, предел, рамка, разлика, мяр
ка и др.

3 Сравни Библия, Стар завет, Псалм 127, т. 2: „Безполезно е за вас 
да ставате рано, да лягате толкова късно, тъй като и в сън Господ 
дава на възлюбения си“

4 За схващането на бога като дух в християнската религия сравни 
Библия, Нов завет, Евангелие от Йоан, гл. 4, т. 24: „Бог е дух; и оне
зи, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.“

5 Вероятно Хегел заимства този израз от Волтер, който също говори 
за започване „като с револверен изстрел“.

6 Сравни драматическата поема на Лесинг Натан Мъдрецът, 1779 
г., 3 действие, 6 явление, където Натан се вижда в затруднение да 
отговори на въпроса на султан Саладин коя е истинската религия 
-  мохамеданската, юдейската или християнската -  и казва:
,,Hm! hm! -  wunderlich! -  Wie ist
Mir denn? -  Was will der Sultan? was? -  Ich bin
Auf Geld gefafit; und er will -  Wahrheit. Wahrheit!
Und will sie so, -  so bar, so blank, -  als ob 
Die Wahrheit Miinze ware!
(„Хм, хм -  чудно! Какво ще правя сега? -  Какво иска султанът, как
во? Аз очаквам пари, а той иска истина. Истина! И я иска така, как- 
то се дава на ръка, както блести, като че ли истината е монета!“)

* Отчасти са използвани обяснителните бележки към G. W. F. Hegel: 
Gesammelte Werke. Band 9 (Phanomenologie des Geistes). Herausgegeben 
von Wolfgang Bonsiepen und Reinhard Heede, Hamburg 1980, S. 480-524.
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7 Тоазът е стара френска мярка за дължина, обозначавана с латин
ската по произхода си дума и равна на 1.949 метра. Стадията е 
гръцка мярка за дължина, равна на 177.55,181.08 или 192.22 метра. 
Вероятно оттам идва и думата стадион.

8 Срвн. Библия, Нов завет, Откровението на Иоанг гл. 5, т. 3 и 13: 
„И никой, нито на небето, нито на земята, не можеше да разгърне 
книгата, нито да я гледа.“ „И всяко създание, което е на небето, на 
земята и под земята и по морето и всичко, що има в тях, чух да каз-

ават...
9 Загатване за заглавието на едно съчинение на Фихте (Ясен като 

слънце доклад пред по-широката публика върху истинската същ
ност на най-новата философия. Опит да принудя читателите да 
разбират, Берлин 1801), което наскоро след излизането му Хегел ( в 
писмото си до Мемел от лятото на същата година) нарича „неспо
лучлив, субективен опит да се популяризира спекулацията“.

10 Разум (гр.).
11 Образ (гр.).
12 Идея (гр.).
13 Навярно тук Хегел визира споровете между политическите клубове 

по време на Френската революция, по-точно критиката на Камий 
Демулен срещу ебертистите от 1793 г., които той бичува за тяхната 
ултрареволюционност, довела до избиването на безброй невинни 
хора.

14 В оригинала е погрешно ,,es“ вместо „ег“.
15 Хегел загатва за мисълта на Евклид, че не е възможен царски път 

към геометрията, запазена за поколенията чрез Прокъл.
16 У гърците емпиреумът е най-високата част на небето, изпълнена 

с чист огън и светлина и обитавана от боговете, а в донейде пре
носен смисъл -  видимото небе, небесните висини. В своя Йенски 
бележник Хегел критикува Гьорес, Вагнер и др. за техните произ
волни натурфилософски построения, проникнати от някак ва мни
ма гениалност, която в своята суетност си мисли, че за нея всичко 
е позволено, която изстрелва ракети във въздуха, като си мисли, 
че по този начин излага емпиреума. В лекциите си по история на 
философията той критикува фантастични представи за вселената, 
според които небесният свод е надупчен от звездите метал, през 
който съзираме емпиреума, вечния огън, обгръщащ света.

17 Немската дума е Leimrute и означава по-точно прът с лепкаво ве
щество за ловене на птици.
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18 Хегел загатва за изискването на Круг, че идеалистическата фило
софия трябвало да му дедуцира, да му изведе представата за един 
определен предмет, респ. за едно определено историческо събитие 
или определена историческа личност. В статията си Как обикнове
ният човешки разсъдък схваща философията -  изложено въз ос
нова на произведенията на господин Круг, публикувана в 1802 г. в 
издаването от него и Шелинг Критическо списание по философия, 
Хегел подложи на дълбока критика примитивните схващания на 
този свой съвременник.

19 В оригинала е погрешно ein Anderssein вместо im Anderssein.
20 Непреводима игра на думи, с която Хегел навярно иска да каже, че 

„възприемане“ (Wahrnehmen) и „вземане на истинното“ (Nehmen 
des Wahren) е едно и също.

21 Хегел има предвид теорията на Далтон за отношението на различ
ните видове газове един към друг, изложена в неговата статия По
нататъшно изложение на една нова теория за характера на сме
сените видове газове, публикувана в Анали по физика през 1803 г.

22 Загатване за широкоизвестния по това време стих на Албрехт фон 
Халер из стихотворението му Лъжовността на човешките добро
детели (1730 г.) „Никой сътворен дух не прониква във вътрешното 
на природата, той е щастлив, когато тя покаже поне външната си 
обвивка“. Близък до това схващане е Кант с учени ето си за непо- 
знаваемостта на „нещото в себе си“.

23 Загатване за обобщението на закона за гравитацията от Нютон (в 
Математически принципи на философията на природата, 1714 
г.).

24 Тук Хегел взема отношение към различни теории за електричест
вото. За разлика от Дю Фай и неговите привърженици, Франклин 
поставя в основата на положителното и отрицателното електричес
тво само един електрически флуид. Когато Хегел се обявява против 
положителното и отрицателното електричество като две различни 
същности, той застава очевидно на страната на Франклин.

25 Вероятно Хегел има предвид една формулировка на Аихтенберг.
26 Хегел взема отношение към учението на стоиците, че обхващаща

та, завладяващата представа (катаА.Г|7т к т 1 сраутата) е критерият 
на истината, което било критикувано от школата на академиците.

27 Хегел загатва за разговора на Солон с Крез. Според схващането на 
Солон не може да се каже за един човек дали той трябва да се при
числи към най-щастливите в света, докато не е умрял.

28 В оригинала е погрешно es вместо ег.



622 П В. фр. Хегед 0 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НАДУХА

29 В оригинала е погрешно Diebe вместо Dieb.
30 За да подчертае още по-силно своята мисъл, че действителност та 

на човека, това е неговото дело, Хегел си служи с този немски из
раз, който буквално ще рече „в делото“, но се употребява в смисъл 
на „в действителност“ Доколкото българският език в случая не 
предлага такава двусмисленост, в превода е даден както единият, 
така и другият смисъл на немския израз.

31 Мъртва глава (лат.).
32 Вж. Шекспир, Хамлет, пето действие, първа сцена.
33 Вероятно Хегел има предвид мисли на Питагор, Сократ.
34 Из фрагмент от Гьотевия Фауст, публикуван в т. 7 на Съчинени 

ята на поета, Лайпциг, 1790 г.
35 В оригинала е погрешно der вместо den.
36 Хегел смята за „радост на мисълта“ да се сблъсква в езика с думи и 

изрази, които имат различни, дори противоположни значения, той 
високо цени „спекулативния дух“ на немския език. Изразът sich das 
Leben nehmen, c който той си служи в случая, дословно ще рече 
„вземам си живота“, т.е. вземам го, за да го имам, но истинското му 
значение е „отнемам си живота“, „самоубивам се“

37 В оригинала спомагателният глагол haben е употребен погрешно в 
единствено число.

38 В споменатото по-горе под линия академично издание на Феноме
нология на духа се съобщава, че не е било установено съответствие 
на цитираните два стиха (456 и 457) с никой от съществувалите по 
него време немски преводи на Софокловата Антигона. Предпо
лага се, че в случая Хегел дава свой превод на стиховете, толкова 
повече, че, както съобщава и Карл Розенкранц в своята биография 
на Хегел (Karl Rosenkranz: G. W. Е Hegels Leben, Berlin 1844, S. 11), 
още като гимназист той е превеждал класическата трагедия. Из
вестно е, че Хегел запазва възторга си пред „божествената Антиго
на“, смятана от него за най-възвишеният образ в литературата, за 
цял живот. А в превода на проф. д-р Александър Ничев (Софокъл, 
Трагедии, София, 1982 г., с. 196) двустишието гласи:
Не са от вчера} ни от днес, а винаги 
са живи. Кой би казал откога са те?

39 Хегел загатва за трагедията на Софокъл Едип цару в която Едип по 
силата на някакво проклятие, за което сам той няма никаква вина, 
убива баща си и се оженва за майка си.

40 Хегел пак цитира вероятно в свой превод думи на Антигона (срав
ни бележка 38). В превода на Ничев (с. 215) двустишието гласи:
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За боговете туй ако е правилно, 
в смъртта си ще призная -  съгрешила съм.

41 Очевидно Хегел пак загатва за Антигона, в която се сблъскват чо
вешкият закон или законът на сърцето, представян от сестрата, го
това да наруши заповедта на царя и да погребе загиналия си брат 
Полиник, като погуби самата себе си, и божественият закон или 
законът на държавата, представян от царя, от Креон.

42 Синовете на Едип и Йокаста Полиник и Етеокъл, повели бор ба за 
господство в Тива.

43 Вид (фр.). Веднага след това Хегел цитира Дидро, Племенникът на 
Рамо.

44 Две позовавания на Племенникът на Рамо.
45 Тук Хегел има предвид не толкова пряко Племенникът на Рамо, 

колкото разсъждения на Робине върху мислите на Дидро.
46 Пак из Племенникът на Рамо.
47 Празно пространство (от лат. vacuus, празен).
48 Върховно, най-висше същество (фр.).
49 В оригинала е Оригин.
50 Връзка (лат.).
51 Като говори за „сричка“ Хегел навярно има предвид смъртта, Tod.
52 Понятието „красива душа“ се среща много често в литература та 

от времето на Хегел, но вероятно той има предвид преди всичко 
изложения на Якоби и Гьоте.

53 Известна френска поговорка, цитирана също от Волтер, от Гьоте.
54 Преводът е направен с поправката, че тук би следвало да е не ihrer 

selbst, a seiner selbst.
55 В гръцката митология Тифон е стоглаво огнедишащо чудовище, 

победено от Зевс и притиснато с планината Етна в Сицилия, а из- 
ригванията на вулкана са огнените езици на това чудовище.

56 Вж. бележка 38.
57 Вероятно тук Хегел има предвид образа на Сократ, както е об рису

ван в късния диалог на Платон Теетет.
58 В оригинала е погрешно in diesem вместо in dieser, т.е. in der Bild- 

saule, в статуята.
59 Едип.
60 Орест.
61 Макбет.



62 Съмненията на Хамлет относно това, което разкрива пред него ду
хът на баща му.

63 Сравни Есхил, Евменидите.
64 Хегел пак има предвид моменти из Шекспировия Макбет.
65 Очевидно Хегел има предвид критиката на Омировите и Хезиодо- 

вите представи за боговете и техните дела, която намираме у Ксе- 
нофан и Платон.

66 Хегел се позовава на комедията на Аристофан Облаци, насочена 
против софистите.

67 Хегел обръща внимание на един избягван в християнската теоло
гия начин на изразяване, представен в тази негова острота за пръв 
път от Лутер.

68 Леко преобразувано от Хегел двустишие из стихотворението на 
Шилер Приятелството (1782).
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П оказалец  на  л и ц а та*

А
Анаксагор (прибл. 499-427 г.пр. 

н.е.) -  гръцки философ от Кла- 
зомена 125

Аристогейтон (?-514 г.пр,н.е.) -  
борец за свободата на Атина 
(19)

Аристотел (384/3S3-322 г.пр. 
н.е.) -  гръцки философ, учен и 
държавник в Атина и др. (36), 
103, 136

Аристофан (прибл. 445 -  прибл. 
385г.пр.н.е.) -  гръцки комедио- 
граф в Атина (624)

Аруе, Франсоа Мари Вж. Волтер

Б
Бакунин, Михаил Александровин 

(1814-1876) -  руски револю
ционер-анархист, социалист 
( 12)

Баумгартен, Александер Готлиб 
(1714-1762) -  немски фило
соф, основал естетиката като 
наука (35)

Бейкън, Френсис (1561-1626) -  ан
глийски философ и държавник 
(36)

Блоху Ернст (1885-1977) -  немски 
философ от еврейски произ
ход (12,46)

Бонзипен, Волфганг -  съвременен 
немски философ (29, 34), (619)

Браун, Джон (1735-1788) -  ан
глийски лекар, създател на те
ория в медицината (52)

Бубнер, Рюдигер -  съвременен 
немски философ (34)

В
Вагнер, Йохан Якоб (1775-1841) 

-  немски философ, шелингиа- 
нец (620)

Вагнер, Рихард (1813-1873) -  
немски композитор, поет, тео
ретик на музиката, музикален 
критик (12)

Вергилий (Публий Вергилий Ма- 
рон) (70-19 г.пр.н.е.) -  римски 
поет (11)

Винкелман, Йохан Йоахим (1717- 
1768) -  немски археолог, исто
рик на изкуството и естет (18)

Волтер (псевдоним на Франсоа 
Мари Аруе) (1694-1778) -  
френски писател и философ 
от епохата на Просвещението 
(37), (619, 623)

Числата в скоби сочат лица от встъпителната студия и обяснителните 
бележки.
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Волф, Кристиан барон фон (1679- 
1754) -  немски философ от 
епохата на Просвещението 
(64)

Г
Гароди, Роже -  съвременен френ

ски философ (46)
Глокнер, Херман (1896-1979) -  

немски философ (12, 48)
Гьобхард, Йозеф Антон (?- 

1813) -  немски книгоиздател в 
Бамберг и Вюрцбург (29)

Гьорес, Йохан Йозеф фон (1776- 
1848) -  немски историк и пуб
лицист, католик (620)

Гьоте, Йохан Волфганг фон (1749- 
1832) -  немски поет, учен, мис
лител, държавник (16, 27, 29, 
37-38), (622, 623)

А
Давидов, Ю. И. -  съвременен рус

ки философ (46)
Далтон, Джон (1766-1844) -  ан

глийски химик и физик, създа
тел на модерната атомна тео
рия (621)

Данте Алигиери (1265-1321) -  
италиански поет, мислител и 
политически деец от късното 
средновековие (10)

Декарт, Рене (латинизирано: 
Ренатус Картезиус) (1596- 
1650) -  френски философ, 
математик и изследовател на 
природата 464

Де му лен, Камий (1760-1794) -  
френски революционер, съос
новател на клуба на Кордели- 
ерите, гилотиниран заедно с 
Дантон (620)

Дидро, Дени (1713-1784) -  френс
ки философ и писател, иници
атор на френската енциклопе
дия (623)

Дилтай, Вилхелм (1833-1911) -  
немски философ (17)

Диоген Синопски (Диоген Цини
кът) (прибл. 412 -  прибл. 323 
г.пр.н.е.) -  гръцки философ, 
ученик на циника Антистен 
429

Дюренмат, Фридрих (1921 -  
1990) -  швейцарски писател и 
театрален деец (12)

Дю Фай, Шарл Франсоа дьо Цис- 
тернай (1698-1739) -  френс
ки физик (621)

Е
Евклид (прибл. 365-300 г.пр.н.е.) -  

гръцки математик в Алексан
дрия, „баща на геометрията” 
115, (620)

Енгелс, Фридрих (1820-1895) -  
немски социалист, най-близък 
сподвижник на Маркс (13)

Есхил (прибл. 525 -  458 г.пр.н.е.) -  
гръцки трагик (624)

3
Зинклер, Исак фон (1775- 

1815) -  немски философ и пи
сател, приятел на Хьолдерлин, 
Хегел, Шелинг (31)

И
Иисус от Назарет, Иисус Хрис

тос -  персонаж от Библията, 
основател на християнството 
(20)

Йоан (евангелистът) (619, 620)
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Иполит, Жан (1907-1968) -  френ
ски философ (28)

Й
Йотингер, Фридрих Кристоф 

(1702-1782) -  немски теолог и 
философ (32-33, 36)

к
Кант, Имануел (1724-1804) -  

немски философ и учен (10, 
22, 28, 29, 33-34, 35, 36, 83), 
121,488, (621)

Кота фон Котендорф, Йохан 
Фридрих барон (1764-1832) -  
немски книгоиздател в Тюбин- 
ген, от 1811 в Щутгарт (28)

Крез -  приказно богат лидийски 
цар (около 560-547 г.пр.н.е.)
(621)

Кронер, Рихард (1884-1974) -  
немски философ от еврейски 
произход (12)

Крьонер, Алфред (1861- 
1922) -  немски книгоиздател в 
Щутгарт (28)

Круг, Вилхелм Траугот (1770- 
1842) -  немски философ, про
тивник на Хегел (22), (621)

Ксенофан (прибл. 580 -  прибл. 480 
г.пр.н.е.) -гръцки философ в 
Елея (624)

л
Ламберт, Йохан Хайнрих (1728- 

1777) -  немски философ, ма
тематик, астроном, физик 
(33-34)

Лесинг, Готхолд Ефраим (1729- 
1781) -  немски поет, писател, 
литературен и театрален кри
тик, философ (37), (619)

Лихтенберг, Георг Кристоф 
(1742-1799) -  немски физик, 
писател и философ от епохата 
на Просвещението 291, 294, 
(621)

Лука (евангелистът) (619)
Лукан, Георг (1885-1971) -  унгар

ски философ от еврейски про
изход (46)

Лутер,Мартин(1483-1546)-нем
ски теолог-реформатор (27), 
(624)

М
Маркс, Карл (1818-1883) -  немски 

социалист от еврейски произ
ход, основател на политическо 
движение (12-14)

Мемел, Готлиб Ернест Аугуст 
(1761-1840) -  немски философ 
и педагог (620)

Мишле, Карл Аудвиг (1801- 
1893) -  немски философ хеге- 
лианец (10)

Монтескьо, Шарл дьо Секондал 
барон (1689-1755) -  френски 
писател и мислител, теоретик 
на разделението на властите в 
държавата (37)

Н
Наполеон 1 (Бонапарт) (1769- 

1821) -  френски генерал, също 
държавник, през 1804-1814/ 
1815 император (28,41,49-50, 
51)

Николин, Фридхелм (1926-2007) -  
немски философ (19)

Нитхамер, Фридрих Имануел 
(1768-1848) -  немски фило
соф, теолог, педагог (49)
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Ничев, Александър (1922-1988) -  
български историк на класи
ческата литература и преводач
(622)

Новалис (псевдоним на Фридрих 
барон фон Харденберг (1772- 
1801) -  немски философ и 
поет (28)

Иол, Херман (1879-1960) -  нем
ски философ и педагог (18)

Ню тон, Исак (1643-1727) -  ан
глийски физик, математик, ас
троном, философ (43), (621)

о
Овсянников, Михайл Федотович 

(1915-1987) -  руски философ 
(46)

Омир (живял прибл. в края на VIII
в. пр.н.е.) -  най-великият гръц
ки епик (27), (624)

Ориген (185/186-254) -  старо- 
християнски църковен писа
тел в Александрия 459, (623)

П
Парменид (прибл. 450 -  след 480

г. пр.н.е.) -  гръцки философ от 
Елея 136

Паси» Исак (1928-2010) -  българ
ски философ (42)

Питагор (прибл. 585 -  прибл. 500 
г.пр.н.е.) -  гръцки философ и 
математик от Самос (622)

Платон (427-347г.пр.н.е.) -  гръц
ки философ и поет от Атина 
136, 297, (623, 624)

Прокъл (прибл. 414-485) -гръц
ки философ, ръководител на 
Платоновата академия в Ати
на (620)

Райнхолд, Карл Леонхард (1758- 
1837) -  немски философ (21, 
22, 34, 36)

Рамо, Жан Филип (1673-1764) -  
френски композитор (623)

Робине, Жан Баптист (1735- 
1820) -  френски философ
(623)

Розенкранц, Йохан Карл Фридрих 
(1805-1879) -  немски философ 
и писател (11,17,28,29,40,67), 
(622)

Сократ (470-399 г.пр.н.е.) -  гръц
ки философ в Атина (622,623)

Солон (прибл. 640 -  прибл. 560 
г.пр.н.е.) -  гръцки законодател 
и политик в Атина 289, (621)

Софокъл (прибл. 496 -  406 г.пр. 
н.е.) -  гръцки трагик (622)

Спиноза, Бенедикт (Барух д*Ес- 
пиноза) (1632-1677) -  нидер
ландски философ от еврейски 
произход (39, 44, 64)

т
Треер, Волфганг -  съвременен 

немски философ (28)

Ф
Фихте, Йохан Готлиб (1762- 

1814) -  немски философ и об
щественик (21, 22, 28, 34, 39, 
52), (620)

Фишер,Лудвиг (първоначално Луд' 
виг Хегел)(1807-1831) -  извън
брачен син на Хегел и Кристи- 
ана Шарлоте Йохана, по баща 
Фишер (28)
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Фойербах, Лудвиг (1804- 
1872) -  немски философ (13, 
85)

Фос, ЙоханХайнрих (1751-1826) -  
немски учен (класическа фи
лология) и преводач на Омир 
идр. (27)

Франклин, Бенджамен (1706- 
1790) -  американски политик 
и изследовател на природата 
(621)

X
Хайм, Рудолф (1821-1801) -  нем

ски историк на литературата и 
философията (11,17)

Хапне, Хайнрих (1797-1856) -  
немски поет, философ и пуб
лицист от еврейски произход 
(39)

Халер, Албрехт фон (1708-1777) -  
швейцарски поет и учен (621)

Хан, Филип Матеус (1759-1790)- 
немски духовник и конструк
тор на измервателни уреди 
(36)

Харденберг, Фридрих барон фон 
Вж. Новалис

Хармодий (?-514 г.пр.н.е.) -  борец 
за свободата на Атина (19)

Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 
(1770-1831) -  немски философ 
(9-87), (619-624)

Хегел, Лудвиг Вж. Фишер, Лудвиг
Хееде, Райнхард -  съвременен 

немски философ (29), (619)
Хезиод (VIII-VII в.пр.н.е.) -  гръц

ки епик, излага произхода на 
боговете и възникването на 
света (624)

Хераклит (прибл. 544 -  прибл. 
480 г.пр.н.е.) -  философ от 
Ефес (10)

Хердер, Йохан Готфрид (от 1802 
-  фон) (1744-1803) -  немски 
философ на културата, естет, 
поет, преводач, събирач на на
родно песенно творчество (33, 
34, 37)

Херинг, Теодор (1884-1964) -  нем
ски философ (28, 32, 43, 46, 
48)

Херодот (прибл. 484-425 г.пр. 
н.е.) -  гръцки историк от Ха- 
ликарнас (37)

Хипарх (?-514 г.пр.н.е.) -  гръцки 
тиранин в Атина, убит от Хар
модий и Аристогейтон (19)

Хофмайстер, Йоханес (1907-
1955) -  немски философ и ли
тературовед (24, 34, 67, 75)

Хьолдерлин, (Йохан Кристиан) 
Фридрих (1770-1843) -  немски 
поет и философ (12, 15,17,18, 
20)

ц
Цезар, Гай Юлий (100-44 г.пр. 

н.е.) -  римски пълководец и 
държавник 114

ш
Шекспир, Уилям (1564-1616) -  ан

глийски поет (622, 624)
Шелинг, Йозеф Фридрих (1737- 

1812) -  немски теолог и ори- 
енталист, баща на философа 
Шелинг (36)

Шелинг, Фридрих Вилхелм Йозеф 
(1775-1854) -  немски фило
соф (15, 17, 20-21, 24, 28, 31, 
36, 39-40, 50, 52), (621)
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Шилер, Фридрих (1759-1805) -  
немски поет, естет, историк 
(18, 38-39), (624)

Шулце, Готлоб Ернст (Енезидем- 
Шулце) (1761-1833) -  немски 
философ (22)

Шулце, Йоханес (1786-1869) -  
немски философ (48, 84)

Шюлер, Гизела -  съвременна нем
ска философка (19)

щ
Щраус, Давид Фридрих (1808- 

1874) -  немски философ и ре- 
лигиовед (12)
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