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DěJlnaoat Jg nágev plo to' eo urěuJc a vymruJe óěJlny Jelo .děJlnÍr (naps.
vúě1.přÍrodě. a.boapodářatví.).
DóJlnnoat zaaogná eoglel' tobo, co aáne na nyolÍ,u
k(yl o něěeo ře}nene: to Jgg! dšJlanó, - 3aaBE!á sryls1 toboto .Jeat"s eogral bytí
tobo' eo Je .lěJlnná.
F. ton' co Je tlěJlnnó' Je tudíž problónen ap0eob, Ja}ýn to lgg!. NeJdo
o děJ1ny Jako vědu oebo JaLo obJgB DěJalá vědJl qýbrŽ o dáJ1qy Jako způeob bytíÍoto bytí 8e leog at6vá přednětea z}oupání co do evébo cĚBÍo co óe gvé
pobnutoetl fBeregtbettJ
. lakové zlounáaí neaí evávolné; Je J1á teké naanešeno
gloveo rděJlny..
Co Je óěJlnné, dě.le 9€ urěltýn způsobou. DěJlay se atáve,Jí
problónea Js&o .lěoí' Jako pobnutoat; pro bytí tobo, co JE děJ1nné, Je třctlt
předpok!.áéat Jako Longtltuttvní
urěttý způoob pobnutootl.
Tyto nárnaky naJí naěrtnout
o c€ E ěřeDí této práce.

poJen děJ1nnoat1 Jea pro předbětnou or1entaeÍ,

Pokue o vytěeaí záLledaícb forea děJtnnoett Je třebr rabáJ1t v boéě, kóe
stoJí v přítoaaoatl
Íllogof1cLé alounání (EJ1naootl. 9!!9!g1g9
bádání aaEmnd
neJ*zší doeažený etav toboto ltorrnáoí: přeóetavuJe pnoto Ještě dosa 1 bmaí'co
této probl€EatltJ/.
lŤoto s€ gusíEo cbop1t otárly óěJlnnoatl
u a!cb.
?

ZtouaánÍ teorlc děJtano*l
Dlltbyea
mrátí rle vclu1 bj1y na
wpalcov.aó
obtÍlel Dr $olboduJící přcdpolla{',
.álladní
Lterýnt ao Dlltbey w ;vrb dí1e
výalomč ncrabývó. loJrr bytÍ rltvota.
poblenrtlLy'
paocas toboto
J.to ocltru
tlvota Jeto &doots ,'á e cvěta (rpřÍrody. a .ducbar) a epoIu a tÍa otátl.
Po
aryclu bytí tóto Jrdooty1 óěJlaqý }lvot JaLo bytí'l tterá 'ucLllteěiuJe.
rlLrró
Jaoucí' urěcaí toboto Žlvota JcIo .ducbr. a Jcbo avěta Jeto .duchovaíbo světl. .dtaclp1lqy.
to věo Jsou problóryl'
ktcró vodotr ta ht.olce poubó flloaoflclá
(nepř. fllogoflc
dčJla} a hlator1cLýcb věd L určltó Lorccpcl láLledú f1loeoÍle.Dlltbcy
aáu řell'
žc rláIladní
fatt."Fo
něJ rmaí Jen výehodllL.il
óucboynícb
(vlr,
věó, nýbrt 1flloeoftg.
l31; podtrhl E.I.). To zanenál urěltý aqyal bytí
r0bec e urěltý řáÓ g ry3t.latlka
rlsných zp0eob0 bYtí, uepořáóenó podle tobotg
m3lal'u bytí' nraeJí být Jlr ořcdgrLláťtáw, atává.l'l ae óěJtamgt Y t6to forně
probl&ea'
poaouvÚ-ll gg il.Jlaqý ilvot do středu Joucíbo a Je-ll tonrto střgdu
přlřěeno bytí lducber.
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Avěal 1Dt.rPrt8ce,
Lterrl cbcr opět oóbaltt právě naznaěcnou tou'lgloat,
J3
lávlalé na acela cvláštnícb přeópollatlecb,
óa4ýcb laěďnou
altuecí v itěJtnácb
problánu,
podntLána. Iugí výalovoá fornulovat
ze Lteró Je lntcrpnotaco
váecbno
to' eo bylo pro Hegela (v oorůlese ae zcela Jlnou výchoaÍ altuací Jeho fllosofle)
Jcětě llvou a}uteěnogtí a právě proto aOotalo nevyrloveno. Dále nuaí evl; přednět
vynealt podle svébo v}aetníbo zaněření a fornu1sce otázeL, a to JÍž ta1é zoeuená
T zaněření této práce nenÍ dána žáitaá všeatranná a vyěerpávaJící
urě1tou.ZDěnu..
Begalovy loglky'
lnterPretace
apíó Jde o to gleóovat Jetlnu lce1a rrrěttou gétla&.
ní tenóeac1 (ve srovnání s níř nuaí být ogtatní tendence tsagelova díla ponlnuty) t
rozvíJenÍ poJnu bytí a Jín poJatébo dění.
Zkoupání poetupuJe náeleduJícío

zpoaobenl

VycházeJíce z půvoóní eltuece óěJln problóau, v alŽ ee forn,u].ova1a Hegelova
flloeof1e'
eleduJeos' Jak l|egel. v polentce g Kantem vypracovává aový poJsa bytí.
Zátsladnín an3lalen bytí' který urěuJe východtako Jeho poJnu, Je půvottaí..loonota
prot1klad0 lsubJektlvlty.
(oytí.pro-aebe, vědoní,a bytí-o-aobě,
a .obJektlvlty.
přctbětnó bytí). tíE' Že 7e tato Jednota Hegelen poJate Jako ;|qdnotící Jadnota
a JaLo procgg eanotnébo JsoucÍbo' Je v pohnutoel1 odbalena zákIadní vlaatnogt
bytí. - xe této záLladně Jsou pak rozvíJerry roŽnanlté oblagt1 Jaoucíbo JaLo roa.
naaÍté způeoby pobnutoatl (Jeanotící Jeónoty). KaŽdá ob1agt eo konet1tuuJe
v urč1té zcala spgclf1cké pobautostl a tsnto proc€ E hegel chápe Jato ontologÍcló
oavětlení kategorlí trad1ěaí }og1\t. ťat Begel Jaloby naěrtává děl1nv lgoucíbo
Jako proeee' v něnŽ veěkerá Jeotroí v0bec .leat.
6

PoLud Jde o toto rozvíJenÍ, Je opět podřízeno rlrě1té vůděí ldoJls IdeJ!'
gcola specÍftcké polrnutoet1' Iterá taprve
vpravóě ilowšuJe aqlel bytÍ, Lterá J.
opravóu Jednotící Jednotou á v níž eo Proto naprňují ilěJl4y Jeoucího. Ja}o tato
pobnutoat a tudíž JaLo zcela spec1f1cké bytÍ Je vypracováno poJÍaaJící bytí 'poJem'.
Bege1 r1yní rrlazuJe' že t.Prv€
'
bytí .Žtvota. Jsou óěJlnJ Jcoueíbo ta}
dalece napInšay, Že Je Jsoucí Jakožto Jaoucí ve avé Pravttě eluteěnó. Žlvot 3o
.prYní., rbeeproatřední. podobou .|,deJer: .reaIÍzownáhor
a ve avé .gvoboděr a
'pravóěr eLuteěaébo .poJnu.. Žlvot erlatuJc
teubJeLtlvtty.
Jalo talová Jeónota
.obJoLtlv1tyr,
a
ře ee pro něJ tato Jedoota gtává gLutečnou JaIo rzá&lad a bytnoat. Jeoucíbo. rlen potud n0že lóea Ž1vote vyJaóřovat akuteěaě Jednotíeí Jedaotu
ve svobod!ě poJfuaJícÍu děaí a lóeJe .poznání. a .abgolutaíbo věóění. gg uobou
vyvíJet ze' ž1vota Jato neJvyĚší poiloby .tdeJer.

Přt rozvíJení 'ldeJe Žlvota. v Logtca sa však uEazuJe poaorubodná rozpolcenogt. Urěení bytí žlvota' která ten byla poóána, ae vztabuJí co óo svého efoya.
- a přece Jaou v l.og1ce všechql Latago.
lu k proceau žtvota v Jeho děllgnogtl'
rle děJlnnogtl zóánIlvě překoaáay. Ž1vot přená!.. JakobJ avou vlastní děJlnnost,
když atoupá vzb0ru k bytootně neděJlrrné podobě .ebgolutního věóění"; vykraěuJe
ze gvé vlagt,a1 děJ1nJ. Rozpor, }terý ge zdg ohlašuJe, Je důeledken rozboduJící
proněny v ontologlcké koncepcl, ktará Je v logtce glce Jtž uzavřena,
JeJíž následky věak půeobí v celén systénu Hegel-ovy fllogofle.
Proto Je odtud ÍnterPfetece dovedena zpět k předcMzeJícín stupňrln výk1adu, které Jsou vyznaěeny
ťeo1og1c\ýnt
ranýn1 ep1ay a FenonenologlÍ duche a JeJlcbž výeledek
7
Je uchován
v poJnu ž1vota LogÍk5r. Rozbor roztroóuJících oddíIů těchto děI ae pokouěí rrlázat,
že oatologlcký výkIad byl původně ovláóán plnýu oo.lnen bvtÍ žlvota, který do
sgbe PoJal také kontraverz1 e děJlnnoetí Jato způeoben bytí žlvota. Právě ve gvá
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Žtvot Jakožto poJen bytí ve Fenoueno1og1t dueha

ao.
PoJen žlvota Je ve Fenonsno1og11 ducha v gouhlaeo ga
záněren dí}a, Jí!ž Je
pokuo vyložtt různé způaoby bytí
způaoby
vyJavuJícíbo ee ducba, výe1ovaě
Ja}o
aaěÍeo na .řlvot
JaLožto duéba., tu žlvot Jako věóoucí a vědooó, roeb...mapoznáYajíeír bytí" Tíu ae posouvá od gaaébo poěáthr l'lilaký žÍvot
do stŤedu řgao83aologte ilucha: Žlvot Je uváilěn Jako .aebevědonír, eebevědoní doapívá
k své pravdá
elczg vaáJeonoot a prot1t1adno6t rBanoatatnostl
ipanetví
a neganogtataostl.,
a
rabgtvíi a tyto prot1}lady ae apoJuJí w .vzděláoí. a iprác1r...
To vše Jeou
urěanÍ lt.dskébo Žlvota, s - co Je neJdůležltěJóÍ - udstébo ž1vota
Y Jebo plné
děJtnnoat1o v Jeho tonErétnún Proc€ a u
fceecheben] ve světě. - V Žádnéu přípailě
to s1e naznaoená, že by Fenonenologle ducha podávala feaonenolog1ckou
analýzu
lldaké}to žtvota Jatožto žtvota hlatorickébo, něJa}ou fllosof11
děJln apod.
Ltdeký ž1vot není rozvíJen Jabo Jeden zp0aob bytí vedle
Jlr1ýcb, není vůbec Ja}o
talový' ve gvá svébytnost1, předněten analýzy, aýbrž toto
bytí žlvota Je od pooá:.u.
způeob bytí abeo}utního 'ggg'E,
JaLo
p
Jako b5Éí, v něÚž e€ všach'y
"':n::
$ způeoby bytÍ dovršuJí a naplňuJí, v něnž ae 3eoucí JaLo ce1ek gtává ;rravóou.
cbarakter drrchs Jakožto |total1ty',
Lterý se uplatňovar 3iŽ v .langráB ayetéuu,
Je tatá pod}ladeo poJnu žlvota ve Fenoneaologll ducba, Jenoože zde g€ tato total1ta poJevuJe zcela Jlnýn apůsobeo: trca1.lauJe Eg' Y procegu
udakábo Žlvota
eanábo' Y proceau žlvota "Jabožto gobavědoaí.. 9eaoaaoologle
ducha Je celá vše.
obecnou onto1og1í, avěak ontologl,í aaloŽegou na bytí žlvota v
Jeho děJ1nnostl.
toto óí1o gs nerozpedá na rděJlnrrě fllooof1ckour
e'aystenatlckou.
ěáot' anÍ Drpoužívá.lěJ1n JaLo llustrgce'
příkl.a(lu apod., a].e není ant žádnou Ítloeoflí
děJ1n' qýbrž poěÍaaJe prvnín řádLen tvoří poJ€ B bytí žlvota
Jednotnou půdu pro
všachn5l dlneaae tohgto díla. Ductr ge .vyJevuJer (a vyJevu3e
oe nutně) ;ato ducb
děJlnný' aby Jako dáJlnoý ducb gvou děJlnnost v eobě překonal.
ltned od prvnÍho
kroku FenonenologÍo ducha Je žlvot vlděn
h1etorlcký
přednět,
al€ JlŽ od toJato
boto prvnÍbo brokrr Je tato děJ1nnoat taté nszíráaa z hledlgka
tdeJe řabsolutníbo
vědéaí.' která Jt překonává.
5

l{ek].adeue et za cíl průběžnou analýzu byl
Jen těch nígt toboto dÍla' Jež oaroz}roduJÍcí
výzrrao pro Pojen bytÍ žlvota, spíšb s€
Jí
Jgn pokouěíaa dovéet výlr1eó
těchto nígt k bodu, ns něnž ge stává v1dltelqý pojen ž1vota
ve své plné děJlnnostl' Jeko zák}ad onto1o81e a souěasně e nín d1oenze vešLeró pozdější
teorle tlěJlnnoatl.
PoJeP bytí žlvota je ve Fenonenolog11 duc}ra výsIovně
rozvlnut oYakrát!
na začátLu o&Ílu B'Sebevě.toeí' (II' 134 n)' te{y tan,
kde ae vyJevuJící
9Tp:"é
.v dooovgké
poprvá
iluclt
po}1ybuJa
lv
prardy.,
říó1
$
praYdě Jletoty oebe eana";
Ba toDto aíatě pottává tsegel záss.tní ontolo8leEé určEní Ž1vota.. Po
Črrůó ae obJe.
vuJe Ž1vot Jato přednět frpozoruJícího rozunu. (193
n); zde Je zkounáa Jako předaět rogrrnaébo gebevětloní, Jako reálná podoba
Jaoucíbo. Avšat také na tonto níatě,
taLé JaLo přednětnost znaoená žl'vot roztroduJící obrgt ve Fgnongnologl1
ducha:
roaunné aebevědoní v něo rnalézá' avůJ přeó-aět
a
eana
př1gtupuJe
Jakožto 4gbe
též k překoncnÍ před-aětnogtí Jato taková.- ho lnterPretacl
poJnu bytí ž1vota
tvoří prvaí níato nutqý' Bsgel'en eaqýn
udaqý výcbozí bod.
-9-
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no6t tatřEa rooou.l kolen níž se otáěí celá rozaanttogt rrozdíIů.,
otává se
.všeobecnýq nedlenl, .všeobecaou
tekuttnou'r iJednoduchou tekutou subetancÍ.
(134) všeho Jaoucíbo. Tato urěení
se týkaJí úetřeóní vlaetnogt1 žlvota, proetředntctvtm níž ae žtvot nůže atát základo-tvorqýn
věeobecnýn poJlnED bytÍ,
vraceJí sg opětně v celé Hegelově ontologl1, eet&au
Jsne 6€ s nln1 Jtž u kategor1e žlvota v Log1ce. Bytí žlvota není
n1ěín věcnJlu, přednětnýn , o něž by ae
Jeoucí nohlo rozbÍt, nebo Jež by nohlo být něJakýn
Jaoucín přenoženo, nenÍ to
něJaké l1bovolné Jsoucí nezl J1qýn1, . nýbrž spíěe
nedÍum, střed pro věe Jooucí,
do kterébo Je každé Jsoucí zpro-středkováno, tekŽe ge
e nÍm Eetkává pouze v tonto zpro-středkovánÍ - itekutlna|'která
v gobě nese věe Jsoucí, všÍn protéká a
právě Jakožto tekut1na tvoří rgubstanclo
$l'"'|y'a
Jsoucího: to, pomocÍ ěeho
Jsoucí teprve vůbec nabývá itrvánír. A Jako tato věeobecná tekutlna
ae ž1vot ne.
roztéká, nýbrž zůetává nekoneěaě eobě rovn5i,
zůstává nekoneěnou
"..o-et.t,,;;';.
Touto erplÍLací dostaIo se výěeuvedané rvěudypřítonnost1;
ž1vota
Jakožto
.duše světar prvnílro
doavěděení.- Nyní Je nasnadě c}rápat věeobecnost
a aano-statnogt žlvota ve aqyslu všeobeenébovědouíl
takže by vše JsoucÍ bylo pouze bytín-pro-toto-vědoní. Avěat tento
výklad, JeJŽ nán vnucuJe zejnéna zkounání
žlvota
ňeebevědoníi,
Jako
Je založen na nedorozunění. Ontolog1cký Yztah ž1vota k total1tě Jsoucího negoí být obrácen v poznávací vztah
nez1 vědonín a přednětnostÍ.
Žtvot 3e vědoníu a eebevě(lonín teprve a pouze proto
ivšeobecným
, že Je
med1enr
a .tetutou substancír Jaoucí}ro. Žtvot
Jakožto "EebevědoJi nepředpok].ádá tuto
onto].ogÍckou rbytnoat žlvotao; sebevědonÍ
Jako název bytí žlvota označuJe určltý způeob této eenostatnoetl. Právě pouhý vztah
vědoní k před-nětu Jé na tomto
stupnl Fenonenologle ducha J1ž překorún; žl'vot
nezné,- Jak Jsětě uv1díne vůbec žátlnou pouhou před-oětnoet,
nýbrŽ Jlž Jen gago-Etatnogt nebo ne.sanostat.
nogt. Žlvot Je tskové bytí, s Je}rož
Jsoucneo bylo vše ;aoucí bytostně od-přednětněno, ivztaženoi k ž1votu, ožÍveno; žlvot
Je bytostně ož1vuJící bytí, vztahuJe 8é .|9D k sobě ae'énu. YztabuJe ee k gobě saeénu t tehdy, k{yŽ ge
vztghuJe
k něěenu ne-'e'ostatnénu: nebol ne-'ano'tatné
nůže být Jen to, co Je, potud
Jde
o Jeho uožnogtl' sano-statné, co 'Je .o soběr
Jtž Žlvgt.
rlatožto ivšeobecné nedlunr, v něnž vše
Jeoucí Jest JakoŽto .věgobecná tekuvěín
a
eana
Jeoucín
$:::':,..."::.protéká
Jed1ná vytváří 'trvání nebo gubetancÍ.
věech .rozdílůn ' Je žlYot uakuteěňuJÍcÍ
ňsubetancí ětetého
ee totelltou,
po}rybu
v eobě eetrén': celkeu v eobě uzavřeaé 8ouv1slogt1 polrybu,
která Je dáJ.e Eegelen
rozvlnuta ve svých "nomentechr:
Totallta Jsoucílro, herá ná své bytí
Ye věeobecnén ned1u ž1vote' trvá bezproetředně Jako v ěage a proetoru rozproetředná
roznan1togt rozdílqých, vždJl
rpro eebe
Jeoucíchr podob..Soběrovnoat věeobecného oedta
Je tu zprvu ;en jako
všeobecnogt ěasu a Dgogtoru, v aíž
každé Jeoucí dáno Jako epec1flcká podoba.
Je
Tak je .bytnoetr žlvota 'Jednoduchou bytností
ěasu, která ná v této soběrovnost'
hotovou podobu proetorur
113a [r+r] ; 'bytnost. zde znaoená .len bytnoet, n1ko11
rskutgěnogt.1 rabatrakó1|,,
Jeětě
n1Loll Jeětě ivýeledeki. - Podřízení proetoru
Jako je..bé z podob ěasu zde nenůžebýt vysvětleno; Hegel je
zdůvodn1l v rlenské
Iog1ce' str. 202n.). .Iednota žlvota, které
spoJuJe rozproatřenou e rozl1šenou
roznanltoEt Jsoucího, proJevuJe ae zprvu jen
ve všeobecné "forně" jedr'obo prostoru a Jednoho ěaeu, v níž je každé
přÍtonno.
Jsoucí
.Iednota žlvota Je tedy bezproetředně v
eobě sané "rozpolcená ;ednota',
rozložená v mnobost o eobě
rozl1ěn5Ícb
Jeoucích
podob; ž1vot je v sobě eaBén
-11
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.leato avTat
(13ó [:1'o] }. Ind1v1óurrn
Je proto oPět @
9
;;9 rna:'vlduen pouze ve evén protl-kladení
protl věeobecnéou, toto věeobecnó tvo.
ií všaL právě lbytnost. lnólv1dua: to, ěín ž1vot
JlŽ vž{y byl, než oůže být lnd1v3'tiuon' a v ěen ná 1nd1v1durrn Jed1rrě evé rtrváníi.
Iadlv1duun;igg! pouz€ JakoŽto
.oodoba .všeob€ e ného Žtvota", z něboŽ vzeělo a v něJž ae opět v!ací. v stravoTání věeobecného etrevuJe 1adtv1duun gvou bytnoet, z a!Ž
Jedlně Ž1je; neuórŽuJe se
jsko lndtYlduun, nýbrž Jako roztlÍl všgobecnso .roóu..
Y proeeou lndtv1duallty
přeLonává ge 1ndlvl.luun Jako taLgvé. rCo eg gtravuJ€ ,
Je bytno8t; lndlvÍdualtta,
Et'€ r á ae udržuJe aa úkor vĚeobacnóbo e dává al poc1t
Jednoty ge sebou ggnou'
přokonává právě tín svů^lolottklgd L sauhému. na-lehož zákla.lě .':e pro Eebei
se sebou' kterou s1 dává, Je právě tekutoet rozdíIů, čl11 ršeobecné roz.tgq&
p!ýváal", (r3ó f15o] ). - Tak se uakuteěňu3e'podrobení onobo trvání (pro
ebe
Jsoueích íntllvlduí) aekonečnoatl roadílu": .drgbÍ nonento vn1třní Pobnutostl
žlvota.
sba nouaenty, v něž ee rozl'ož11 ž1vot, se tak opět spoJuJí v Jgdné uekuteěňuJící 9€ totalÍtě: ž1vot;ig$!
Jen v rozdvoJenÍ pro oebe Jsoucícb póilob; evšg}
týž procesl který uskuteěňuJe lndÍvlduáuí podobu' 8e přokonává, a co bylo ugLuieěněno' Je spíše nová forua všeobecného. (Y záJnu vysvětlení předJínáne zi1e
pozilěJšÍ konlretízact této ekuteěnogtl: 'díloi,
ktoré Índlvltturrn po gobě zanegMvá' okutečnogt Je}'o ž1vota e konáaí1
Je ekutečné Jen Jgko emgnt Y 1nd1vlduál.akuteěnost1 duc}ra, z ntŽ dílo pochéz! a na nÍž zůatává závlalé, - určeaí, }t,e.
.*ní
.-!
ré E€ vztabuJe právě tEk na vztďr přlrozen3/cb dě} a skuteěností L přlrozeaéuur
rodu Jako óuchovaícb dě1 a ekutečností k všeobecnéou duclru. )
Y toato bodě erpllkace shrnuJe Begel doguá rozvlnuté vlaatnogtl
ž1vota Y C|.
llstvoat
v aobě uzavřená eouví'g}oetl po\ybul rTento ce1ý toloběb vytvářÍ ž1vot.,
ládqý z Jeónotllvýctr noaentů Jako talový, anl
JeJlch proetý aouhrn, qýbrŽ Jenon
calá děJící ae, rozdvoJuJící ge a opět s€ aJednocuJící
.nýbrž celek,
Jednotal
lterÍ ee vyvíJí a evů3 vývoJ opět nechává rozplynout, a v tolto pot1ybu ae udržuJe
Jeitaoduogn" (13? frfrJ )"
Přltoa všat Jeětě chybí rozlroduJÍcÍ urěení, cg vlastně
J€ tou noYou J€ d notou a všsobecnoetÍ žlvota, vyrůstaJící aa aJadnocení obou navzáJen se oóitě].1vších nonentů' která teprve vytváří colou a praYou eku-teěnogt ž1vota, a ěío ge
i8to Jedoota 11šÍ od první bezproetŤaÓnÍ Jeťlnoty ( Jednoducbé rozloženostt v rozdíIné podoby). Hegel J1 odltěuJe od té první Jedrroty (vlz gwcbu gtr.263) tío,
že Jl Jako ref}eLtovanou, zproatředkovanou Jednotu staví protl
Jeilnotě danó
bez-proatředně rJeto něJcké bytír. Skut.eěaoct ž1wtB u! není pouzo vg všeobeeaén
aedlu ěasu a prostoru .t1lóné rozloŽené utvářenÍ podob',
ďEá
P'ocgs' který ce.
}é toto utvářgní v sobě Jako ruonenty. přeLoaává. rle to .rcflettwaná
Jedaota',
Jedaota vytvářeJící ee teprve v eJednocování svébo rozdvoJení, býtí obraceJící
e€ v sebe g rozuan1toatl Jsoucíeb rogdílů a z.držuJící se v rozdílech
Ja&o aoběroYnogt"Ál|ege1pokraěuJe;tatoJe<lnotaJe'@,ktarýneerÍgtuJe v pobybu Ž1vota sgrna pro ssbe Jako toto tednoducból 4ýbrž v tonto v{glgdtu
pou}azuJc žlvot ns aěco ..11né}ronež ěíu
Je, tottž na !ědoní, pro tteró Je iláno
tato
(13?
ngboll
roó.
Jedaoto
;!g[g
fiJelg
; poslední ět.yřt níetl podtrh1
El'rJ
*
8"r.)o
obtÍžaoat laterpretaca
této vět5r epoěívá předevšío v po$u .rodu., It*ý
r tu obJovu$r B Y Ďíř1 souv1alostl,
Lterá ee v něu oblašuJe. Začnene avůJ
Ý,rb.l
od Loace táto věty.
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půóu' na níŽ Bohou být všecbrry rody
Jeoucíbo pochoP€ n y YE svén vztďlu L .Jedno.
duebénu roóur žlvota, vztabu, h'erý by byl př'něřeqý
bytí fae1nsnáee'g]
.
'.eg!9,!,šgoBÍ.g
Žtvot Jato
3!Ž ěastěJ1 JsE3 ss getkalÍ e tín, že ona ž1votr)
apeclflcká
pohnutoet eJednocuJící Jeilnoty a aoběrovnostl
byla poJínána ve evé
pravé podobě Jako pohnutost vě.lění, vědonébo b^vtí
. Žlvot není
fa"'o""lu"r''"j
roden a kroně toho Ještě gebe-vědonín, spíše ge obě
rrrěenÍ vztabuJí k téáe
gkuteěBoetll
Jakožto rod Je žlvot g€ b evěóoní.
Pohnutoet ž1vota ..legt pobnutogtÍ
gebevěóouít
po
bytí
způsobu
Pouzg
eebevědoní uakutečiuJe s;eonoci3Ící
Jednotu
a goběrovnoet žlvota. Xa pozděJšín nístě Feaonenologle
óuctra, kde ee poJeónává
o žlvotě Ja}o přettnětu pozoruJÍcíbo gebevě.toBí,.
Je tato rtdent1tar potrnutostl
obou uváděna výelovně Jako óůvod toho, že gebevědonÍ oá pŤl
pozorování rorganlckého žlvotar za přeitaět pouze eebe gana. ileJPrv€ Hegel pohnutoet
organ1ckáho
Žlvota shrnuJel ná rsebe l6aBa 3a gvúJ úěel", takže lpo$ben
Evébo tsonánÍ',
gl koaání předeevaalo, nevznlká
*l:'::
nlc
než
co tu J1Ž byloi;
Jtného,
$lzll.nou1
Y pohnutootl žlvota Jo slco dán.rozdíl.
(rez1 tfu, ěíE Ž1vot právě
Je,.l a tín,
I ěeEtr pEáYě eněřuJe), .avšal Je to
Jen zdání rozdílur (196a Eig:] l.
xegei
hned po}raěuJe' kd5ržvyavětluJe pobnutost gebevě.toníl .Právš
ia} Je Yšak uzpůeobeno agbevědoní, že ee totiŽ oó gebe odlíěuJe takovýE
způsoben, př1 něnž zároveň nevzn1ká žádaý rozdílr (197; podtrbl H.t.).
Íoto spíĚe foruální urěení žlvota
Jako vědění Je ala se své gtrarry zdůvodněno Ještě Jlnou ek'utaěaogtí, která
bezproatředaě
čerpáaa z v1agtnogtÍ žlvota'
Je
explltovanýcb na dříve uvedenéo nÍstě Feaongnologle
ducha (13?). Žlvot porrLaauJe
ve avóu rvýeled}ur, ve avé plné a pravé ekuteěnoet1 raa
něco JÍnébot než 3e eán';
ztvot Je bytoatně lE
něco óruhého přeit-něteo, avšak přeaoětei po zpoaouu Žlvotu
vlaetnín' tJ. JaLo alEo.atatnoat,
popř. ne-3anootatnoet. BozboduJícÍ
Je, že tento
l1votu podstatqý porrlaa na něco 4rubého obaabuJe
žlvou
vzáJeonost a prot1Jak
Lladaoat oaeogtetqýcb' popř. aesaEoatatn5lcb.1nd1v1duí. (JeJ1ch
epolubytí)l tak
ta}ó předďtno.t
ce1óbo .rozproetřenÍ.
žtvote D!9 1ndlvlduaIttu,
ž1Jící v tonto
rogproEtření.
Ž1vot požailuJe dle cvé povďql '
aanén neJen, aby byl poznán,
"oug
nýbrŽ aby by1 uz+án; JaLo taloYý nsnÍ žlvot
Jenon pro aebevědoní, ďbrž ď pro
črď'á aebavědoaÍ.- Důgleaoogt, a níž Begcl trvá na
tonto ťtvoJ1tón bytí-pro.,l(truhó
JaLo urěsní bytí žlvota, tlaěí dalěí vývoJ poJnu Žtvota v dlnenzl konkrétního
procegu žÍvota ve avětě; - oba aněrry bytí-pro.orubé
Jsou erpl1kováay pouocí ž1ržádoet1voatl. a íuznánír,
. votníetr Lategor1í
a avúj první LorůrétnÍ význan nalé.
ve vztalru .panetví s rabgtvÍr.
$laJr
lvěal tento podetatqý poulaa Žlvota k gebevědoní gtále
J€ ě tě neoaprevedlňuJe irrěeaí bytí Ž1vote lako s€ b evědouí' l|ebylo s!8d sobevědoní zavedeno právě
Ja.
Lo. to r(brrbó; než Je oa (ž1vot)
"? (vLz avrcbu stl.267}. VĚe záLažt na tou, aby.
cbo8 pocboptlt, že kdyŽ teá přeehází rozvlautí poJnu
Ž1vota v rozvlnutÍ gebgvédooí (1371 2.odd.), nedoc}úaí L !ádaánu přecbodo
3roe bytí, bytí žtvota no"
tranagoaitu3e L nŮěeo ďrÚrénu, nýbrt
Je uchopováno ve evé pravó bytaost!.
Bcrpnortřcdoě potoo, co Begcl Bveal žlvot
rpět'.na oěco drubóho, než Je ž1.
vet' totll vědoní., pobaěuJcl rtento.lru\ý
Žtvot a13...
J€ eebevědooír (13?).
.o-99:'
acl co Je llvot,
dtu\ý
geDo
žtvot9 Je
Jo
taká Ě1voteat Yztah obou
|i..l
těcbto tlvoto t gobě aavláJel
Je urěován ta}tol agbevědorní Jo žtvot' 'pro 11erý
Jo rod JaLo trlový e tterý Je pro aeDg coa rodgali ..rod'by1
ale rrrěcaÍl l1.
vote Jetotto .rcfleltovaaá
Jedaoty., Jalolto totalrty
a vĚeoblcnost1 žlvota.
v JcJlcb prrvrb bytí (vlr gÝ'cbu etrr. 2ó8).
SebcvóóonÍ Je tedy .pro eebe ltga.
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ua?Jn tr?do nalda ef
u9aead A o{ETaouela 9A6
"$T19ou1a?6otIr€ e Ď oqa| r lRtroAT? }A1s9Í'
gu7fnez az$1eue |ouee-eqee-9.td.;1f,q og9Ag Qqopod A }u?p o{eť u9a}?o.rdn1ode a|
o4af t19nnpe;do1ef uyaos1dod 1ueu ?Tr 1oAT? !€ l o^t? nufod
?JqfB.3cnoe|-9qos-o
.;uopqaaqas 1eo1nuqod o{eť e}oa
TcB|lTloJtuo{ 'uťerl 9uaEuz 'ugaoqado o1o1 {ed
-T? leolnuqod gueaozf,1eue (ltT.ýET) egf,a a|ntrsdo (olt-l6T) 'ufu * a?TTlgolt
.líq 9?9u

.o1 o1 af pn1od .eloaT? lffi
ouae
ea.rde1 1cnoef o1?ol9ť 1oAT? oc ezJIa e oc o.rd
.;cnoe|-Qqog-o .1cnoef o1ef u9o;|od 1oa17 ať pnlod .n1ol
{ega ot af -.9u19,upa.1d
01 af tuop?^aqss 'tuoggaaqae 1udn1s eu eaadal oueleeop af
-T? I Eep.Tqza .Fffi.
gret{ .nlguge.gd B tuopga .slTluepT. eugdgqc 1tq tEnB n1e{ts E?{cT5tcede oluot ^
.?qog o aznod .ftrt?upe*d ť?u old ef f.ratl .loaTl ac q'? .u}1 euee eqeg o.rd eť
n1ods) 01 3ť al ?Jqít ,'l,tq oq
1o^Tz.B1or,T? o{t9ulo'É€ ;1Áq 1ue19qsgd uf,ee ae
toe1g'upa1d 1oAT? TB1g o€ 6c-:iiÍ
-9Ao op oc u'z9lpo 1o^T? e| oc gu .o1 uef oTÁqeu
|ol s? .o1ez91n e6 rnol 1.16 .u9sdod TlBoul9upa*d 9ae ea 1.(q .1gupe;d orť tpeť
-qo 1oAT? eg ?,tPx.Elo^T? nu|od 1uaflrrzo.r 9u'?od itao1e olTu?l -.(EET).ůffiims
coolou;ga11egeuw''pu 'Eop?A9qeg o.rd eť fJelx .1gurpegd. :11u9ao1ea?Qoe a ÍB19 ag
-'oJ l?EPa*d oleť t?ae faoleÁoepau a ae| |yu9u'ue 1gnpeEd o{gť a?a 'eeť ee otr99
'Eop?Aeqeg lguPe*d o gť loeT? TIaePqo as a19o1oueuoubí ndn1eod tr
ilqoPod)

.E1oAT?
ueťod fea.rd uý'8''
'l,tq
etoaT? 'r,tq { .1f,E19:
tfq 'uo'plaoqea o{ef B1olT? u11a|od oT!'1 ea.rde1 Íeqee o.d
-po*d)
o *znod cť pef .e1oa17 po pqqca.'d Frauorrz 'aoP?Aeqae o1rf o1oal1
lqo9
.a1to1ouaoued
cTB3aols Pnso9 lB otl lBr .loAT? ď u'l .r't
e1do6 síq-6c.6, einod

J. d&' totalltě
l všgobecnostl, Jež Jaou žlvotu lasa€ n tní'
pro-3ob€ - aaoa.JcoucÍr rodra v0bec, L něeuŽ eo vztabuJí věscba3r .roldíIy.;
brzy Je pats' anlž bJ
toto zaLořeoění ělgtóbo tIá v poJou ž1vota výalovně vyřěeno,
e..T.:'.o
toto rIá
.
ta rětatou oo€ n c1 Jaoucíbo, ě111
sprobláěeao
(1??
}atcgorrl1.
Jeitnoduchou
frer] ).E:911lacc eebevědoní všaL 3atÍa Ještě probíM zcela pod vůděí
ldeou Žlvota.
Sebevědooí opakuJe oyaí va wá pobnutoat1 rnooeaty. věeobeené pohnutoBtt
žlvots (vlz wrcbu na gtr. 26ilg procga 1nd1v1dual1ty,
uóržuJící s8 .na úěet;
věeobecného žlvotg Je teá koalrettzo{áÍ'
.žádoat1voetr
a .ref]'eEtované JeónoJako
te. ladtvldua a věeobecného llvota,
tterá ee vytváří Jalo výeleóeE tohoto p*Gc€ E u'
Je lonlret1zováaa
Jako vzáJenné .uzrúní". Y tonto děnÍ se ugbteěňuje
zaroveň apoJení,Iá a pře(bětnost1 (až1votaění avěta, wětg}oat Žlvots)
e gPoJgní Já
s (dstlbábo) tIá (!1vot Debývá podoby gI
dee t€ b ene] )i v oiou auofrrrb.Íttgke1t
rech Jlnobytí (vtl gvrcbu gtr.2?1) hleilá a aalézá Já svou soběrovnogt.
UsLuteěněď toboto sJeóaoceaí neznarená přtrozeně apoJení něěeho předtfu oddělenébo
a
vráJeoně lzolovenébo, a5|brž nap1něď a uskuteěnění původní
Jedooty v rrozdvoJení.

Polrautost aebevědoaÍ poěíná JaLo .žádogtlYoetr.
Jednoduché Já Je rrod' agbo
.Jedooťlucbá všgobecríor ž1vota
pouz€ potud, "že Je zÉoornou bytnoatí utvářen5lch
aaaoatatoýcb uoaentů; a aebevědoní Jo e1 tot1ž Jleto Eebou aaqýn,Jen
když překonává toto drubé' které ae tsu předetavuJe
Jako aanoctatnJ' ží'vot; Je to žáé.qetí.

se!t' (13?afrrrJ ].

Co Je toto aaoostatné rórubéř, Jež tse 6taYí prot1 Já a
Jsá nuaí b$t přeLorréoo' eby rlé uob1o být tío, ěía Je? Hegel uřěuJs tentr.r BEglo-stetnJ' přeťtcět
etavěJící ae óo protl.-k1s.iu vůěl tIá Jako.žlvotr,
blíže Jako rnaohonégobnév a*bě ee
rozllšuJíeí rozprostřeoíu 1ndlvlóua'}laaci a aplet1toet ž!vot*Ř (}52
jl [}63J
.celé rozproatření eu3ls1ovébo
evěteg , Jak to bylc ;tgzvéno dříve (133i. F*eáněo
rIá
ts{y.egŠ!,
e
se
aín
Je
toto.Ié bezpreetřec^ně eetEár',é jeEo g tí* drubýa
JaL
řtetr
vgbledeo g .Iár Jato a rozprootřenío, lndtvidua].1aecÍ a optet1oatí;
cvětur aěaž
t'é Jakožto ž1voucí žlJe, lterý je obaabea
J€ h o ž1Ýot,e.a Je}:o ělvoteg 6.qýei Jako
to artůé vůě1 ž1vénu Já psedetawJe ea evět peuae v *!cot!?áeb' Yatausqh
k ďé a Jo
bytoatně přeó.eěteu .žáóootlvogti*.
.Žádogtlvoet*

lda zaaoené původaí poetoJ Jéství vůěí
Jeoueíou; apůsob Jelre
bltít nlLoll paycblcLý akt ě1 něco poó.. Pohud Já žlje bezproatřeitně
v .roaproatření' tadtv1duallÉel
a spletltoctll
žtvota, žlJo .P&Ésš"ggÍg apůeobeg. (138};
rolaaalté rlooenty.,
tteré ge a nín eetkávaJín sa atávaJÍ sanoetat4ýnl .podobanlr
tlá; rIá ag v n1cb nereflektuJa,
nevrecí * z alch t aobě apět, oepřeLoaává s€
v atcb. tato bea1rogtřední
edgteace tIá Ja všat - JaL J1Ž víne l teo'}og1c\ýcb
raaýcb Qlsů - Jelro p-pravdou,
ztrátou Jeho bytnostl. tgL Js !ádogt1voet, v n!!ž
ar.lá cDeží.přeloaat.'
Egovat avět gtavěJící ae prot1 něnu Jato leanoatatný
llvot'
a vtábnout bo v bytí avríbo JágtvÍ' oblášenfa
Jebo pravé ú!o\yr atát ee gobě aalánr .bytoatafir;
žádoatlvost'
kter{ pttLoaává přoilnětnoat Já, Je poure
cbtíěen pq YlaBtoíl bytí .'á. - taa, tde Eegel eavádÍ
žádoatlvogt JeLo Lategor11
Ž1vota' urěoJc Jl rcela ee rřeteleE L Yla3tní bytnoat1
Já. Já žlJe v .rolproatřeaoatl oyelovábo
evěta. taL, že teoto svět ná .pro oě trvání.; aoucaens
ná e1e
trváaí pouso v ládosttvéa řlvotníu vztabu .lá, ve
vgtabu rk Jcdnotě aebevědoní *
aebou laqýu., Jalo .proJeYt rIá. Co
ibytoetaó.
poulg v aJed'nocuJÍcí Jednotě
Je
e .Iá' Jc poJato a potadováao JaLo eaoost8tné trvá.Í;
tel ŽlJe .Iá v .protlllaltu
av&o Jcnr a avé prevd3l.. Polud však tvoří]obeeb pravóy
a bytaoatl f{e*at11ebrcftektuJÍaí
J€ d lote
e
eJedoocuJíoí
toato protlltad'
nueí být
F:":.].
:'":*-1rávě .Děěí!
N

tlto J€ i lnote Já

bytostryia, t''.. Je to !ádootivort vobec] (rr
-17-
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JaLo gvět gebevě.loní Je předeět4ý evět žádoat1vábo tIá svět
bytostaě !€ g o'e4ý: bytostně pro.druhé; tento svět noukazule !,a 6obě gaqór na něco drubábo, než
Jc on . lyto odkazy ná to drrůó Jeou rozllěné: eneru3i-EíĚ k t"'"t"
LontrétaÍnu
žáťlogtlvénu .Iá nebo k něJakénu J1nénu přeťtnětu nebo k 'anorganlcké
věeobecnó
př1rozenostli
žlvota vůbec (v1z gvrchu str.265). Y tonto poeIeibín
JekobJ gp1ývaJí všechrry odkazy, v něn ee přetlaětn5i Ž1vot ukazuJe
Jako'abgolutní
aegacer,
urazuJe se vobec' že Je co óo svého bytí odkázaqý DA eebevědoní'
Dro Lteré teprvs
Je. Tíato aebevědonín.už ayní nerú to tIá, }tené Je právě žáttoetlvé, nýbrž gebevědoní Jako bytoatnó Proě frorEr]
všeho ž1vota,všeobecné sebevěitoué bytí
fselustruast.eelnJ,
Jebož Jedaotl1vou Jsoucí podobou Je kaŽdé Jednotllvó r.Iá.
Zde Begel uě1n1l rozlroduJící lcok Ie LoDLretlgec1 táto gkuteěnoat1,
k$rž
uláza1' Že ono rvěeobecné. aebevědoní Je akuteěné v ž1vé vaáJenrrostl
prot1klada
nogtl rtlzaých s€ b evěóotsí a Jen v ní. Přeťlnětqý avět Já
Je vžťly JlŽ avět negova4l,
$ evět odkazuJící na eebevědoní, a glce .odLazuJící vždy na .lrubé sebevědoní;
avět
3e ;atoby pole, na něEž ga setlávaJí a pouěřuJí rlgaá sebevědoní: epolečné bytí.pro-drubé. Já nugÍ proraaÍt ze avé žádost1vogt1
stoze pouze ev03 svébytný přednět k Jlnénu sebevě.toní, ne které tento předdt
odtsazuJe;to se ataae .r"o" o""'y'
protlpóJ'en, v Jehož .zrušení. teprve doJde eebevěóoní
svého iaaplněnír. SJednocení uezl Já a předněten požaduJe eJednocení uezl .Iá a
Já; žádost1vé chování Já
vůěl přednětnénrr gvětu ge etává dlaIogen
fÁuaelnanderaetzungJ uez1 rrlzn5ln1 aebe.sebevědoní
věťlonín1
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odlralenín, že proceo žlvota Jako vzáJe&nost1 a prot1kladnoatl
rtzn5lcb aabevědonÍ v ožlvenén gvětě ná charakter xy
frlr.baft]
, Jqe doopěll k dlaenz1 děJlanoEt1 ž1vota. obJasnění procesu zpřednětnění a Jebo prolonení
Jakožto Pohnutoetl tvořící obgab bytí ž1vots
Je pravděpodobně neJvětěín obJoveo Hegelovýn a
zdroJen (brzy opět zaaypaqýn) novábo, teprve Hege}en
uuožněnéhonázoru na děJlnný proc8s; - Jebo p1qý význam s€ ukáže teprve Y nás].eduJÍcín
kon&rétnÍn rozvlnutí tohoto procs6u. NeJprve vrhá tsege1
Jeětě Jeden předběžný po}rled na koaečný
anyel tobo' ěeho ge právě dopracoval, a poukazuJe na
rozhoduJící bod obratu,
xterého tío bylo ve Fgnogeno1ogll doeaženo.
rZóvoJením eebevědoní.
vetupuJe žlvot Jeko sebevě(touí teprve Y obtaot'
l !líŽ aůže uakuteěnlt eJednocuJící Jednotu a odehrávat se
Jako pravá a gkuteěná
.věeobecnogtr. rSebévědouÍ
pro
sebevědoní. Teprve tat je stuteěně; nebo|t'eprJe
ve tak pro ně vzn1Lá Jednote Jebo oanébo v
Jebo J1nobytí| (129 E152] l. pr}iíet
sebevědoní 9o stal € 4 g-etstn5la:
gebe-vědonía. .K{yž
Je eebevědoní předoěten, Je
právě tak Já Jako pletloět€ n .
Tín
-H::::".lŤdnět
-(13e
Je J1ž pro rúe ilán poJets ducha.i

[rral r.

Proě by1 procB9 eJednouuJící Jednoty žlvota poJ8t
J8ko Yědoucí pohnutoet,
Jako ducĎovní Procaas v1děl1 Jene už několÍkrát; nyní však Ja pro
PoJeB duche
požadováno Jako sbytoEtnéň taté ono 'zdvoJení sebevědoní. (srovn.
též otr.166n),
které byIo právě vyloženo; Je příno poJato v defÍnÍcl ducha: duch
Je "abeolutní
subetance' která Je Jeelrrotou různých prc eebe
Jsoucícb Eebevěťlonív naprosté svobodě a samoetatnostt svóbo protlkladu, totlž těchto různých sebevědoloÍ:
t}á. které Je.!sb
(139 [1'3J; první proložení H.u.). - Tuto
která Je
větu lze
"g
"šEl
odvod1t ve ehgdě e oběne vůděín1 Ídeanl 1uanentně
Ja* z pojnu bytÍ ř1vota, tat
z poJnu bytí věťtění.n.Ieotl1Žese sqysl bytÍ žlvotel tJ. sJednocuJící
Jednota1
uskutečňuJe pouze Ja&o duchovní proco6'a tato
gtraně
ns
druhé
rnožná
Je
Jednota
Jen v ž,LtévzáJennostl a protl'kladu, pak nusí být poJnu ducha bytogtně v1astnÍ
211f' V2
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21. lsssse_llgglt_r-Jgle-bstggggtggsgelt
Z poJau bytÍ žlvota vyplynuIo, ža procoa řÍYota ná otruprrru lgl a
že Je to
autná půda' n níŽ ee nůže ugšuteěatt aoběrovaost geb€ v ěóogí v
Jlnobytí,a tín
aetoneěná Jednota ž1vota. YzáJennoet a prot1kladaoet růzqýcb agbevědooí
konat1tuuJc rnekoneěnoat reallauJící te v gebevědoaí' (14o);
výeleóct
vědoucíbo
JaIo
procgsl eabe-vědouí Je .duebovní Jadnotour. Y tgato procaE|l' který Eá
etťukturu
s.y' etoJí zprÝu rozdÍ}ná aaeoetatná eeb€ v ědogí 5g2-proetředrrě naraáJen prot1
eobě. Jsoueg polen, aa něuž 9a oDs aebevědoaí aetkávaJÍ, epolečnou půóou ťl1a1ogu,
rozěířenÍa, rozptýIonía a aptetttostÍ žlvota!, žlvotcn
'Jsou'-nobonágobqýn...
.ptbdoětnél zpóeoburr
EÉ-taB JaLoáto přeóďtqýn
$v Jeho
po1en fžádogttvogtÍr"
.Jednotar růzr1ýcb aebevědoaí,
klrré e€ uakuteěňu3e v tonto ďlalogu,
Je rryní blí*
že urěována J8Lo ruznáaír v rLorúnír (teay od poěát'ku ae poaocí gnosao}qg1ckýeb
Lategorlíl }.
f,e poěátku erplltace
přtJíoá Begel výaledek předchozího rogvlnutÍ poJnu
ž1votal rPro g€ b evětloaí Je drrrhé sebevěóogí; eebovědoní vyě1o ge
a@g'
(r4o [1'4J ). toto vyJ1tí-ze-sobo zás opět
znsmná sŤfátu bytoatnont1 sebevĚdoaí,
Jebo aspravd1vou bezproatřední gxl'tonclo
polud Je totlž u něJakóbo |drobáhoí
Jatso oao 6aEo a v gtřetáváaí
c druhýn ble.tá avé ruep*IoJeaÍr. Za dru}ré gnagonÁ
taLá pozbývání a zapuaování bytoataoetl druhébo, pokus aabevěóoní
hl€ . ťlá c .lrubÉn
Jen avou v1aetní ac5attv1tu a uopoLoJeníl nevldí rótubé Jeko bytřtogt' E$rbrŽ qgbĚ
ei8o v drtbénr (tentóŽ).
tato dvoJí ztráta bytoetnoetl v beaprostř€ ú ní prctlLla&noetÍ vyzoaěuJe aoučaaně pozlttvně próběb dlalogu
Jak'o nutnoat*gtátt..ge-gob6-bytnoatí
fslcb.reeent]'lcb-reróen-aEesea]
, která oá aaoa opět .dvoJtt$ výenaxÚl
eebevědoní urraí rpře}oaatlr
to drubá, co atoJ{ protl *nr Jabo iaarno.eta.tRd
bytnoetr' aby se uohlo opět wát1t k gobě.€ á nénu; tío pŤekonává gvé
bytí-nlao=seb€
a gouěasně vrací druhéql Jebo bytoatnost, uvoliu$*
"3q€ t Bs
bo pro jobo
vlegtaí ganostatné bytí. Nebo! se prohřaěovalo právě protl esgoetatné
bytoatnoetl
$ttnubélro' když v druhén v1óělo a hleda].o Jon ggbe 4g!Do; - lcdyž tedy nyní přstonóNvá
avó bytí-nlno-eebe v drubén, etábuJe ag z něho
JaLoby zpátty,'propouští
ta{y
drtůé
to
opět na avobodu' (141 f154] ).
Y ÍťlvoJltén pobybu. ogYobození totro drďrého a .návratu
v seb€ 88Eo. proJevuJe ee bytoataé a nerozděllteIné vtáJenná gatlíněaí rtanýeb gobevědopí,
které
tvoří obeeb proceau žlvota, Jenž eá stJulturu Igrl oba pobyby
8g nev}ab|tuJÍ apo*
leěně a aespoJuJí t3, qýbrž ten Jedea 1eat tín tlrubýn, *toto
konání .Iednoho n{
eaoo dvoJÍ výaaao, Že Je prévě taL Jgho tonánía
Jako kondnÍg drulrého; netuot t,a
drúé Je právě teL aenoetatné, v gobe uagvřsné a není v aěo
n1e, co.1u*oí a5,re
ně gano. (14r r1'5J ). U}aauJe ae, žo to rco se ná atát1r' tJ*
oprB:růovóukoJenÍ
Žádogtlvoett Ja}o napbění bJtí c€ b evědod,
.Je ložaé
Ja* ponocÍ eboJÍho*.
Procea l1vota, Jenž ú atruhturu {y, dlaIog, v oěuá aa
uskute*řuJe vaáJenrró
'uttúní.,
.!9Eé!Íť'. Žlrot
Je tadJ
uchrteěňuJe aqral avábo r}aat,aÍbo b5tÍ r potog t evou vĚeob€ c nou anbltanclalltul
uváóění-v.pravóu faae rn-a1e*t{atxhc1t.br!,ngenJ
a pooecbávání.v-trvání
vgoio JloueÍbo pou'c v
fBcatenen-raaacn]
&8s*&{,
gtuteěDér d1alogu gg eebou B
v Lonbótaín
!€ 6věten. Eq3e16v poj.B tsonóaÍ ss vg*
rnaěuJe gvláĚtní oetrootí,
J1Ž aeenílc přlurddnqrt.
Doatává ac v aÍ Jaenó&o v;Íraau toar' řc plný poJo. álrota ltď
protl t.ž.té trgalcrndcntálnÍ
}ongtltuc!
evěta vc věilorí; ouěasně alc neo'llčuJc
toto &ondní např. !ěJahý trr6t1l}ai1
;aotÍ
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Toto Je Jgilog a oněcb !Ést' na ntcbž Bego1 v DoJotruěněJší forně vyslo.
vuf l.Pjoc Dá !6Eon€ a olog1e ducha autď cbarakter avětovýcb děJln. .Ieště
ee k této otázce wátípel - ÍVnÍ Je vš8k předevěÍu třeba-polraEovat
v lnterpretac1 belproatÍ.ednoř próěeáú71;ó6;-jěňl-nř-itíixturú
I-lry.
Inólvlóua'
která Ješt'ě etoJí oezproetřodkovaně protl eobě, ao ausíu bnána
Žádost1vogtí' osvědělt a wládřÍt
ve avó ovoboóě a pravdě JaLo .ěÍ9té bytí-pro
rbytoetně
agbeÍ, nueí ee
uaIuteěntt. va sYé bytnootl.
BozproatřednÍu způeobeo d1alogu různýeh índÍv1duí Je .boJ nE žívot a na
aort', nebo! v něa oeJde o něJaké Jaoucí, o něJaký přednětný EAJeteL' qýbrž
o aano bytí lntllv1dua. Svoboda gebevědooí Je evobodou od a pro ve_škerou přednětnost vůbec, .od a pro vešterá rurělté Jsoucno'; ano, evoboóou od a pro ái.vot
vúbec (vlz evrchu, atr.287)l pokud Je žlvot bytostně belPmstrbůrooe{přeiloětnoatíu
negací ;ě1gtého bytí-pro-egbg..
Poněvadž gvobode eebevědoaí není Jakoukoll, aýbrrř
rabeolutní negací., nuaí lnd1v1duuo prorazlt až
k negact Ž1vota vůbec, ná-3'1 sE
ogvědělt a vyJádřtt Jako rě1stó'JáatvÍ.
Á pokud ee negovárrí ě1gtóho ďágtví
v bezprootřednoet1 pnotlLladu ukazuJe bytostně v ogobě rdrrrbóhol, ualluJe kaŽ.lé
JáBIYí ro ort drubébor a.nasazuJei př1tou avůJ vlaetnÍ žtvot (143)'

Toto zproatřs.lIování a osvěóěení tráství v boJt na žlvot a na sert e drďrýa
však
Jen zilánllvě zproetřeilkovárrín a oEvěděenín, ano, tato ovoboda Je ve akuJo
teěnost1 negvobodou. Nebof, v boJl ovládanón bezproatřetlaí žádoatlvogtí není druhý přokonán' nJlbrž proetě zntčen; není uchoPen vs svó lbytnogtÍ.r, Ja\ý leEt,
nýbrž Jako rpouae Jeoucí., Jako.věcr
(I44). Snrtí drďrého dosabuJe Ínóivíduun
pouz€ .nrtvé' evobodgl a Jednoty ae sebou aaqýa; aby byla tato evoboda Ětvá, nrreí
zilatat druhý zaehován právě ve svón bytí Jako nutr1ý prot!.klad ,Iáetví; tndÍvtlua
o
$ et nueí ve védonáa zprostřeólování vzáJenně dát avoboéu (vlz gvrEhu atr' 284n),
.ulnat a€ . . Zdle věak tndlvldus .neJsou
aavzáJen vědonín navrtcgna zpět e navgátlrúýn
př1Jínáoa'
ge nevzáJen na gvobo.lu lhooteJně,
propouětěJÍ
nýbrž
Jea Jeóno
(14,t
Jato věc1.
[15?]).
botože !ádostlvoet
ÚáatvÍ ta} zůstává v ne.zpro3třsdtovanán
boJ1 na Ží"vot
a na gnrt co óo cvé bytoatnogtl nutně neeploěna, zíaLávé iláství rgkušenaet*, lLe
aneuž1lo a ncPocboPllo evobodrr ělatóbo bytí-pro-sebe;
Že není Jen člatýrn aebevě6oaín' nýbrž' !e '.!.Eg! J€ tu práYě tak bytoetný Ja}o ělsté aebevědonír
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hot neoůžeJe an1 .znlčlt" arrl
Prágg Je te{y aoučaeně gákladní
negatlYní předoětnost přelooána
JaLo zpracovaná ztaLÁvé teprve
e t al|l, zůetává aluteěnou.

.požít.,

pro něLobo drrrbábo.
poure Je.zpraewávái
vztab gebevědoní L věcnoetl,
JlmŽ Je JeJí Pouze
a ož1vována, a to tsL' že právě v tooto ož1teaí
evó rtrváaí.;
aabývá .forng., t atŽ ee etává

prácet
l{€ J prve Jaou erpllkovány (z rabova }rIedlatca) aegatlvní Ylastao3tl
práce
rabova
pánovu
uspoloJuJe
žádoetÍvoct. tato žádoatlvoat by
utaauJe ce' Jak
b€ s roatřodaě
nualIa nutně zůgtat neuepoloJena' kd;tby se ze!ěřovala
oa néJabu
podu1ňuJe
předpollážádoet1gogt
věc,
která
vř{y
znovu
a nrraí Jí být
oaaootatnou
dána (vlz avrchu stt.21.|). tato bezproetřednoat žádostlvostl
Je a).e nyní ve vzte.v1ež11.
(litó) aszl
pána
první
podobě
6
v
rab8
urěttá
Pán
zprostředloYáDc.
$tru
*
žádogtlvost a věc raba: sán ge vztahuJe L věcooatl jeaou prostředn!'ctvíE
""oo Předněty
raba.
Jeho žádoettvostl už neJeou seoogtatDé, nýbrž sPraco'áÍ\y raben;
Jgou luu přatlkládárry JlŽ Jaxo neeaaoetatné. Pán st Je už nenucí gtálc 3noYu YJŤábět a předLláilat
; děra to pro něJ rab, - te{y d'ď'ó s€ b evědoní. tak nOle být
íbgtoY'a
páo a věcnt
v rpožitLu. věcí 99 Eu doctává rrloJení.
tínlo zProatřeó}ovánín eebevěilorí a těGooatt & talé v urělté první podobě
zprostřetlkován vztab Jednobo gebevědogÍ } druhágr. Pán a rgb Jlž oeotoJí protl
sobě bezprostředně v boJl na ltvot a na gmt: rz1 alnl gtoJí JaLo prootřeilhrJící oedlup zpracovávaná věcnogt: 'pán aa vztď.uJe L rabov1 pťocl'řeťlnletvÍn Í'aooetatnábo bytí. (14')' V boJl na žlvot B aa elrt, JeboŽ výalcdleo byl vztab pan:.
atví a rabatvÍ' ea pán ogvěóčll a předatavtl v aeeazeaí vlaatníbo žlYota Jato
.ggg nail tíuto bytínr; toto bvté ale; věcnost, ttarou el pán podrobll'' bylo
rpouten. raba, rab uu byl vydán a propadl. taL gt pán 6 podrobanín věcnoetl podrob1l tató raba a ogvěóčl} ae vůě1 něurr Jalo rě1tt'ó bytí.pro-aeb9.;
rouěamě
a}e rabe Y Jebo negsnostatnoet1 .uznal';
neuslluJe uŽ o Jebo za1ěení' nýbrž Ja
na uěJ naopak přt uepokoJovánÍ avé žádogtlvoati odkázán.
tÍa dogáhl pán svébo "uanání.' které bJ]'o bytogtnýu předpokladea uakuteě:.é*í eabevěc'oaí {91z ovrchu str.28on.).
Rab sáa ge Elade Jako bytÍ-pf,řg4gbé'
:re5u.!e s?ou aanostatnost a uznává v pánov1 Jelro pravdu a Boc tta, Že př1znává
g věcnoEtí a zpracovává věc1 pro pána. Rab ee nen0že .stát páneu
{ u'ou evázanost
natl věco1 a ťlogábaout absolutní negacer (1aó); ž1Je v uznání evé neevobod3l.
UkazuJe ee elg, že toto r.rzrúníJe Jeět.ě'Jeilnoatraané a DerovnÓr (14?).
HeboT pán Jeětě neklsd]' sebe sanÉ Jako bytí-pro.-órrr}rá a neuznal raba JaLo gg
e ng.
stgtné' bthí-oro-ee.bs; rab Je pro něJ nutný Pou:le ve gvé neaa@stÁtnostl
}tg dlr'}'é atraně rab
bytoet,ností; pán ae tedy uekuteěňuJg JsD v nebytoetnoatl.
rpouten', nýbrž
nerlí př€ c €
Jen bytín-pro-!3s9t
Jako eebevědoní Je Právě tak
bytoatně ětatýn bytín-pro.aobe, avobodou. Y poz1tlvnícb vlaatooatecb pr&e,
která líegel nyní vyzvedá, ee gtane rabatví 'prortlkladen tobo, ěío bezproetředná
Je; Jakožto vědoní zat1aěené do eebe půJde do aebe a obrátí s9 T prevou oáEoetatnoet. (14? c1'9] ). Právě ve gvé baJní ngevobodě zakuEí rab sbaolutní svo- právě r€
boťlu vůět Jsoucíau vůbac, rpravdu ě1sté nsgat1v1tJ a bytí-pro-oob€ r r
pro
evén LraJnío zpředuětnění
eebe anna proloní toto zpřednětaění' Jehož prolooení pro Pána Jtž vy}onal svou prací.
Ye .etracbu z pána., v něuž se pobybovalo rebotó věóilí
v boJ1 na llYot a
ne Eott' aelělo rúrlogt o to ěl ono, anl na t.a ě1 onen olaola,
aýH
o 3Ýou
(r48
ca1ou bytnost.
aoo Jgbo bvtí bylo De3eleno a v aárco (v1r
E1'9J )'
oÝfcbu str.289). tato rlgloet vrbla Jebo žlvot Y.ě1gtý ršeobecný pohyb., Y.ab!opsrooat e gtoogtatnoot vlcí' Ý nlcbt
lutní proněnu věebo trvánÍ v trlutost.;
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fucaqoaga fpTp. a a1;.;ouod 83 El?Ao o{eť e B1oATz oqer looulgrupa;dgu^ed.t [6gt] 8tT) .oT?aqcaz E?u a ee guaad o{oepa B oIsg.Ilo gqos a ee npelXll
-9z op .o1nu.t1dao.r ?ui[lTuA. Ftsop?A oqef ee ÚI1 !1BB'To{ EtB?Bz .1Tr qar ?uTper

Ivěu{ypřítonrró. (vlz
e\rrchu 8tr. 2I6D). t|eJprve ee uělnll atředeu uez1
Jednoducbýn rě1etýn Já. a člgtou předoětností ('věcnoetÍr): požadované
a apracované
věcl ee ataly akuteěnýn1 ve .foruě' žJvota a nadále působí
Jako fo1.ry žlvota;
EsJÍ Y žlvotě své pravé rtrvárrÍ' a rtrvaloeti,
svou.6ubotanc1. Pokud Jsou Žá.
doattvogt a práce základnÍo1 pootoJl ž1vota v0ě1 přednětnénu
3eoucíou JaLo takoYénu, Je tínto způeoben žtvota zproetředkováaa a oŽtvena
veěkerá přednětnost
(věcnoat), a níŽ se potkává (ne snad
.etatky" apod.). Žádosttvogt
Jen
a prácl.
Je třeba ebápat v takové poJnové ěÍř1 a hloubcel ebJ nobly fungovat jato tgťe-.
rorte Ž1vota; Jen tak Je ooŽné, že nohou v aou}rlage ee av5[u
sygtsEattcLýu nístem ve Fenomenologl1 ducba . Jak v eebe poJínat přettcházeJící
Jln apůaoby .vědooí. (snyalovou Jtstotu, vnínání, rozvažování)l tak také předJÍoat,
po n1cb
následuJící způsoby rjg2rrrngr (pozoruJícího, zákonodárného
a zákorry zkoušeJícího
rozurnu).
Takovýn ělrokýu základnín urěEním těchto kategorlí
.}gBéE{.. KonánÍ
Je poJen
ž1vá
vědění
a Jednání, přlěenž vědění předetavuJe vědoní Jéství
Je
Je(lnota
a
Jeónání ekuteěný průbě}ruskuteěňovánÍ fGescheben-laesen]
to}roto tláetví. Konání
rzněnar a 'ty.tgé!g'!ÍÍ.
Je bytoatně
Každé konání "před.Jínái
něJakou změnu (196)'
nění něco na Jeoucín samén, kterýn ae zabývá, vyvrací
Je z Jeho okanž1tého po.
stavenÍ, rpřevracíl Je rnarubyi. Ťoto ekuteěné iobrecení
narubyi a rpřeněňo"aot"
pro Hege}a natol1k rozhoduJícín nomanten ž1vota,
)
t:?1]
Je
$(:.',
že právě ponocí
něbo odlíšuJe ;př1rozenoat sebevědonír
Jako žÍvot od porůéhornyšlenír (ta'též).
Žtvot Je co do evého bytí .obrácení naruby e přeněňování.,
n"uoi žlvot.obrací
naruby a něnÍ ne anad cokoll, nýbrž
"vy-tváří" v této ěinnostt sebe sgg'
ž1vot .1eet Jenon Jako sebe-vy-tvářeJící.
PoJen sebe-rrytváření konkretÍzuJe procee žlvota Jako aebe-znázorňovÁní a sebe.oevědčovánÍ,
eebe-ukazování (vÍz svrchu
gtr.287). Ve své neJvyšší podobě
tudíž
rrytvářeJící konání Jen .překládáníni
Je
robgabů..IágtvÍ
Jednotllvýeh
"v předmětný ž1velr, v něož ee atává s5utečností
(+az1; a tak oůže Heget ehrnout konárrí
Jako bJrtogtné rrrěenÍ žtvota ve větu:
.čln
Je aIe ekuteěné .]ástvÍ. (346 [3or] ).
Z toho poznáváne, Že ž1vot Jako oedltrn a subgtaace
JsoucÍho se orlŽe konetl.
tuovat pouEe v (naruby obraceJícín a něnícín) konánÍ,
Jehož první způoob byl
urěen jako rg{ggi.
Druhýn roz}toctujícÍn výsledken vztahu panatví a
rabatví Je
gakotvenÍ tohoto konánÍ ve vzáJenrién 'uznání.
různýclt aebevědoníl Že toto konání
ná korůrétní gtrukturu
!(y fwrrnartrgke1t
] . Souěaeně se zprostředkovánía rezí
rě1etýnn *Iá. a ě1stou přednětností
uskuteěňuJe se ve vzáJeonostt a protlkladnost1
panetvÍ a rabgtví první aproetředkovánÍ různých
índlvtduÍ v Jednotu a všeobecnoet
ž1vota. SubJekten procesu žlvota neJsou
bezproetředně
pro-sebe-JsoucÍ 1nd1J1ž
v1dua' nýbrž první Jednota a věeobeenoet bytí.pro-gebe-navzáJen
faas rErern"noerf,
které ee 1ndl.v1dua s uznánín podřlzuií.
Qe toto zprostředkování neepoJuJe bez.
prootředně 1zolovaná lndiv1dua, nýbrž ee odehrává
spíše na půdě původrríbezpro.
.eyntézyr
stře.lní
Jak Já a přednětnoet1, tak 1 rlá a Já, není J1ž Jtstě třeba
zouraznovat. )
! -

*

(\l

Tato .íednote e všeobecnoet žtvota je urěena
Ještě Jen zcela předběžně: povaha Ž1vota jakožto substance a
Jakožto ned1a Je tu Ještě nedowšená, an1 Jelro
Jednota an1 Jeho. všeobecnost tu není pravdtvá. Přednětný svět zůstává přece
Jen,
aěkollv ožÍven, přednětností, něčín druhýn
vůěl sebevědouí,- a sebevědooí, tteré g€ v něu naplňu3e, dosahuJe evé bytootnogtl
.přednětfuesent1ichke1t]
Ještě
n3ln způeobgn": není opravdu u eebe sana, nýbrž
u gve předrnětnoet1, Egtt
níž
86 Jako rláatví uslluJe .zachránlt a zachovat. (u3)
tín, že se jí oioňJ",
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.negatlmí.

(vtz gvrchu gtr.299); poaěvadž se
JeĚtě aeutázala řáitná nožnoat' po.
*ltlvníbo zproetíbdkování (uožnoat, ktgrou odhaluJe taprve vědění aebevědonÍ
rrozun.), bledá g€ b evěitoní
;lako
avou gvoboťlu 1 narlále orotl předdtnénu avětu,
lterý nenÍ s to zvládaout; tfu, že ee .stahuJe. ae světa v gsbe 6eno' rv
Jednoduc}rou soencÍ nglělenlr. {1'2). Chce ge stát svobodné tíu, ře se osvobodí
od svl.
ta.- Jaat11Že rryní Hegel' poJednává o atolctau,
s&ept1c!.6nu'a nešlagtnéu vědouí
Jalo o podobách gvobdnóho eebevěóoníl Pa& tín neJeou prostě uchopony něJatá náhodné děJrnn6 skuteěnogtl, nýbrŽ.óěJlnné aluteěnogt1
Jeou dovozen,y JaLo Dutné
nouonty v ilěJlnácb-bJtí
žtvotá. Věen Je Jtn epoleč4} on€ n .negatlvní vbtatr t
J!oobytí' (1?') a proto Je JeJlch avoboda Pouzg rabatraktnír, rlhosteJná v0ě1 přlrorgaóEu Jsoucou.n není naplněna žlvoteo. (153
[rs:] }. to bylo pŤece předen wtyěeno JaLo bytoeta5f aáLon života, že nůže gvou avobodu a pravilu
zígLat vž{y Jen
g 'urěltán
Jaoucnu. e n1&dy ne prot1 aěnu, vž$r Jea g Jlnobytí a nlkdJ ne protl.
něnu (svrcbu otr.29o). taL zůstává pro tento žlvot
Je}ro.bytí o gobě ě111 bytaoat
něěín' co Je pro něJ tín drubýn.l € o J€ rYůěl něnu aoéau traDgcendentnÍ.
(16? El?{J )r o něuŽ nlže glca vědět, E ěanrr n0ža
aauJnout postoJ' co a1. nt;dJ
g nen0že usLuteěalt Jato svou vlastní aluteěnost.
Dalěí krok žtrota aa ceetě L avóau ua}uteěnění ga nusí vyanaěovat plevr{ce.
aín negatÍvního vttabu Le twětur v pozlt1míl
- a právě tal cbárgBterÍauJa llagel.
poboL oil l1vota JaLo sebevěóoní b Žlvotu
.roarrnur3 .tín, že
aebcvěitooí Je
JaLo
rozun3E' převrací ae Jebo doaud negat1vní vzta! k
J1nobytí v poz1ttvní.
{1?' fu9]
). Ptáae se předevšín:'co zde zaaaaná teroÍn.rozuB.
a ktetá Lontrátní podoba žlvota Je Jín níněas?
swebu bylo naznaěeno, že v procegu 'lvota od bezproatÍreilnostl L
dotonalálqr
zproetĎedlování Je za}ožena nnďrogt reálnýcb poóob, kter{
etce
všecbny
podoJsou
banl Žírota' v nlcbž ale Je ž1vot pokaždé v
podobě
aubJe31'ea děaí. Žtvot
Jtaá
lgg! v růmých aubJoltec}r dřívo, neŽ 6e u*utaťní JaLo ta&ový subJekt, který
Je
:: gobě g pPs eebe saBa vgškerou realltou:
Jako óuch.- rlegtllře te{y tvoří sebevěňoní obsďr bytí žlvot,a, pak nenÍ .rozuga nlg
Jtného, 1eě totéž bytí, pou3e 9é
wšěí pt.;Jobě gvébo uekuteěnění. llegel nluví výe}ovně o sebevĚdoní tJa}ožto 1.oarr*
auá; *íká, Že;gebevěácaí Je 392lrrnr{L?il..
Žlvot je vědoucí bytí a výkonen
oJednocuJÍcí Jednoty Je bytoetně.nyel'ící po\yb.; pirfub veóaný a udržovan5f
věáěnÍg - duchovní dění. vyšší podoby žlvota
Jsou te{y v aobě-aan5lch nutná v7ššín1
poáobaol vě9ěoÍ; nožnogt eebsvědoaí vyetouptt z negat1vnÍbo Yztďtu
ke gvětu
9 pogi.tl"sí Je odbalována věťiěnía a clochází v5řrazu v nové poóobě
věóěnÍ.. Bak
je 3Prvu aeg]'a váeobecaě aaěrtouto, na jaké cegtě
.Po3uB.
Ja}o podoba
"y8tupuJg
3 žlvota. rlegtllžo a1 přlponenene ternlao1oglc$
výrnao, JeJž ná u Begele poJan
rozu$rt uvnttř Jeho oDto1o6tc}ó koacepee (vtz svrcbu s r)
l PaL ee vyJeví oěr
2otrotu' v něnŽ Je pře}račováaa dosavadaí podoba žlvots. Subatanclallta
rozuau
tkvěle bytogtaě ve sqlalu.Jebo bytíl epoJovat ateJaě povoiloě gubJett!,Yltu
.g.-gk
.t6Lt1v1tui . 9€ b evěóoní aaprott tonrr by1o
Jeětá b'tootaě aubJokt1Yltou prot1
obJsktlvltěi
ebovaIo ge vůě1 .gvětu. negat1vně. Bosua
avóJe, JaL uvtóíue, g!
ten' rá evět pozlt1vně Jato avúJ vlastoí..
rIaL atlně bere Begal vldor táto
orlantael na vůděÍ lóeu věděpí zřetel na p1aó bytí llvota,
dosvěděuJe Íalt, !e
L uclutgěiování
roaunaábo eobevĚd,ouí ilocbálí dále v .tonáaÍr loabótní
vláJrr:
nostl a pnotltlarlnogtl
a D. Y ě1ótóE poraíní apod" i PoJ3! .díla. a .věg1
.&á.
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e
efngaTod
Bu
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Pe[
f?u
Ts
IuT?
fuop?aeqeE
B 'zTc ?1í9f IEoBg^{ge o.rd 19ae ef pn1od !11,tqou1f oqať e
n1oupef
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i,rpe*len a[ .oqgple{ B qcega yuguol. oqef

uskuteěňování ž1vota Jako .dugha', tedy
rabsolutníbo bytír
a věud3rpřítonné
Jako
Eubotanee Jsoueího vůbec. Děj1nnéou proceau
tu
v
př1řěen charakzárodku
Je
JlŽ
ter totalíty:
aouěagně e uekuteěněnÍn eebevědooÍ v
Jeho tlěj1nácb dospívá také
'evět" do své eLuteěnoetl;
trvÁní evěta je odhalováno Jako pravda a přítonnoat
8eEbevědoní. DěJlnné uekuteěňovánÍ života poJíoá do svélto procagu
zproetřed1ovaně
věecbLol ob1aet1 Jeoucího, dává každénu
Jeoucínu potkat1 9€ 9é svou děJlnaoetí.
Teprve poěínaJe Hege1en Be-tato totallta
Jako-ontologlcký rys děJlnnoetl
etóvá základnÍn feňonéneg dě.1lnnéňó-próóešu,
renonéňěň.ďněnž lze stěží
poci:y*bovatt
obtašuJe.sey próetoru uytr aujín-ňe;il;;l;n[;l-dáiý-;-ao8tavuJe Jakoby
- eén-od aebe. přl-kaiaěi'-zanvĚrJni.ňJá-ad;i;'
-;aúc[ó'ňí bytÍ ilěJtn.
né!9. procegu! iuravní evět". u-RáDl;ň; áEoýsánal
evět'
u Dlltheye aJ.
rle.l1 pr&v.la' že uskuteěnění sebevě(lornÍ v gobě sanén ná ťlěJlnqý
cbaraktgr'
pak nusí být děJtnná také podoba, v ní|'.
ž1vot
tohoto proeeBu.
Je
sbjekten
Á i{egel skuteěně také uzavÍrá výhletl na elruteěnost roauaná}ro
sebevědoní poJoen
evobognéhggírodal .PoJen ugkuteěnění sebevědoného.rozuuu
or. ná veLutku svou
,,, .vg gvobod!éo
úplnou reslltu
v žlvotě danébo národar (265
národě Je
E2137
proto vpravdě uskuteěněa roz|rm' (267
1.
|z14f
)
Ale He8e} poukazuJe baeó na poěátku oddílu rBozu.r
na děJ1nnogt Jako zák1adní Ylastno8t uskuteěňování ssbevěóoní. Sebevědoní
Je vpravďl 'veěkerou real!.tour teprve tÍn, že ae Jako taková představí a prokáža,
Že se vešLerou real1tou
otEae (176). SebevyJádření a sebebsvěděení, které bylo
J1ž ěastěJ1 zdůrazněno
jako bytnost žlvota, klade ee r1yní ee zŤetelen
k děJ1nnost1 výalovně. Bezprbstřední idannost'Jednoty
eebevědouÍa evěta Je Jen rabatraEcer,
JeJÍž'bytnost
abytíogoběíaaqrJaou"@"foerordeneeb](1??[181J)'
pYěóoní Je v každéo gvéo ivztebu k Jlnobyt{., ke'gYětui
a tín ve gvén ugkuteěněaí
-' vždJ rávlalé ns Lonlrétnín
doaaženón iatugn1 gvětovóbo ducba óoepívaJícího k vědoní eeb€ r . Ugkuteěněaí Jev eobě eanén uvědoaěníu EÍ to}ro, co
vznlklo; ekuteěnost ducbs aávlsí na ton, rěÍn gĎ Jtž 9te1' nabo ěíl
o
eobě
Jtž
Jeet. (taaltéi).
Způeob této záv1elogt1 není Jeětě vyJaeaěa, . v kažóén případě
3e aIe bytí gvě1Evábo dueba závtElé na uvěóonění sl avé vznlk1ogt1.
Tére o ueLutgčňov{3{ 3o3lranélro gebevěóoaí v děJlnnón žlvotě
národa ge vĚaL
obJevuJe Jen přeóběžně' není J€ š tě doavěóěena. Výalovnéou poJednání
děJlnného
ž1vote ptedc&í vg Fenoaenolog11 duclra
Ještě velký oddíl o .pozoruJÍcín rolunu',
který' Jak oe zdá, přeruěuJe poetup rozvÍJení něčín zcela novýn.
rlebo táEateu
rpozorováaí příro$l
a aebevědod',- natéaaJí se tu poJednání o pozorování
Je
organ1okébo a paych1ckébo, o 1ogÍcLýcb a paychologtckýcb záLonecb,
o ftrtzlognon1ce a lranloroiltt
Co zaangaá zařazení taLovýcb téEat na tolto níotě?
Předevšín reallzrrJe pozonuJícÍ rozu!! ve věděnÍ nožnoet
ogllt1vn4bo vztalru
gebevěóoa{ L gvětu tín, že přeLonává přednětnoat
vsbac JBko 'bytnogt a bytí-o*
-eobě'. Uznává rvěel]
Jeko Polůé nonenty rzáxona'; Joou to poubá.roaali*
treuo
Jednoóuchá Je.lnoty (22,); roEprostlbná roadílaogt,
která tvoří obsab ifor4y věcnoatlrl Jg udrlována, vgógns a .poJínána.
;ednotou a všsobacnogtí gákona' FoloruJící 'otsl'& to{y ětnf, sJ€ Y nou bytnost věenost1
Jeko reeIlaac1 ÉpoJnu'' Jeko
poJínaJícíbo bytí, tetty
rp0aob
Jeko bytí Jeho bytí. Co stá1e Ještš gtálo bsz-n"o'tledně
gebevěáonr
protl
geaa'
!
Jato Jeho .negaeer, tJ. forng Předsětaoatl
to Je tÍn přetoaáno; pro sebevěóoní poaoruJícíbo rozunu
.to
ná
beaproetřední
vůbec fornu tobo, co Jo pšekonané.,{takře
přednětnost
pIatí
Jebo
Jon JqLo povrrch,
Jebož vnltřkga e bJrtaostí Je ono agnor (263).
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ťetlÍ vš.I toto gvobodná aeb€věóoní aano taló .přírodour,
o:1atuJÍc
Ye
.foroě věcoost1.;
.tělo. e Ý6 iYětě
Jato
cvébo tělr? hotlttaÁ
mal oebgvědolríď
Jako ta&ovýE e pŤednětaýa avětsr Jelo taLovýu' bterý byl eJeilnocon a lprogtřg.l.
Lovén v procetu t1vota' raeabnJa do ělrotg La!óébo JeonotltÝábo s.bevědoní; ayní
auoí být Jeětě aJodaocoa a aproetlbdlovdn v taádé Je&rotllvó
lnd1vldualltě
ecnó.
gáLladnÍ atruttury ž1vota byla
Y erpllkael
Jedaota Jebo neLoneěné eoběrovnogtí v Jlnobytí urěeaa blíáe Jako aekoneěný ěln sgbcvědouí:
JaLo wYÍJgJíoÍ a
vytvářeJící oa aebavyJádření a aebeogÝěóěeaí (vta svrchu str.28?), které každou
naalptouvěÍ aa urěltogt rjsoucna. poJíná v aebEvědonÍ tak' že uu
J1 zproetřeó&uJc' a necbává Jt' aby oe odebrávala jato Jeho YlastnÍ ěln. taEovýn vlaatnín ět*
neg aebgvědoní ee nyaí taLé uka*uJí být (etr. 225-263) každá Eontrótní tě1ecnoat
a tá1ea4ý svět bdlvlóul"
ovšeuže Je Lažóé aebevědoní .původníu urěítýn bytíu'
(232ť22CI3}: poobózí z koneěná urě1t,ogtl, v níř s€ pouue
naléaá, Eterou aaEo Dé.
Eterá Ja bytoataě tín' neo navykoaaloŘ
f eeb ille}rtgetanxabenJ (tauÍwt:ořÍlo,
,-1též).
AvšeL llégtl tutg nc}aE€ n ou' bezproetř.odnÍ půvot1ao6t
Jako vytvořenouo
apnoetřeólroveaou' epůeobaneu akuteěnost, tvořÍ právě obaalr bytí žlvota' a teprvé
nreau}tÉtř
.trggtr1Eálvl'éualita gkuteěná. Eře! tínto půaobícín čÍnen
Jako taEový
není an1 1nd!.v1drrel.1ta pro eebe aní JeJ{ srět o gobě rakuteěnostír, aýbrá poulrou
.ebetrekcÍr.
.Indtvtstlglt'ta
Je tín, ěíE J€ .lel!! avět Jako lejí;
Jg otruben
""Es
avó ěl'nnogtl' v něnŽ aE vyJádřila
g
skutečnoet
Jako
J9 naprotto JoB Jadnotou !g.
né}ro.g__wtvořgnébo bytí|,(231 [219J ).
i{3ní Je uĚ JaeuěJěí, v Jatéo oble<l* nalerne sabgvšůouí sgíJ tspoatt1vnÍ'
vztďt ko evětt} a nakolÍh Ee nůže stát ž'.vot
Jako eebavědonÍ na aáktadě toboto
vztahu |Yešterou realltou..
Poztttvní vzt*lr ke světu Ja tab{y skuteěnýn kd.rž
egbevědopí avět uělnllo a poJa].o Ja}o evůJ ěln. Gg gobá dený gvět. a .Eg sebe
Jooucí 1ndlv1óualíta. ge peL Jíž neroapada;|í (231} l avět Js akuteěnýB čÍnse
ladtvÍdua' aatÍago lndívtňuun i3e'poreze tía, co vykonalos (a32). rla& poJeo
lndlvldua' t8E poJen ěl.nu zatusÍ věak vableáea k toouto
Proc€ s u Jeětě bytoetnou proněnu; pokud totlĚ budou oba gakotven}' e překonár1y va vyěěí řvĚaobecnggtÍ.
:
lgó,lvlduu,e Je tía, ě{n Je, Jea ve vĚeobeenón.EóÍu* národe; a čl'nen není
Jtá
kažilé náhodné konéaí, nýbr! teprve *věc aene., htorá eá taEc cbarektor
Všeobeeaogt1: neoí konáaín Jeónotll.v€ g l
nýbrž .věeclr e taždéhor. Průhledná poJÍnaJící
Éqbq@ a gše.aleqBgÉ proceBu děnÍ odttšr.lJe ž1vot, ktarý ds}vr{u'{e tuto aJ.daocu.
jíeí Jadnotu sebověáoní a svět,a, bytoatně od žlvota, který
Jx EgtráJutt řÍ.Yot,e
Ý panst?Í a rsbatvítleetllle

Ja svět' v něnž Je cebevědoní pokaždá Jako to drďré a &terý J€ pro
:ssbavědoEí Po}Bždó přeéaětný, uěl.rrěa 8 PoJat Jako e&uteěný čln sebevěóouÍ, uůže
-'ge
řlvot naplnít, Jaxo n€ L oaečná eoběrovnoat v
Jlnob1rtí; nebol, veskerá JÍ.nobytÍ
pats
vabl.edeo k Jeho .bytnoatl a bytÍ-o-eobě. pouze akuteěností acbevěloní;
Je
'předaěten' k aěnuž ee (sebevědoaí) poaltlmě
vztahuJs, Je tudíž esbEvěóoní|
(263 ť242] ).- ťÍgto zp0cobea naplňuJe Žlvot tabó teprv€
neJvyšěí u-teb6.aa&ó.
-c€ t rvÉYaJécí poboutogt: 6tío, !e *€ dostávc do poLybu.r
€ é naeztrácí|, nýbrž
Eotrvává ve svón v]'aatnÍn eroadílu. (193). ltrěení, ponocí nlchĚ Hegel rozbra:rt*
ěuJe pohnutott or6en1elébo od anor5cnlctébo a svobodnétro eebevšdouí
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wací aa ž1vot ve veě}ar6r konáaí YtdJ Jca k aobě aanéou; 'Looec''| x něnuž
Looánd
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v1duálgí gebevědoní. Procég žlvota atoJí JeĚtě uproetřed vzáJennoet1 a prot1.
Eladnoetl rúanýcb 1ndtvlduí, která ee Jlž g1ce v urělté elenentární podobě sJ€ ó not1la (vztatr panatví.a rabgtví)' en1ř by však tato Jednota by}a
J1ž ž1výu eub.
Jekten dění. SubJekten Je t.to Jeóaota teprve Jako ž1vot ce1ébo národa, tterý
dává .ělstě Jednotl1vénu konání a snažení lad1vlttuar odebrávatÍ st za avé noc1,
a tak prokazuJe' že Je rvšeobecn5b uchovávaJícín neťtlenr, v něoŽ
Je Jakékoltv
1ndlvlduální konánÍ a enažení JedÍně gkuteěné (255). Pokud tvoří tato skuteěnogt
pravdu a dovršení ž1vota, v gíž ee napJ.ňuJí věec}rrr5l
Jebo nožnoat1, nůŽe Begel ří.
^ct' že Jí eebevědoní na rrynšJšín otupal gedogáLlo ; - pokud tvoří tlanentní teloa
HŽlvota, Iterý Je tu J1ž 1 na rpoěátku. a n8 Jebož záLladě
Jsou JeóÍně noŽaé begprostřodní a nepravá způsoby Žtvota (vlg avrehu str.3l.z)' nůže
být a týnž opráúněnín řečeno, žs Índ1vlduálnÍ sebevědoEí 'vytroě1lo z toboto štěstí,..i
ž6 dogáblo evébo urěení" (26T
E2++7 ). lčkol1v Je .o goběr skuteěDá Jen l8 věeořecnén
ucbovávaJíeín ned1u aároda, .legt eebevědouí ve vIaetaÍa s4yalu gbuteěné tsprvo
bbqy' t(Yž by}o tuto svou gkuteěnost real1zovelo lpro aebe'.
Sebevědoní vt, že ekuteěnogt Je co do evó rbytnogtl a bytí.o-aoběi s&uteěnoetí sebevědonÍ; Je a1 tíE JÍsto a, hnáao žáóostlvostí,. aby se gobě rstalo Ěýtostn3řn!' ve evé skuteěnoetl, 'anaží se tuto pravdu oevědě1t1. fleJpive
Je věbk
v držení preÝ{y jen Jako Jednot11vé lndtvtduun, a tak
J€ taLé Jebo osvěděení ni;prve Jen Jeho Jednotl1výu lnd1vlfuá].nín konánín; .vrhá ge tudíž do ž1votar
za
tín úěe].eu, .aby e1 uvědon1lo v drtůén gebevědoní cebe
Jako Jednotllvou bytoat,
Bebolll abJ toto ťtrďré trě1n1Io gebou 6áEJl'a. (27L
E2477 ).. Poněvaóž však Índ1v1duun Bá nyní .všeobecnoetr života JlĚ před eebou a
Jebo lnólv1óua11ta vyJadřuJe Jen JeJí rozěrobeaí v Jednot1lvlnJl poněvadž.ekuteěnoet. Je pro ně.ož1veným
řádeu (28o), Jdg nu přÍ uetuteěřování eebe eana beaproBtŤedÍlěvž{y
Jlž 1 o uakuteěnění Yěeobecnostl. KontrovErzg f AueelnenderaetarrÍ.g
neaí
Jednot1lvýn1 lndt]
v1dul ee gtává kontroverzí gazL lnd1vtdueo a vĚeobecnogtí. Eontroveraí, nebot
všeobecnost stoJí prot1 1ndlvÍduu JBště Jako .druhá ekutečnost.;
Jeětě se g nÍ
nespoJtrlo a nezproEtředlova1o ve gvobodrrénuznánÍ,
Jeětě ae 6etso nepostav1lo do
toboto rotředurl qýbrž btlJí a nálokuJe tuto všeobecnost.
Jea pro ovou tndÍv1dual1.
vydává
seao
sebe
za
střed,
Bíeto
aby ae etředu poódalo. hotože vztďr tnd1.-tur\al
a
je
všeobecnostl
bez-proetřední,
f,vtóua
Jeví ee ta&é lndlvl.duÍa všeobecnoat
v neugtále ae uěnÍcích fornách bezproatřednostl; t.nd1v1duunnluvÍ ve svén .ě1gtě
Jeónotllvén konání a snaženíi patetlcky o .zákoau srdce., .blabu 1ldatvai,
'běbu světa', .všeobecnén řádur
atd., - to všechno jeou nepravd1vé e abgtra&tní
forny všeobecnostl, na které s1 nůže pro svůJ ě1n ěln!'t nárok oteJnJlp práven
ě1 nepráveg každé lndÍv1duun.
Avěak dokonce t toto konánÍ a gnažení předetavuJe optotl bezproetřeóní vzá.
Jennoatl a prot1Lladnostl paoství e rabgtvÍ bytostný pokrok na ceatě k dovrěsné
ekuteěnostÍ života. Y onou procesu neněle 1ndlvídua před sebou
Jeětě v Žádné poóobě vĚeobecnoat, Jež by aěla být uskuteěněna - okut€ ě oost zůetávela totelltou
před-nětů' Jež oěIy být požadováql a zpracovány; a dokonce 1 tehd;r, LdJž ge
sebevědoní v zpracovávanén přednětu pracuJícího etalo akuteěnýn a nabylo trvánÍ, l
pak ee tak eta].o Jen rpředaětnýn způóobgnr: ž1vot zůstaI rforooul, která byla
přednětu př1ě1něna a neaohla překonat přednětnoat
Jako tekovou.. tJLázall Jone,
Jek pozoruJící rozun ve vědění prÓIooll
zpřednětněBí' Jínž bylo teprve unoŽněno
qyJevenÍ všeobecnoet1 ž1vota' a gvět ge uohl odballt
Jako ltuteěaogt eebevědotsí.
Vzbledcu k toouto odpřednětněaí světa urěuJe qyní Hegel konání tattlv1duÍ
zp6coben' ktarý dává Jaaoě vyatouplt Jebo odltěnogtl od onobo bezproetřední Lonání:
?w

?t
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Lt6!Í
Qfi ť26,l ). ile to vlcobecno| v nčrl le lPoJuJí rbytí. g;úáatví
Jc JcJleb rodll.
bytí-o-eobě a stÍ-pro.rbo,
arrbJelt1vlto
a obJektlvltl
$!o poil lvýn rodon,
r a|bol Jatotto Jcotrcí vlcbároJí
a r nělt Jeou Jaloito
Jcoucí mDovávía'.
Eonání cbereltsrlrovaaá
trLto oo do avébo oatologlc}óbo
výraanrr J. nyaÍ
toatrctlrováno
vc vztabu L Procctu ltvota ve avÚtě;
blllěi
rrrěení ortentuJs
Jobo
.o n€JPFe
aa po$u .GÍl9,. to co lndlvldrrallta
zpoaobí r ltvór
'ět.,
v Jatd po.
době ee wJá.tří r oavěÓěí, Je JeJí .dílo.. Dílee, Keró
ladlvlduallta
předlládtá,
ělní ee láromň věgob€ c aou; předložaoýl díleu ataví ogbe
rž1vel
s.!u rrBB Y
Yšoobecnoatt' v proctor bytí proatý urě1tostl.
(]oe [2?oJ ). Proctý rrrěltoatl:
nebof, teprve akrle gEuteěnogt dí1a ee ctává .proator
bytí. uťěltJlu' aaplněqýE
urěltostnl;
v žlvel všeobecnoetll nebo! ve avál díle
Jc tnťtlvtdual1ta bytoatně
oro všgebnrrt aé dílo .vrbla v trváaÍ., Ý nánž trvá
DsJen pťo Je.tJnonebo pro
onobo 1adlvlduálnícb
vĚ(bDí' nýbr' pro .vóeobecaó vědcní.. pro vgao.Í, prg
Ltert Je óí1o sLut€ č noetí,
Je Leždá díIo dáno Ja&o tat r" tak .urě1té.' to el. řnaleoát Jako dílo aěJa&ábo .tně1táhor vědoní; (lí1o
Je sluteěné pou89 v nsd1u Yóeobecnáho vědoní, v aěaž by1o atvořano a v aěož oá gvé
děJlay. Tak o gobě vědouí
ví Jr}o o .všaobecnéor vědoní, pro Lteré
J€ keždó tlíIo zvláětní a dáno J'lolto
cv1áštní '- tteré al nOže LaŽdé dílo uětnlt přednětnýn,
díleu n'o ;;#;-;i-;-;"bě Jako o íabgolutní negetlv1tě.,
která ge g0!e poetávít protl }aŽdéou dílu, n
yaáaé óí1o .pře}roělt..
Ý tonto přeeďruJícín přelměení překraěuJe
vědroní outně

rrrěÍté
a.ogba lebt.]hodílo.l nebót uzae arrJ
fr:y.kaŽdé
Je přece Jenon
"n.!!+
.realt'tou,
která a1 dává vědoní.r
.íoet pi ;3rorto dí1o vě(toní (tautéŽ)"Y .abaolutní negatlvltě.
vedoaí tLví dúvoó, proě ge .neahledává naplaěno
avtrÍu
óílen|' proě Je něěíu víc a.ělrší aež
určlté dílo, anon áe Jo eeno
Jaeékolt
lproatoreu prostýn
rrrě1tostÍř, v Jebož věeob€ c aéa neóÍu teprve
nabývá urě1toat,1
e trvání t skuteěnoet díla. V prot1Lladu uez1
vědoníu, kteró nutně přakraěuJa
každé óíJ.o' a dí1en, Lteré Je vřóy nutně pou'e
určttýn óílen, rozvíJí se Jeónota
Žlvota' která epoJuJo onu všeobócno8t a tuto
zvláětnost.
ťato Jednote ge uakrr
teěňuJe aa eegtě'
ttcrá J9 wlelgaa
prooěnou poJnu .óíla.
v poJeo rvěct
goá. a tterý
Je nyní J€ ě tě třeba atruěaě osvětlÍt.

Dílo Je pokažóó dílea ur..ó!tó ÍodtrlÓuellty,
tterá ae v aěa ugLuteěňuJ€ n to al6 znacn{,
žo .óÍ1o rpolupřtJalo
eelou přtrozenoet laitlvlórrelttJ.r
Ltgrá J9
.púvodaě určeoou přtrozeností.
(3o2a). tal vl1ádá Lrždá 1adlvtóulllta
do rprostoru bytí. svó rlaatní ulě1tó dílo,
.c1gí.
Jož Je pro každou Jlnou tadlvldualttu
eluteěnogtí'
Lterá nrcí být překonána v obaěiuJícÍo koání;
nebol laždá ladlvl.
ge nusí vyJailřovat
.lusltta
a oavěděovet prott všeuu drďténu. Jlř vytvořoaín
óíIa
se óí1o stává dílen pro dnubá; poěvadž ale dl.o
zároveň zaázorňovet poulo avou
vleotní eluteěnoat,
tlví Y byt.ostl
díla rozpolcenoet, Ltcá
zpúsouu3e 3abo
vnltřaÍ g}águ. rDílo J9.9!, tzn.
Je pro druhé Íailtvlduallty,
a Je pro ně e'zí ekrrteěnoetí' aa JeJíl aígto nuaeJí tgto drrrbé
1ndlv1dual1ty doaad1t gvou v}agtní
.ratutečnoat' Bby e1 ryÍn Lonáaíu dodalg,věóouí
s
Jedaoty ae gkutečnoetÍr

st:ol

fazoJ ). rr"."?ro

il;;

předoětenve vzáJennogtta prot1}ladnoetí
1ndl-

v1ótrí. Y touto .věeobeoafu Po}'ybu" as atává
Latdá 1ndlvÍdualtta a JeJÍ urěÍté
dílo .alzeJícía nonentenr: (trrůé 1ni!1vldrra1lty
do ntcb zaaebuJÍ, přewaceJí
Je
a nění; rea11ta lnd1v1órra a Jebo díla,
byla
p0vodaě urělti,
Jež
ae prave odha.
.Dílo
luJe Jato to neoLut€ ě né, rlreJící"
Je tady vůbgc něčín pooíJ1výn, co Je
aaulováno opačnýa púeobeaía J1nýcb slI a ráJul
a vyJadřuJe D€elltu
ladlvldurllty
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Yěc 88Ba Je 'zpřednětu Hegela Jen věcí sáaou gg větlění a korrání subJektlvlty.
něnýo pronltáníu 1nd1v1dusltty a přednětaoeti eanél (3oz [a73] ), neuof, Je Jednotou náeleduJícíeb roadíln5|cb .oooentúrl předaě J€ to to' co oá být qtkouáno
. v protikl.aťlu ke sku*
(;ato rúěelí, který' neJaa Ještě real1zován, stoJí J€ š tě
teěnoEtlr), - za.rruhé Je to ěln aán: uskuteěňuJe se pouze v konání a Jako korkonánín toho.to tnd1vldual'
nání, a toto konání Je nutně vždg rrrrěltýni tsonánín,
- a za třetí Je to Jakožto celek této Jedaoty odebráYaJícího ae konání a osebravšíbo a€ ělnu .akuteěnoet, Jež Je dána pro věeloní", "přednětná bytnoete' tot1ž
právě 'Yěci (3o6n). (UkazuJe se, že rvěcgaaa. Je v tonto význanu téněř přoE]"aden
řeckélro !BAG!{A' kde Jo v terníau eaeén wJádřen m1třní vztah k PRAxIs')* Ve věel
gvéa ělnu Jako o ;aubstanel"
$aaoá 9e 9ta1o vědonÍ přednátnou skuteěnoetíz ví o
ňakuteěnoetli
zároveň tío ale není rozpuĚtěna e&utaěnoet ve vědoní!- nsopak aůetá*
vá přednětnou akuteěnoatí pp vědoní. Véc saaa Je "předněten arozenýu ze sebevědoní Jako leho předoět, aa1ž přeetávaI být evobodnýn pšeclněten Y€ vIastnín s&ygř

Iu. (3O?E2?3J ).

Yzponeřrne e! ns to' Jak by1 ana}yzován poJeo bytÍ žlvota bneó od poěétku
v obou bytoetných soěrecb urěení bytí-pro-sebe (tanoatatnost, sebevědoní) a hytí*
-pro-drrůé (nepaoogtatnost, předaětnoót) (vlz sweltu atr.2?In). Erávě takl Jako
gvoboóou v protÍkladu k veškeré předaětnoátÍ,
Je ž1vot absolutní negattvttou a
rpřednětnýn způeoben. , k{Yž zpředuátřuJe
Je v sobě také dán ve e}rotlě e bytín
gebe oaus a svůJ žÍvý evět; proto Je Jeho procea zároveň zpřeťlnětňovánÍn a gtó.
lýu prolaoovánín a překonávánín zpř.ednětněnÍ. Věc saua Je právě tek přg&nětnoetí
práÝě tak ekuteěnou. věcí Jako ekuteěnýn ělaen sebc.
Jako přeLoaanou přednětnoatí,
váóouí. rle-u tedy žl.vot u věcl eamé, Je vpravdě a zcela u sebe € a ea; Jebo věc
není Jen žlvot, nýbrž Je Jakožto žlvot přednětná.- Bude Ještě třeba ukázat' Jak
.věeobecnýnr a
ee věc sana etává něěín
Jato taková všeobecnoet řtvýo aubJeLteo
'gubgtance'
Jaoucíbo.
dění; Jek 6€ v ní tedy uskuteěňuJe žtvot Jako všeobecná
Zprvu se věc sana nalózá přece Jeětě v urěltéo konání Jedaotltvýcb 1nólvlduín
ačko11v Jí'ž Je také vyzvednuta nad ně. PoLud Jde o Yěc oanu' ptk JgoB v toato
konání urěltá.JednaJící 1nólv1duaI1ty, JeJlch rrrělté úěely a ProstřeaEy pouze
'nooenty., které uaJí věc € 8 mu za svou'bytnogti
a poilř1zuJí ae Jí (3€ n ). Věc ea.věeobecno.,
rnna Je
Jež žlJe ve všectr těchto Jednotllvých eonontech Jalo to podgetatné,
ve všeeh ge'nalézár JaEo Jednotící totoŽnogt seba sana fserul8eeJ.
rJedrroduchour všeobecností'
rforuální.,
AvĚak věc gaBa Je takto Jen rabstraktnír,
.aení
nebot
Ještě eubJektel. (3o8) ' Jenž by ae v tonto korrání aág ustuteěňoval"
v tyto nonenty; ďbrž eubJekten zúotáva3í Jeónot1lvá Jeda aán ee dlferencoval
a
1nó1v1dluA11ty
naJící
JeJlcb rnonenty, - oDJ el dělaJí nárok ne tot že věc seÚLu
uekuteěaí, a zacházeJí e ní Jako 6 abetraktnín "pred1hátenr, a níu sa uůže v j.t*
bovolnén okanžlku E1ouělt Jatsožto aubJekt 11bovolné konání"
tak Je věc gaua opět vtažena óo převracející a proněňuJící vuáJennoatl 8
protlkladnost1 1n.llvlduí, a tato lnóív1óua ě1ní gkušenoat' kterou uě1nlla Jlž
přl .itíle": že totlŽ věc eana není žádnou abetraktní vĚeobecnoetí, která by skuteěně etála . Jsouc nezávlglá na tnd1vlduícb, která o ní vědÍ a s ní JeánaJí v prot1klaťlu k JeJlch konání o eobě, nýbrž Že gá prévě 3 této vzáJemnostl a provšech a každéhoavou pravóu a 6kuteěno9t. . .Ide-ll lndj.vlduu čigtě
tlkladnostl
gaeu
a chce-l1 Jl pouze ve evéu konání vytyělt, pak pozná, že právě tín
o věc
věc oanu vydalo v Ěanc drrrtrýn a poatavllo Jt do věeobecnébo pohybu převracení a
proněňování; 1ndlvlduun vldí, .že druzí g€ ae& glétaJí JaLo nouc\y k právě odetavenégu nléku a ráót by se přl ton uplatnll1r l - B druzí opět v1dí ve věéobecné
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Zdůvottaěaí 6aéíaá Jakoby pohledel od dovrÚení řlvota v ducbu zpět na Jeho
poěátek: aoJvyšěí a pravá eoběr:ovnost v Jlnobytí Je věóoucí e vědotsá bytí,
bytnoet Je .ve ovtln Jednoduchón bytí.' t* Jat
s.óucbovní bytnoet.. tato óucbovní
'ěletýn vědonía.. tzn.' lc t}ví
.3e
tu beuproatředně dáno e JaL ee tu odebrává,
a glce tak' áe se v této dlferenc1
vzáJenrrogtl a protlL1adnoatl,
v dlferencl
rJlnofveruEtt ] : že Jo Y3 avá a u avé předaětnoetl JaLožto u evébo
4ta'.lg
.gsvěóooínr:
Jelro poatoJ [Yerrralten ]
bytí'. JaIo ělgtá vědoní Je ale bytostně
gvén J1nobytí. Ct'gto vědoní ;tĚ!
Je cán pro sebe vědoucín.poatoJea; ví o aobě a
r - 8 toto t'á8tYí Je vž{y nňJenoo Jeložto sebg.Ťěao!ú, Jato vědoucí bytí.Iáctví
rtínto
.plvodně-g!!!9j1
JágtvÍD.' něJakýn rlndlpřlrozeností.,
něJalýa
Ja1ou
vl'du6ni.- lín Ja utlán bod v rozvíJení poJnu Wtí' ns něuž byl procea ž1vota
eebevědolí. l{yní
růzaýcb lndlvlduáIních
urě3n Jalo vzáJenrrost a protllladaoat
v .Lonání
ln.ltvlóuí
vyctrázd Bege]. romou od výsIaóku tohoto proceau! oó apoJení
.věcl !a8é.. Y aÍ ctret1}a}ůvodně1g!!!$
přl.
věecb e kežóóbot proatřeón1ctvín
že
o sov
ton,
byla
pozltlvní
epoěíval
význao, Jenž
... ltlůJ
to'onoat tnólvldua
a 1nólvlduul Je
bě prvlen a úěcleE gvé ělarcstt;
Je Joo přaLonaaýn rocnten
r
- B.I.). Zárowň
(poglg.lní
podtrlení
noJe
rláatvíu; Jatolto vleobecoé Jágtví
s tí11 zíg}ala předrětnoat (Lterá Je přece vž(y nutaě iláoa Jlž epolu a bytíu věitoní) cba.ekter .věc1 araár, tgo. neaí nlěín Jlnýn než kmánín všaobecného
rláství' .atuteěaoetí a Lonáníl eebevěóoaí.r - te4y za prvó aana opět něJakýl
|všeobecnýa.r !i drubá něJeLfi všeobecnýa, Lter{ nestoJí v protÍ}ladu vůět Jeó.obaďri a avé rnaplnění., a
aebovědorí!, nýbrž ná Jedlně v a1eb svůJ
notllvfu
rbytÍ-pro-eebe',
nebol věóooí,
za třctí aěJalýl věeobecqýl, leŽ ná eherekter
..Ióatví
věcl !aEé.
védod Je právě tak ... lo€ D t€ u .
lal Je Jednota aobevědouí (.'á) a ÉeónětnogtÍ (bytí) na touto atupn1:
or
.vóeobecao ě1atého
s
É"ěsÍ',
a) tíu, co Je .o gobě. nspaoBto Jaoueí; neboT Je to
tsteró tu Jato ta}ové není pro něJaké druhé Jakožto Js sano' nýbrř }tgré gauo Je Jaittnýu nožqýu d'ubýD pro vše Jsoucí;
.EgJSEg'
Jaoucín;
b) J.Iožto toto naProsto o eobě Jaoucí právě tak naproato
gvén
bytí
pro
bytí
aebe Eeao' Jebo
bytí-o-sobě
Jaložto
nebof, Je tu w
Jáatví f setlstaefu ] patřÍ k Jebo bytí-o.eobě.
Rozdíl bytí-pro-sgbe a bytí-o.eobě, sanobytí a bytí-pro-drrr}ré, teŽí atále
uÝnlt! této Jeónoty a Je Jí Eaoou opoJován: není už žádného Jsoucího' které by
Ještě gtá}o vně ní, Jež by bylo něěÍn jlnýn než tato JBdnota. SLuteěnoat sebsvě.
rabsoJ.utní bJtí.:
doní v Lonání věech a každébo Je
Je tín naptogto o eobě J9oucín, oópoutanýn (ab-solutun) od Jakéboko}1 dotyku s něěín Jlnýn' aež Je ono 8aBo'- rě111 Jednoóuchá goběrovnost bytí.. A tato gbsolutní Jednoduchá soběrovnost
Tato aLuteěnost Je
leet Jen Jako pro-eebe.3aoucÍ bytí; Jako.vědooí'(314).
rbytín, které Je Já, ět11 Já' které Je bytíut; ná ontolog1cký cbaraktet rkategor1er e Jaložto kategorle Je .veěhar5|n obeatren".
K těnto určeníu přlstupuJe nyní Ještě Jako poslední kategor1e absolutna
co Je pravd1vá" f u labre] . v1děl1 Jenet věc sana .leat věcí seoou Jenon
Dro a g všeobecnén gebevědoBí, Lteré Jl a'výn Lonánín ua}uteěňuJe; Je nutně
pŤedrětan pro vědouí. Ye vědoucín konárrí Je 91 vědoní Jlsto věcí ganou Jako tín'
také
co Je pravdlvé; věc s.rna Je Jako to, co Je o-aobě-a-pro-sebe.l9^s.Í'
rco
o-eobě.a-pro-cebe-!,1gg'g.
Je tedy pro vědoní předoěteB, d tea význan, Že 3e
pravólvéi
p).atí
a
to v ton snysIu, že to Je a p}atí sano o gobě
to to. co .te
Je
.'ťabr.eeln]
(3}4 [ara] ). havd1voet
e plo eebe; Je to algolulgugg...r
fs
rto,

í
Í
u

I
!
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v1.lělt Jsnet zatínco sebevědoní
.konání všecb
Jtte v
a každébo. o věc € a 'u'
gebevě.loní
Je nravníts vědonín a Jeho věc nravní aubetancí, pobybuJe se
fi:::':""
rn žlvot v rabgolutnír (t1menzl
Jsoucího, v n!ž nap}ňuJe an3lal svébo bytÍ a ugkuteěňuJe se Jako rveěkerá real1ta.. Bege1
Ještě Jednou výelovně upozorňuje na tuto
koneěnou platnoet d1nenze. Praví: sebevěťloní
už qyní nenůžee an1 neclrce 3gkroě1t
za avůJ předoět, .poněvadž v něo
Je u sebe Baoa.' Henůžeza něJ už qykroě1t,
nebol tento přednět rJe veškeré bv3í a noci (podtrbl
ts.M.); není,už vůbee žádné
Jsoucí' které by eebevědoní neuě1nl.lo svou věcí. A aechce za
ně; už vykročtt,
aebol tento přednět není nlc Jlnébo než vlaetní
a
konání seb€ v ěóoníi
Jeoucno
.Jágtví nebo vůlE
tohoto rláatvÍr (315).- Je-ll. touu a1e tal(,
co potoE znanená
gkuteěnost, že sa nyní zóánltvě
obJevuJe nový subJekt děnÍ: duch, a Že teprve
nynÍ s procaaem ducba poěínaJí pravé děJlnJ
žlvota? Jak ee ná duch L dogavadnín
aubJekttvnín podobán ž!'vota, to 8e ukáže, kd5rŽ
ae podíváne, Jak Hege} urěuJ6
tento .přechodi od uakuteěněného eebevěóoní k
óuchu (327a).
rYěc aamu'
oznaěll Begel Jlž víceLrát jako .ducbovní
egencl. nebo .duchovní
(307'
bytnostr
313' 322). Jat daIece nůže být věc! sané vůbec přlznán
cbarakter
duchovního bytí, Je aleepoř zhruba pocbop1telné
na záL1adě zaněřenÍ poJnu bytí
ž1vota na duchovnÍ bytí (v1z gwctru str.28b),
Jen ee uplatňovalo ocl eeného poěátku Fenonenologle ducba. Všeobecnfu nedleo
a všu{ypřítonoou gubetancí ge eta1
žlvot nlkoll Jako pouae bezprostřeťlní aebo
Jen nutný procea organlcké pŤíro{y,
nýbrž Jako avoboilný poJínaJící proceo eebevěd,oní,
'qyelící pot\yb.;
Jako
způeob
Jeho vědění, Jeho epeclflcká duchovnogt byla pro
eubatancl'alttu
Jeho
konetttuProto ousí být 1 věc ea''' l aíž se
ustuteěňuJe bytí žlvota,
-t1':1:
yykonána
frz vědění a ve vědění udržována1 - tsu.í to být věc ducha.
Avěak toto vyevětIenÍ nevyěerpává
v žádnén případě vn1třní
význo ,
který ná pro věc eaná oznaěení rducbovnÍ eaeace'. PoJen .gaence"
zde aá apeclflcLý e4tsl. oznaěuJe 'Ještě abetra}.tní lrěeaí.:
egenee znaneaá 'ouz6 bytaoat,
{eětě ne 'skuteěnogt' (32?a).- Zaága tuto
vnltřní abstraktnost poJ.o bytnoet1
JtŽ z tog1ky: aby ee gtalo ekuteěnostÍ, auello
Jsoucí vykroělt z dluenza bytnoe.
t1 v.ertetenctr.rlak ale n0že doJít zde, Y p'o"""o žlvota,
Jeětě Jedrrou k taLovénu uakuteěnění, Lde přece JtŽ něIa .říše
aramoet1. předetavovat dowěenou
gkuteěnost žlvota? A přece gtaví
Hegel Iakuteěnogt. ducba qlolovně protl
Joho
pot'tbé'bytnoet1r: .Jeho duchomí bytnost
Jl.ž byla oznaěgna Jako nravnÍ eubetance;
duch Je však nravnÍ skuteěnostt (328
[eaz] lr
vt.lěIl Jeue: věc 6aD3 by18
Jednotou l.Iá a bytí. (uytí-pro-sebe, eebevědomí,
Bonání a bytí o sobě, přadnětná ekuteěnoet).
ayta Jedrrotou těchto obou raonentů!
nlkol1 ale ta&, že by proatě spadalJ v
Jedno, spíše zůstávaI JeJlclt rozdÍI uvn1tř
této Jednoty uchován (v1a gYrchu gtr.329):
v koaání ná sebevědoaí věc jako avou
před gebou,
.ve avóa vědoní' ja&o
"Eá. Jl
to pravd1vé a platné' co ná být vykonáno. to ela znanenát |l(eebevědoní) se ve gkuteěnosti ještě
Itší od eubstance Jako
něco Jednotlívého. (328); bytí-pro-eebe
stoJí Jeětě Jako 1ndívlduální bytí protl
1-kqyž Je o sobě Jen uonentem cené
eubetance a zúgtává v Jednotě s ní.
:u:9tan:Í'
Tak Je (oravnÍ) gubEtance e1ce (Jakožto
celek obou n'ouentů) .o-aobě-a-pro-aebea1e jako Eubgtance rJeště není vfulonío.gebe
eané (328).
':j::::1.:':::::''(32.|),
í'rDubatance JeĚtě
pravdívfu
a
gub.1ekten
skuteěnýo
.není
uskuteěnění, nýbrŽ všeobeenoet každéhoJednotZtvého vědopí
u"tot"ffiěe,v{
o ní a zaeház! g ní.
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vaě Jcónotltvcú, oýbrž Je itána
Jgn J JeJ1ch konání a ! JeJlcb ě1au. . Jg-l1 a1.
eulaeotně ilěJtnaou podobou národa ona podoba,
v n!Ž ae ltvot ucluteěiuJ.
p;;';i:
vě a svobodně Jato vešLará real'ta,
pak Je nutně lalá rprvaír podobou
ió
l"""
ugkuteěnlvšíbo eg usluteěnění; a bylo práven tvrzeao,
že * ducb atává s1uteěrr5b
Jalo ttticb óěJlnný. Hege} akuteěně pravíl .dueb
Je lravaí žlvot národa, pokuó Je
bezproatřední pravdou; lndlvlduel,
která 3e avěten. trrc
xárod JaLďto
[aer] ř
první podoba skuteěoébo óuche ee odllěuJe
od národa Jako pooIední podoby uskutečňuJícího ag žtvota právě trlu, ža onen
ertgtuJe ve svoboáě a průzraěnogtÍ vědoucíbo Lonání, 've gTé pravdě pro sebe gEEa
JgLožto vědoá lrevní bytost. r
ghová ee JaIo ekuteěaý
cubJekt tlění, kiležto tento býl neJprve o eobě .teEutou
věeobecnou lubstancír, rvěeob€ c nýn ned1en.,
v něaž by'o dění uz9Ýř€ n o (332).
tla}ožto Žlvot Je duc}r v sobě aenóuJrobnutogtí:
dšJlay ž'vota ae etávaJÍ,
s€ žlvot etal aLutečqýa Jalo .evět{
aolr'"'r
ducba a cluc}r l€ s t
pou.e v těclr.
-;i.
to ilěJ1túch. tat ryvetává otázka, v ěea 3€ Yleot'írě
ríší ttěJ*ay a.,1ll od děJ1o
vota' a óále: v ěgn núže vúbsc
Ještě epoěívat proe36 óucba, kdyř přece dueb
Je
dowšcnou s.utečností, t a!Ž Je uŽ .ventu. voelco
nělo vyetorrplt naveoeL?
Potud Jóe pÍeilavšín o tuto poslednÍ
otázxu, ataěí přlpoaenout, Že přece prá.
vě Ekuteěnoet ž1vote Je děaÍn ve opeclf,t'ekén
sryrlu.:
zpředuětněaín a odpřednětaěnío' páden v Jlnobytí a náwateo v
\ytí-pro-aeb€ ,
zYněJšněnÍn a ryoJcnÍe (vta
avrcbu gtr. 263a). tento proe.s byl' ve avé
Lonbácl
urěen JaLo Loaáo t (vLz gvrchu
btr. 285n) l vyJádřeaÍ a vytvářeuí sebe
93E Ye vádoucín Jednání, Ltaré
lpřerrracaaÍ.n a dněnía.
Je autně
toto
Jsoucíbo.
}oa&rÍ tvoří taLá obsab proceau alutaěnogtÍ ductu; Je bytoatně.potr3lbea koaáaí
všdonáho gt g.b.. (333), tta. lonánír,
ktcrá vycMaí s (děJÍ&ébo) věóěaí o aobě
oauóE a o všcl aaoá a v torto Yádění
Je uzarřcao.

E
-tdyž

Jcot}Íža ee ale zpředaětaěaín a oilpřednětněaíu
vyěerpává látladní proces
ž1vot8 a bohrb Eonání vědouébo g1 s€ b e rcbarretterlzuJe
vzhledoe k bytÍ cbování
á1vota l toato Procosu' pat lueí nít vyJáóření
a wtYáření žlvote Jlž eam v gobě
zpředuštřuJící a odtpřeilnětiuJící cbarelter;
zvně;Ěněaí a roadvoJeaÍ nuaí epoěívat
J1ž v člgtáa Lonáaí Jato takovéts. A ausí být pokaždé
Jtil ekuteěné, ;act1lŽe ae
ťluců- hterý přece není nlěía JlnýB aeŽ eluteěnostÍ
- otel sLuteěnýu,.ax.
žtvotg
že .rogděleoí.
Je kladeno Jtž s Jednoducbýn Jsoucoen duche (Lteré
Je' Jet J€ B €
vtděll'
Jedaoduchýn Jetlnénía). Pobautoat oucia nepotřebuJe
Žádnóho popudu e žád'ného cíle: duch Je J1ž rve avé Jedaoduc}répravóě. polrnutootís
Pmcgeea děle'í a
lapo5ovárrÍ. lal uvádÍ Hegel .lěJlny duc}re: .lednánÍ
dělí ducba aa aubatanc1 e ag
vědoní subatanco; e dělí Pnávě tek aubgtanol
J"ko vědouí. {r:r [eroj ,.;;;;
!".troJ8na vn1třní eouvlloet óěJín ducba o
děJtnan1 žlvotal rozdíl nezl vědoír
(ě1ngn) a grbatancí (věcí)1
Jehož apoJuJící Jednotou Je óucb, Je pout. poslední
a aoJbytoatněJěí tonbecÍ roadí}u eea1
bytía-pro-agbE (oópředrětňuJícfu
b.rtíu,
.abeolutaí n98etlvttou.)
a předaětnoatÍ, rozóí1u tvořícího obrab
bytÍ
žtvota.
DĚJlny drrc}rl Jaou Jen zvaěJěňováaín,
Jeř Jc dáoo lLž t oesr JcdaáaÍt rpře(bět:
ňovánfu a tedy gclzová!í!
pravdy a bytnostl žÍvota, a atále
opakovan5lrl potucy
o JoJ1cb přeLonáníl o náwat
L pravdě l bytoataogtl.
Stále tloYrr 'uř"n-;il;.il"",
tento ncJmltřaěJěí
úpadel epošívaJÍcÍ Y LoaÁní
etláa, rupaóáaí všlcb věcÍ ě111
pro
J8Jlcb lrtÍ
dfuhó. ({2' f3'?J )'
a narývá zPřgdoětnění
PraýýB .břícba.
álvota. Sobsvědorí l .Ltcró pro acbe
aabývá poooui rláatví r přlbeěqe
L ělau,
ae polvedá r Jednoduché bezprootřgdnoat1
. !.g9 Llatlo rordvo.lanÍ. 0ro". ce v:óá.
vá tobo

rnavníbo urěoní, že Je Jedaoóuobou
Jiatotou b";m;aí

d. JÍr rordtleaÍ

ne aebe 8.8a JeLo to ělnné a Ea
tLut€ ě aoet,
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přewaceJí ae 'a nění;děJlny duclra Jeou evětová ilěJlqy v pravé ao3lclu glova.
Svět: celek Jaoucíbo, pokuó Je ž1voten Jako Eebevědoníu uskutečňován a odheloYán' ae v nlch odehrává a přechází z Jedné podoby v ťlruhou.- V dějlnách eebevĚ.
óoní tonu tak JEětě nebylo: vŽťtyt v tonto Proceou se něl svět teprve uskuteěn1t,
rpoJj.t g vědonín,- život Jakožto sebevědoní ee něl atát evěten. Jak napřík1ad
probíbal ž1vot ve vztahu panetví a rabství, to nebyl proceg akuteěného světa;
epíěe ge žlvot pokoušel ekrze tento proces zprostŤedkovat sÍ svět, který
Ještě
něl protl eobě Jako avou rne8at1Y1tu.. stř6aen' Y něuž ee ono zprogtředkovárrí
uekuteěňovalo, bylo tehdy pokaždé Jenon Jednotl1vé, Ještě nesvobodaé a necě.loucÍ eebevědonÍ, a ve shodě s nín bylo 1 zprostředkování nedowšené, oJedlně1é,
nepravdlvé (vLz sYrchu etr. 299). rt{ekoneěnýo střed6n', skrze něJž
Je v Jednotu
věóoní PoJato a uekuteěaěao každé vyskytnuvěí ee Jeoucí, není nyní
J1ž Jbdnotl1vá vědoní nebo nnohoet Jednotl1vých vědouír r\ýbrž všeobecné vědoní
Jakožto
.abgo}utní negatlvlter
v protlLl.adu vůě1 každénu Jsoucímu, l níŽ teprve nabývaJí
ggb€
v
ědotsí
a JeJteb věc trváDí a ekuteěnost1 (vlz svrc}tu str.319n);
Jednotl1vá
všeobecné věóoní uěln11o v podobě avého rdÍůa" skuteěnou tota11tu
Jaoucíbo,
.EÉ!.
veškerou realltu,
avůJ
Žtvot
wět.
9působ11o
zaarnenal
vědoní
Jako
protl
evětu' ve avětě nebo sg evěteo, - duch znamená vědoní
Jakožto gvětl svět ná
trvání e skutEěnoot Jetllně gkrze vědoucí a JednaJící gebevědouí,
Jebož r(tíleml
rdueb
líu
lbčeno,
že
ducb
Je
Je vědoní:
c.|Je.
Je ve avé Jednoduché pravdě vědo(331). Toouto g1ovu teá už nelze špatně rozugět'
sní....
Jeko k{yby přeponávalo
a rozpouĚtělo okuteěnogtní cbarakt€ r
avěta v něJaEéo věeobecaén vědoní.
)
Jeatuře
nyní poetupuJí děJrny ducha od Jedrrépodoby ELuteěnébo evěta
k drubé' pak Je tento proceg v něJakéa snyaIu nutně ěasoql. Potryb ducha 'Je v ěase a podoby' které Jsou poclobanl celého ducba Jako takového, ae obJevuJí v řadě
za eebou.... ('13). obtížný vztah ducha a šE!l, který tín Je nadbozea, noriůže
zóe být zcelg rozv1nut; Je bytostně avázán Ee vĚenÍ rozboduJÍcínl tendenceul
Hegelo\rJ oato1og1e a vyžaduJe Ětrgí sowlslogt
, aež.Jakou oůže poskytnout základna této práce; . vyzdvíhnene krátce pouze to, co Je neJdůlež1těJší vzhleden
k prob1énu děJlnnostl. He6e1 praví výs}ovně: pouze celý. duch rJe v ěager, kdežto JednotllYé .uonentyi (lucha, kteró ee obJevlly ve Fenouénolog1l
.vědomí.n
Jako
'eebevědouí', .rozun!, rduchi,
nestoJí k sobě navzáJen v ěaeovémvatahu. Žlvot,
re8p. duch není neJprve jeoon věilonía, poton sebevědouín, poton roz,ragpr poton
duclrem' nýbrž legl Jenon Jakožto Jednota a ceIek všeeb těehto nonentů; tyto nonenty ],ae v JeJ1ch Jednotlívostl vaéJenně odl1ólt Jeaon na základě
Jlž přeóen
danébo ce)'ku,. Jeou to způeoby bytí Jectnobo a Yéeobecnébobytí a rozv{JeJÍ sa
v aouěasnóB Proco€ u uvn1tř c61kové struKury
ducha. tlednot].lvé oodolv těďrto
nonentů, Jedlootl1vé podoby, v atcbž ge ž1vot stává aubJekten, ss
ovš6n, v ěleo
navzáJen 11ěí; žlvot Je v Jednon ěase akuteěný v rrrě1té podobě panství a rabství
1
v Jlnén ěage v urě1tá podobě aenostatÍ\ýg} 3g2r'nnýcb 1nólvlduí,
v Jlnóo ěaee opět
roběanů" gvobod!ého oároóa.
Iooeaty dueha (věťtoní, sebevědoaí,
$ v urěltó podobě
ižádná
rogutq a iluch) nenaJí tedy
vzáJeaně odl1ónó Jaoucnox, JeJlch průběb al
'nelz€
předatavovat v ěase.; Jeitnotllvá
skutečaé podoby těcbto nonentů však
.vyetupuJí v ěaae
Jedna z tlrubé a př1náležeJí zvláětníau ce}ku. (513).
I{e eteJnén eíetě podává Eegel zóůvodnění této tóze. Bytí.v.ěaee příďuší
.pťavou akuteěaoat.i
Jen toeu' eo oá
Prevou gkuteěnoat věar ná pouze ducb JaLo
ee1ek a ty Potařdé gcela urělté potloby, v nlcbl Je tento eeIak gkuteěný, .
nlLo1l ale nmeaty celLu (vědoní, sebevědoní atd.); nebol tyto pos)'ední neJaou
Pro gobe gery Ékuteěnó, aýbrrř předatavuJí Jen ratředr,
aLrze něJž ee celel (duch)
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orp9 rqoqd

torlt
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|f,qocadr - ..fnlnrtn{go

lto'tloood qoÍllilta

. &|l

po&Mr
&Jícír
rv| pobautoat1, ncdle
Jc poJrcut Y. ovou Jodootu l rnorpuatlt.,
ael0le polóěJěÍ lptloltřoóLovat
o (třÍtJěírl.
0ar nní vúĎec fonuou e v5/relo ta.
n€nc8 gg r& ac rdle
fceovat
r vyJadřotat
v ěaae, - v LraJnín případě Jel
ěag a Yt1atuJe ac v něJ. ,lárn
forluJc
mnÍ pro aebo vúboc v ěaae; .forrar
ěaau
Je apíšr lce1a Yybrazeaa vědoucínr Loaání 'pravó ekutgěnogt1.,
poaěvadž poure
toto tonání ge n0lc uchovávat e cbovat w třech dÍmnzícĎ ěaau
Jatožto avobodoé
totožoá ilácttí a dělat rt'nulost, přítonoet
a budorrcnoat !ÝyD1 .rotdíly..
tato přcdběŽná loterprgtago
vztabu ducbe a čacq náo oení v Jádaál přípa.lé
aváilět L touu' abyebo přlLláilall
ro11 ěagu v oatologlc$cb
záI1adeďr u Eegala
vĚtší qlznan, než Jí dá1eží. Přcdsvšíts Je třebs trvet aa ton, žc ěaa
Je Jenon
rfoqrr,
v níž rg duch.vyJevuJe.s
g.rrÍrazcn..J9lbé
to
u
foren
Jg
Jadna
Jeho qyJern vováaÍ wdle druhé' proatoru. Dá1e
to
e
k toru se bude třgbr Jeětě vlláttt Je
Jen forna vněJĚLovostl'
Jednoducbábo rJeoucna. óucha, a ne anad Jďro o-aobě-a-pror-aebe-JeoucÍ pravda; nebof
Je přece Jako tatová Jen .Jednodué$n všeobegn5ln red1ea. lEg vyJádření prav{y duclra; Je to rvšeobecná
teLutá eubctaacer,
evěal geB není aubJeLten, anl naní
subJelt
e&uteěná. troto ří16 Hege1:
JaLo
ěae Je .oard a Dutnogt ducha, který ngaÍ v gobě dovrgan. (605; podtrbl
B.f.).
Polud ae drrcb Ještě vyJevuJe v čase, tln. ve akuteěných rozdí]'ecb nlaulostt,
příto4q3t1
a buóorrgaoatl, Je Ještě na cggtě k sobě aaoénu, L ,evénrrvlagtaínu
konc1. T tol přípaóě ae Ještě zcela nevytyěll navenek a
newtvořlI;
to, ěíu byl
. a čír ae atane,
Je Ještě agóovrěeaou přítonaogtí; odebrávaJe ee v ěaae, uugí sg
robobat1tr Jeětě
vž{y Je tu Jeětě něeo, co nuaÍ .raallgovat a vyJevlt',
rco
pouze
n1terněrl
tedy Ještě nevytyěeno navengk a neqytvořeno (6o5). V ton t1ví
Je
požadavek' ře ducb aueí, cbce.Il být zce1a u sebs aenrr Ye
avé pravdě, ěae právě
.qlbladltr"
Poněvadt věak - v gotůedu e prlacípea mJrglu bytí - pohnutoat
saaa
nenĎže být ryhlazeaa, Je poatulována neěagová pobnutoet a tou aůže být
Jen
pobnutoet .abgolutníbo vědění;l abeolutně vědoucíeu duchu
Je veěLerá nlnuloetn
přítmnoet a budoucaoEt Ja}oŽto J€ b o Ylaotaí gkutečnost a pravda
neustále přítouná. lÍeěasový ted5l není např. už .nyelící po\ybr žlvotat tJ. proces eebevědouí, rozuou nebo ducha, qýbrŽ Jed1oě a Pouzo Poh'b abaolutnÍho vědění, v
aěnž
ce1ý duch opět přetooévá oatatní pob3rby.- Tín ae tu neaúžeue dáIe. zebývat; pokuó
ce v těcbto tendoncícb proJ€ n rJ€
potlaěování Jettaou získaaó dějlnaoat1 ducba,
5
.nbuda
na nt tŤeba Ještě poukázat - gde Jac cbtělt poule upozorn1t D.
J.d!o aeóororrněaí'
Jež ae aebelpeěně nabÍaí.

25. Eg-"šgg:ĚÍ!ggsÍ-E9Egg!9g!!-l-p9E4g!99!-g!cg}g!g&e-!Ě9še{c
9gšeeí-!r!g9g!1-:ggJ!el-g-3égšEg-E9g9g999}9g!9-ggsEg.
l|eboďLáne zde sledovat Jedrootllvá gtgd1a vlagtníeb děJln ducba; ta
Jlz ne.
patří do záxIadú' nýbž do konErétaÍbo propracování teorte děJlarroetí.
zaatavÍEa oo lrátce Jen u rrgztůtátu|. těcbto itěJ1n, pro Lterý byly vytvořeny přeitpoklad'l
v záklaóecbl u proďny véóoueÍ pobnutoetl (ž1vota
Jato eebavěttoní) v pohrrutoet
abaolutníbo věóěaí (věoJr Ja}o koneěné podoby ducba). lebot teprve odtud
1ze po.
rozuoět urěenÍ bytno9tl děJln ze závěru Fenoueno1ogie ducha, v něa!
Jsou dať1n1t1vně abrnuty navgnek wtyěaná zá}laóaÍ rysy děJÍnnoatÍ.
Y pootupu 8enoenologíe byle řgě o poJDu bytí .ž1vota.
JaIo o způaobu vědění' tao. vědoucÍbo bytí (vědoní). Procee, v něož ag žtvot uakuteěňoval
Jako věe-
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Jon ! abgolutníE vědění' ďbrŽ Je eana absolutaín věděnín a 6á1 a1ěín. rsvětr,
přednět'ného JaoucÍbol 1tgrá byIa v děJtnácb žlvota raegat1v1.
LonLrétní totallta
touovědoní' Jí nyní už není. Taká ale už není lžlvlea.
vyJadřuJícÍbo se e vJrtváge
(v1z
žlvota Jato v děJlnácb ducha
řeJícího
evrc}ru etr.3u);
byla přetonána
v uvědoněnén vědění a atala se uvěóoněnýu věděaíBr - V touto vědění ae rryní ná
věttoraírukázatr. tlako rž1velr ducha Je qlslovně oznaěen.poJen.,
a to ve steJnén
sn5ralu' Jaký ně} tento ternín evrc}rul poJeo se etal rž1vlen Jsoucna' (602) '
v po$ou zíekal 6ugh rěletý žlvel avébo Jsoucnar (óo9). Ylaetnoatt , JaŽ byly rozpř1padaJí teá ipoJnur:.uvědoněná přednětnost pro eehoduJící pro ternín.svět",
bevěťlorní a Jako tato přettnětnost zároveň ee sebevědonín total1ta a aLuteěnost,
rveěkerÉ rea1ltai.
AbEo}utní vědění není Jeden způsob bytÍ ve světě nebo nlmo
svět, epíše Je to bytí evěta aáma, zJ€ v né a odehrávaJící se ve gvé dovrěené
pravdě. - (Pokud Jde o da1ší lnterpretac1 abeolutního vědění, musíne oókázat na
to, co bylo řeěeno v prvnín díle k poslednín oddíltln Loglky.)
.Iegtliže Hegel nyní oznaěuJe tpoóobtr.r Y níž Je absolutně vědoucí duch skuteěr1ý' Jako ivědu|t (603), mueí tu věda znamenat pravdu a skuteěnoat cel1u Jooucího' kterážto pravda a gkuteěnost Je v eobě aaoé bytostné vědoucí a uvědoněná.
Věd.a je pro Hegela nutně Jen Jedna! fllosofle.
lak, Jak Je celek Jaoucího dán
v podobě fÍIosofle (v Jednotě f1losof1cLého vědění a tobo, co Je v tonto vědění
takový Ja v pravdě a ve gkuteěnost1l- a aa ťlruhéstnaně se gtává
fiuvědouěnébo),
ceIek JeoucÍbo zJevnýn a gkuteěnýu ve fi}osof1l
a jen v ní. Ce1dk JaoucÍbo,který
postupu
fenonenol.ogle
v
ve
vší
byl
konkrócl a Plnostl gouetředěn kolea poJnnuŽ1Yota e Jeho vědoucí pohnutoetl, Je nynÍ překonáván v absolutnín vědění věi\r a
tato půda poskytuJe nožnost, aby byla r1yní zvláštníu způeobemzastavena 1 eana
děJlnnoet žlvota a ťlucřra. Án1ž bychon ae zabývall poJnen flloooťl'e, danýa v podo.
bě abgo}utníbo ducha, pokusíne ee etručně oavětllt speclf1cký vzta}r abgolutníbo
ductra k Jeho tlěJlnán.
.I1ž všaobecné vyvození poJou abooIutního ducha z děJtn ž1vota a' ducha ulauuJe' že abeolutní duch Je co do avébo bytí rzávÍalý" na svých děJ1nách. Pokud
rveěkerou real1tour a
Je absolutnÍ ducb
Jako takovónu Je Du bytoetně vlaotní gku.J9oucao.,
.Jevenír
. př1ton eIe nůže být koneěaou akuteěErscbelnea
teěDé
f
J ,
aogtí J6n pro vědloní (kter5irn Je on eén)' leet teprve tebd3l, &{Yž oe ggp{gg;!! ta.
kový' Jaký v pravdě Je' a Je uvědooěný. Co 8e tedy rtýěe Jaoucna toboto PoJaul
neobJevuJe se věda v ěase a ekuteěnogt1 dříve, než duch doepél k tonuto věóouí
o goběÍ (603 f482] ). Takové věděrrí se ale uskuteěňiJJe teprva a pouze v gěllnách
ž1vota a ducha: 'ďakožto ťluch, který ví' ěín Je, neex1stuJe dříYe a alkťle Jlnde
než po ekoněení práceo kterou Je zvládautí vlastnílro nedokonalébo utváření,
aJednánÍ podoby vlastnÍ bytncst1 pro ové vědoní a tínto způsoben 1 vyrovnání
gvéhg sebevědoní se avýn vědomín' (tantéž). I pro koneěnou podobu d.ucha zůetává
6qeoěrodatné'pohnutost obsažená v poJau bytí ž1votal dueh není ntkdy bezprostředně,
sqyurz teprve na Eopql tín, ěín je; tak j€ pro abga]"utního dueba bytoetné, že ee
g!é!.á bytÍn' ano, aboolutní duch j9.9! aám tínto vznl.kánín! itato eubgtanc€ . ..,
která Je óucbn je proťeEem' v něuž se óucb etává t'du, ěía Je o soběx(605 [{83] ).
A v téáe vět,ě upoeorňu;.e Hegel ještě Jednou na apac1fÍcky děj]ngÍ cbarakter totroto van1kání' kdyŽ Je ornaěnJe jaka igebe sana reflektuJíeí vzn1kání's Je to vzn1kání udržuJící ae a pohybuJící ve yěťlění o tora, co vznlklo, vzn1kání vraceJící se
z kaž*é podoby jsoucna zpět v JedEotu aubjektu pob3'bu, ktErá se uchovává ve věecb
podobácb g každou podobu vědoně rzprostředkuJe.
o předeházející.
24469P4
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aměJšňuJícÍn cc upouštěnfu od tobo' čín
opravdu Jel.
vo ktgrénžto upouětěaí
óuch právě vyJadřuJe a vytváří svou preyou
Eoe a Bvobodu.

t8to aYláĚtní vn1třní dvoJsoglalnoat
děJ1n, Úe t'otu'žJako vJrJadřuJící B€
9€ bevytvářeaÍraubgtance.'BaDen"JÍ..ducba,azáro.
veň JaLo toto vyJádřgaí .ve forně svobodného
aďroór}áao d'ěnír (610) zeaggng31
gmělěaěnÍ a lgoueí vněJěkovqg.]!
ducbs - nacbázÍ noJogtřeJší qyJáitření
v rrrěenÍ
bytaoatÍ děJla, Jfuž Je uzavť.enaFenoneaologle
ducba. Y tonto urěení Jsou náeÍlně epoJer1y tsadgoce ts zeatavaoí děJlnnoetl,
která vyplývé z tóeJe abaolutnÍbo vě.
.::::o"e L udrŽení děJlruroetl' požadovaná
s::*'
poJueu bytÍ ž1vota. Takto van1b."
trý poJeo
děJ1nnoat1 el uchovává ve svó rozpo}ceaogt1 gvou
úěÍnnogt v ce1én eyaté.
nu Eegelovy ftloaofÍe,
. ano přechází odtud
1 do pobe5eloreké d1sku"" o problélu
děJ'.n e Je žlvý Jeětě u ll.lttreye.PokuaÍne ag o 't'uěaou lnterprotge'
tohoto
poJnu děJln.
Postup Fenouenolog1e nohl být rosě]goěa
na děJ1ny ž1vota a děJtDJ ducha,
ktelÉ oboJí tvoří opět Jednu oilebrávaJícÍ
se Jednotu. V (těJtnéch žlvota gs
-uslu.
teěňoval žlvot Y aebevědoní
Ja&o .všeobecné nedíumi a .Yěud5přÍtooaá aubgtaace.
Jaoucíbor; a gároveň s tín uakuteěňovď' Jeoucí ;aro svů; .gyěti.
skutsěnoétí, která g totto vyplynula, byl .duchovní Evět.
Jato oaenrévaJící se Jeťtrrota .Jáství e
bytí.' konání a věcl, vědouÍ e přednětnost1.
tato ekutečnoet .,.Úa
J€ Jalo okuteě. nogt žlvota opět procegen ogz1 bytíu.pnq.aebe a bytín-pro-druhé,
zvněJěnění
e
zn1ternění ve vzpouíace. Talto Be odebráYaJe,
př1ďrází ducb ze avého bezproatřaóníbo Jsoucna k cvé dovršené pravdě a
3retoiěi toye ae naplňuJ" l"ro 'veĚterou
reelltu.
a vešLerou req]'1tu Jato sebe v abaolutaín
vědění. Po}ud Je nyaÍ také
bytí ž1vota ducbovaÍn bytín, zůetávaJí
aubJekt a anbsta'cs tohcto děnÍ o& počát.
ku až do Ionee tytéŽ (vlz avrcbu gtr.
353); celé děJÍny duebe
Jaou Jea*nsJebo
etávánía ee tín, ěÍn Je ggobě., kteréžto
stavánl ge J9 .Jakožto V E€ b .
r$é}sktuJícír opravdu děJrnnó (60').
$!ý itucb ae Etává teprve a pouzg v podobé
sěl'le
tín' ěíu Jel totalltou a rea1ltou ebaolutaÍho
věilění. .Po\rb, JÍe! iluch ae eebe
Ěenc t' rorPutu fornu ového věťlění o sobě,
Je pnáce, kterou podn1}á Jako € k gleěaó
(606 [48{] ). V tonto erylelu
.0glb1.
cel'eL
Je
Jaoucí}ro Jakožto duch děJlnan'.

g€ . ve rakuteěa5lch clěJlnáchr
odebrává eelal JeoucÍbo'
B.
::::i
J€ do tohoto procesu vtaženo t Jeoucí JakoŽto bezproetibdní
předrnětnost pro vědouí: '"Pl&.
(v neJělršín enyal.u rozpnoatlenostl
v p0rostoru, Jeoueí pro-něJa}é-drulré;
vlz etr.
3o8). rPřírodar byla J1ž od doby Fran&fultakéhi
aagoent'u eyeténu {vlz avrchu
sŤ.r" 242a) určena Jako rnouent. žlvota:
Jako aěco, co v eobě aanén od Ee.be .odllšuJe; bytí ž1vota a ná Jo
Jako srůJ žívý prott*iaii ve *éáře bytí; - by}
to
apeclfÍcký výkon rpozoruJÍcího rozunun,
že překonal porrrlou věcaoot přÍrodg
a
poznal a uchopt} Jl Jďro
J€ d on způaob žlvota.
Př{roda gana ale uaní etapou ě!' rpoúobou"
lrloltř děJln; sp{áe .ís prdvě
.n@6nt. žlvots
Ja&s
v rovlně bytí vleatnín rpřed-potr'a""*
ž1vota a děJÍn"- Etvot
Je' kd.rž ae odebaévá, vŽ$r Jlž 1 rpřírodou'l! odehráYé
ae apo1u a prot*, a v p*Írodě. Proto uuď být příroóě př1znáao
vea.le prav$cb děJb'
v ntchá Ea uekutaěáu*
Je eubstaocc Jeto aebevědooí, aěJaké zvrtrior
'n,'rtá!t,
v }terťnŽto vgnÍIátlí ae
uskutečňuJe gubatanca Jako bytí-pro-drubé,
rnlž bJr t{g bylc
Jalořto .bJtí.r.
roztržcnc Jedaota celt'u
Jeoucíbo ve dve aaloetetná zpúaoby byt,í; neuo[ poJ*n
bytÍt
žlvota e fucba obJfud Jato odebrávaJícÍ
ee Jednote bytí-pro-ceba a bytÍ-pro.drruhs,
gebevěduÍ a tbytí.. - zd.Bllvě
ec rogděIuJÍ obs po.lttatró na*eaty poJnu
bytÍ Jta
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Y této negatlvltě
a avaěJšaěnÍ a1e - a Jea r oÍ . ueLuteěřuJe ge souč6gně
rZYněJšnění.
Jebo přelonání a zbytoetněaí ducbe.
Je právě taB 3'něJĚněaíu !v!ě;;
(srr
ěněaí BBEa; n€ 8 ac€
Jr negecí s.be 8gDé
[rur] ). VldJená proatkáaí svaěJÚďní a znlterašaí vc vzpouínce' lpředlňtaěnÍ r odgÍ'ednštnšní, Jelo láLlean1 vlast(v|'l awcbu otr. 339E); nyní Je
noct děJln ducba' bylo JlŽ oěLollbít
ld0relďno
ilěJlnný vctďl obou těcbto roaeotů rrrěován blÍlel rSpoěíú.ll
spociflcly
dorrtení
(ducba) v ton, Že doLonelc vt, ěÍn Je, JaLá Je Jebo aubatanc.' p.k
J9 toto věitě.
ní Jebo ootrroulgníu.ag.v-egb.'
v aěnl opouští avó Jsorrcno a aYou podobu přeneobdvá znlternlní
vc vzpooíncr. (611 C€ z ]
). .DovrlenÍ ducbe Je vázáno ne oouě.Jeoucna.'
tění Jebo
na lánll
d.n.bb přcdnětnrlbo lp0eohr Jeho bytí, aa .!gl€j!'
rříše
- nebot L.Ž.tá rříěe arěta.
tó Ltcrá akutcěaá
wěta.l
Je v cobě říší
zmĚJĚnění l zpřcdnětaěaí. Snšr f o"" ronu ] Jebo p&rouř6ní.v-oebe,
d!,nsrue
.znttgrnění ve vzponíaee.
der
Br.Tnnerung
f
J r 3PF'u Jea člatá n1ternogt
.vědoníl' to' číu óuctr
nlgaecr wěkeróbo přadnětnlbo bytí aán
Jelolto.abgolutní
'aoc svóbo eebevědonÍo (611). AvÚak
Joště Jcs ělaté bytí.pro-aob€ ,
tato noc Je
dllaenzí znltcrJako (negatlvní) dtneale porrlrÓ nlternoat1 gouěagně .(pogltlvní)
ňováníl řÍší pravébo .tnttornění ve vzponÍacer. tento poJgc' Jenř uá rozboduJícÍ
význaa pro urěení bytnoatl (lěJ1onoetl, Hegel qyní anglyzuJe v J€ h o bJttogtná dvoJ.
anyslaoatll
v tnocl aebevědoní. neJsou .zolzalé Jeoucno., laníklá .říác avěte* atrecongr*
.ě!'Btá evobodl prott drrrhánrr.
próvě uchovány a překonárrtrr. Sí].a ěaeu
3aLožtó
$ďarr
mtak zeěíná pÉeobtt: duch
Jaoueí v ěese nenůža, právě proto, Že ěae Jo rfonnou'
nýbrž uůŽe Je v sobě
Joho ekuteěnostl' éopust1t, abg ge n1nulé poóoby ztrat1\t,
přelonat e podržet, nůáe a n1nÍ vědooě zproatřadkovat avou přítonnoet (vla
ev:rcbu gtr. 344). Táž vlastnoet, která ětní ěea řlvlen zvněJšrrěaí, slrývá v sobě
noánost znt.tornění ve vzponínce, přenožení tEhoto zvněJšnění. trdyž fuch ge zent.
kaJící říše -evébo gvěte YatupuJe do iuoc1 evólro gebevědlonÍr, aactrází tau ve v!ponínce za1tsrněnou podobu avóbo zanlL}ého vněJšíbo Jeoucne; toto Jeoucno Je EJĚÍp
a t9pa!g-.BÍqÍ' přístupaé a otevřeaé pravdlvénu rĚóěrÉ sgbevědouí a můžebýt cyn$,
a teprve nyníl poznáno a ucbopeao sa avé pravdě. teprve nyní: rrebot drrué avněJs.
něné jeoucno Jg' polud Jg taLové' bytoatnou překážkou, kterou věóění, naJící
g tonto avoěJšnění avé Jsoueno, nemúžepřekroěl't. Ieprve gcnlklá e va raponínce
anlterněná podobe Jooucne núže poloŽlt aáL}eó ve vapomínca znÍtorněné
er.1nncrte ] podobě &rcha; Jsoucnu obobecenénu o ptaYóÍYá
f,varlnnerllchte,
g1nu1én
o
ovéu
bytí a .unoYuzrozenéou z vě(Ení. (ó11). Pokud óuch á1Je
vědění
v právě óaná říšl 8věta' jlgg]! v změJěaění); Jeho vědění g- gobě ge v *áto vaě jákovÍtogt{ Jakoby zapletlo a nen0že doeáhnout evé bytaoatl e gvó pravdy. ďenon
v zén1ku onobo vněJĚíbo Jeoucoa se stane toto vědění gouojbÍe,
buile apřadnětnění g koneěnou pIetnoatí prolooeno; póuze ve vzpooínce anlterrrěr\ý d'rch Je evobo&
ně u aebe 3.il . pro sebe aena, nůže z prevd1vébo vědění o cobě zrodlt elá nové
Jeoucno. tak Jo zalternění ve vzpooínce f trrtnnerung J &uteěnýu lntternĚoín
a .vprevdě vyšší fornou gubet.nce. ttaatéž).
f nr-haerung
J
loto Je posleóní gdúvodněaí ekutsěnogt1, JeŽ gg stala gJemou v ccléa pogtu.{
!e tottř v děJlnácb duďra náaleduJlcí podoba vž$r nutně vgcMEÍ
frpu Fenmeaologte'
e
zg záníLu
znlterďnÍ
ve vzpoaínce předchozí podoby a že poaóěJší eLuteěný
"wět.
J8 Yždy nutně zatotven vc vzponínce na dřívěJšíl v JcJír vědění n Y JoJí pnerdě"
ObJcr vzponín$r JaLo Ý}egtloett ducha Je poďcdnín doavě<lěenÍo dšjlnnogt!. ducha
v rovlně bytíi tento poJan lnlternění ve vrpoínco vo gvén vn1tĎníE vct3bu L *áatlu ae atává po Begelovl v0děÍn uottven tcorle dšJlnnoet1; u Dt1tba5le gauJínó
eell děJ|'nnýnl Latogonlebl
ltvota 'lstřeóní poettvcní.
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gouvlalostl'
v ntcbř Begel oilbaluJe
tín Jeue' Jak ag donníváDe' ozřeJnll!
pozaat, Že tyto
oožno
bylo
dinenzÍ
děJtonostl,aspoň
a rozvíJí
aby
natolll,
toorlg děJlnnoatl
tvoří předpokIady' oa nlcbŽ atoJí fllogoflclá
Bouvlglootl
qyalovenou úvoden'
větu
přítonnogtl.
Přeóložená
1ntarpretace
nĚ}a
oepravedlalt
v
že řešenÍ otáaLy po povase bytí děJtnnostl vytáduJe' abyc}ton 93 Typořádall
a Bege1ovou ontologlÍ.
děJlanoetl,
ae rrláÚatřednía poJnea, z něbož wPlýÝá u Begple problenat1la
pobegelovcLou
poJon
rolbodrrJÍcí,
tre *
děJlnooatt Je
bytí itvota. Pro
tecl1
lal
tak ngatává přefuětea aLorrnání Jcn určttý zPůgob \ytí a urě1tá obleat.Jsoucíbo'
qýbrž !e Je v urěltáo gdru položeoa otázla po aryclu \ytí vůbec.- ho D1ltbgvg
.výcho.záLladní akuteěnoat., za Ltarou
.žlvot.
JlĚ aeIce Jít itálc zpět'
Je}o
Je
ó1sken aeJen ducbovnícb věó, nýbrž 18l!9,l9j!1tr (YII' 1311 261; podtrbl 8.I.).
Žtvot st gtává probláten vg gvé děJtanostl JaLo .všeobecaé redlrrn. a .všu{ypřítouá
subgtaocl' Jeoucíbo vůbcc: v Jebo itěJtnácb cc něJaL uekuteéřuJ3 *uteé.
tekó .mleoěaaové. pravdJt a zátony
oost ggna a Ja}o talová' - takó .příroda.'
.ducbi.. V tóto ugLuteěřuJíeí 39 totalliě
99 ot.Yá děJlnný žlvot
a aubgtánclal1tě
.gtřodcn.
rvýe}rod1ekeor fl'loaofle
e
rlouráaí ilěJ1nnoetl'
Jeoueíbo; flloeof1clá
rólaclpllaou.'
počáttu
ktcrá by}o takto rapoěato' neaí od
žádaou flloaoflckou
.fllogoflí
lftloeoflí
žáilnou
óěJlnl nebo
žlvota., qýbrl Lladeníu uálrld0 fllo.
Ý
Že Loneéné cílc Jeho vlastnícb rLornáaí tÝoří
fraofle aaué. tat Dtltbey zJlĚ[uJc,
Hegel .PoJal do aLutoěoogtl to' co Je poJroaeJbluběí an3ls1 Bege1oyy oatologlct
vě věoobecné' tudíž gelé cálonodárství
žlvota. to byl boó' na oěr! ee postavll
(IÍ' 2{9). Y Begelově Ílloaofll
prot1 celó ntnulootl l!'dgLébo nyšlení....
.došlo k úplaáorr rozpuětění abgtrattního
systénu
PoJru o ělověLu c přlrorsnábo
drrcbovnícb věd v děJlnnÚ-orocea. (vIlI'
126; podtrbl B.I.).
Ale rogboduJící naní to, Ža ae v0bcc poJ98 bytí llvote Ý Jebo děJlnnoctl
qýbr! rpůaob'
atává u Dlltůeye 9t3Jaě Jato u Begela .výcbod1aker. tlloeof1e'
taló z poalco Dlltůeyory'
ocvětllll
JaL 90 Jín atává. lbychon tuto aouvlďogt
fornuluJeoe v rráaleduJÍcícb řáiteích rrréeaí, lterá Jsou rolboduJící pro Dlltbeyúv
poJen ilěJlnnortl;
'oapravedtněoÍ tóte fornrlace a výbáru Jaue' doufáE' poilell
před1oženou prací lanou. (PřlpoJené cltátyr
lterd ge vesěe vatabuJí L TII.avarLu
Dlltbsyovýc}r ep1e0' vyzďrlbuJí Jen něLoltl oíst' tsde Dllthey doapěl vo gvýcb
fonrulacícb neJdál.)
DĚJlnná bytí Jc bytín ltvota. Analýza óáJlnnostt
l.)
Je odlezována na analýru
rlouvlglogt
poJga d5Jt!
děJ1n Je eouv1oloatÍ eaoa žlvotc....,
děJlaaóbo l!1g$a
.závlrlý.
na poJau žlvota (26ln).
Je
2, |DčJlnqýl ltYoteu. Je Jcmn .ěágt žlvota vůbcc. (131), a slce lldrLý
.gouYllloat
obJíuaJící llda\ý rod' (tartóž)r

tlvot:

DěJ1nnó $ bJtí 11dalóbo ltvota, děJlnnoat t'oří obseb bvtnogt1 ělovllel
ělověL J. v3 cYáu na aobě ge!ál opoěívajícío taillvtilúlnín
Jsotrcnu
^.Jcdnotllvý
.Iatl3or1o
.Latcgorlc
(trJta.
(362).
(13').
Holjronou
b'toctÍr
llrotgl
Jaou
3)

-r7-

-8Eqr,tq 9e9rd rf 'lf,q lclťeglfqo o1o1 B.1n1elhl
Ílet 'ttuzA -'"1oATl oq'wlllp
o'gÍn a) .turťEB e npan;gd a1c1|ro;fqo q'rÁ! ec 'lqflr ,'tnq rrqoejdl nE'rrTP o1p|
..qct{'. 'uelouto l49'! eo Áqf,qcodt.q tt
.lpoúr{dl lloJd 'Fotreu 1n yuÁlr rqon6r
-oAll 'tÁq ueťod fir1d o1ue1 ord 1 'A'1c9u olee{a .efuggelnlgn
ceq9A ea.rde1 1cou
-?etnq. gral{ t}t,tq otref ougullod ef cgydc - ttff,q qcfuTf ofpaA pfq oupe! guet$
-Buzeu rlfq 9wTrlp l }rÁq pqoegdr cc|fi'Tf .TPa^ 11fq qoegdr uopeť uet 'ueueu'ru
o1ocd lrouu1f9g ..BlQao noqo Bloupef. gagrd eÁeqtTtc ord e1fq ueog1qord ufia1eu
-o{ e? |r4oaTr eecoad Áwr|lp ^ BllPAoqlle gTÁq !|Ú9 !Pott'{d e? ?Íqfu .QPor'*d l
EoPaTq'A rlea1qo I?T'p B E'u?p E'?T'p Á1aep1egzeu p .tu1|pp .? .Jtgil 'uAoqcnp
qofee nqgq
e 1upos14d m }ugTgpzou 1upoagd lea'uo{ard uecnu eaIÁ eT91g 'u'Úlolz
-sJd Á tf,q Áeqrttc e? tou'uz 9Í| .T1eou?e1n49 9p1aodpoeu 11edsa cx}uot IB9AY
.pQA qc'uAoqonp B BqcnP
od
1918 gu:}nu Ápa1 Á1eenu
11eou1Áq
luatrzgto
.,t{zg}o !u1upo.r;.1d uÍ9pQrTlold
as .e1oa17 ueu91qo.rd e n1ode f,TT*oulta 99 'JolI
eaTuoúg eotfef Áue1edzeqez ,(1Áq Áqe .{g1 f,ppa 1uaoqcnP 1T?oTBz nentrod po 1a9fa
eoagd Áeqlrlc ! 9pgaoBor1.;d s gpo.r;*d l npe11llocd a 9a9.rd uau91qo.rd eÁeq111q n
f,te1e ee 11f,q .ťqopodoqef o 1oAT1 loqeu t11eouu1|9p 'ua1ln 'upBT't'z oao1e8eg
Eu nzB{po 'zeq T fusef na.rdz nu91qo.rd pa1f,1Áa eao,taq1116 Tcq'J ^ lfq '9' eB
tt?qpu olueů ..E19^9 oq'uAaqcnpr otBť Tleou?oln{s 9uqp9B B .'upuo{ oq,uÁoqcnp.
o{ať g1oaT! oq?uuTť?p Iue?Jn a ;faq;qe ee a1ro9e1nq o1iť1 Áaqoeg1 .TTtoToluo
gtrgaoToEeq { .B1oÁT? eTJogoTTJ. ,taofeq1116 po B1o^T? e1co8a1e1 guuTť9B 1c1fnpoq
-zo.r ;fnzelnod acelep 1eP e a1 'lgafegzo BT?E s1o?eg eoBleJdceluT trrepean
saoo.Íd fugrťep .u'lÁq

.ueeecocd
.rB91?AB
u;uaoqonp
a'uAoqcnp.
rgee
flÍtÍTťgp
(g
;1Áq 9rnryflp 9F qc'qopod olttc?1 qc99A aÁ

EFffiffiT

'(Etr.z)
nsaoo.rd oqgnuT|pp ,(qopod tEpBT{gz nosf Tugugfguaz B tugurotTary. ?$ft)
.puguz$
9T'lgneu. A TlsoTnuTu 'uýuotra1d ueeoagz B (T,.z) .gudn1e oql'oqcpe*d gpr119z au
819^9 oq?{cTJo16lq oggu€ p z 'u?uJelTuz.
3.ecu'aodza. eA lBoTnuTu 11doqcn B eqeo
au lts^ gumnlrz ?oaT? fuurfsp 1ITV . (TE?) .ToBzTTBer tr ycyfngpw Iuguo{. '7EF6T
o{s| oue?.m e?ITq ef ee-yugaoqo olo;, .(g6e) TleoaoeB? otgl i B otgl a Bto^ll
ř-.al$ffiii5
uf,trc15cede tsouuTggp efn?euzrta o9 'ugp o1?oTBÍ| (L

fue11eq.retr-tlcls]

-uTFgpgp?B:lrl'ouonopnqr ,$BTrpzfuegeltrnoef 11sou?arnls*onoo'ltl:Tlffi:

ef faotra1 o{eP uef B Blo^T? ottgttuTf?p ot[pfnulu 631
TlsoTnuTu A '.IlEou?elntrE.
.
-lA9
ef B1o^T? otl9uuT|?p
Áue1.m nos|. B1o^TÍ p1ouPeť
llAs
9p?B{od
.ueoa?
|6?z,
(9
B t6ot9TAnos !.'laoAoBB?. noqc15ceda e|n1euzÁa ee 'ulP o1totrf 1eouu1fgq

.eqcnp e npor1.1d .t6EFEqfm.
tteotsTA
-noe nogf .tuTfe6 .(T6a)
e 1e&e. lradel
.ueuzfa
tagleop B .9u?alntBr oTtf tAortc
.ur1peu
.B1o^T?
9uoaqoogA gť toaw fuqfec
;onoef 9le19cÁ es ?Eill A B l?u .'qe
(rocln3aJrTuBB.) .'ugugf1uar. otra| uef 11eou1oln{9 e| rgrs .(zEg) .e1oa17 nq€ l zA
oluol a aznod t?eT BlTTBe.r. oqef '.ueqe1za ufueTreqo ?loAT? a. uouef ef .19re
raTETFe
'Ttsoul?Epqrd e
IgPauA.
f {uteelcenreqlleqleg
J (tloppaaqee) t^18?f
o1e9 9ap.rqepo e9 ,t.fq 9uWP9P !(uEeE) ..t1TaTtle|qo e Á11a1tleťqne
'rmo@6r
ecueBuecsuBrt tuguole*d. opf EqgaozTJellBJBqo eP tu?p ol?oTsf lsourTf?C
G
.(tEe) ....fulp
o ?Eoq Ee?Tu o aE Aeu Tleou?clnlE eA . f ue11e1
-fiso111e2 ] f,111ue 9Ao6B?eu guBplifd noep tegnp tpf"liEEE qoegdr ftt?cn olef
Bg9AoztJaltrBůBgc au1so1,(q ef eloa11 oqP{.pTT J1Áq 1ue1.rn oryf 1eouqfgg
0

otáz&el aa základě

Jakýctr vlastností

urěuJe ae také g!E!' bytí Žlvota
Jato .lucll?
Tuto otázLu, která nutně vedc }
PoleD1ce 9 bggeloYBkJb zákledDÍo rrrěenÍg
děJ1nnost1' D1lthey výalovně nepoložl.l. Ede D1ltbey
vtrnezuJe evrlJ zát1adaí poJen
óucha prot1 Hege1ovu (Ytrr, 146n), neaaněřuJg B€
už na půvoóní e plný poJen ducba
lenonenologta ductta a tudíž na původní a plnó
urěení bytnoetl děJ1nnébo proc€ s u'
nýbrž na poJen ducbg a děJ1n Begelen eao.ýo zúŽeaý a
odvbzený, Jalr Je obsržon
v ayaténu Encyklopedle a v Přednáškách o flloeorit
alJu.
Byl'o J1ž ukázáno, že
g vnltřní rozpolcenost1 děJ1n (že
zneoenaJí zároveň r zntteino,'i r zvněJěnění,
Í cluteěnoat l pravdu a tatá rJevící ae přerrně1né
Jsoucno. ducha) vznlkaJí u Hegel.a dva poJqy děJ1a (vlz svrchu str.35?).
tle příno oaudné, Že veěLerá pohegelovgká d1akuse o děJlnnoot1 ge prlncrnš zaaěřlla
ne oaen druhý, odvozený poJen
děJ1n, který Jtž novyJattřuJe óění cel'óbo óucha, qýbrŽ
Jan Jeho dÍ1čí dění: to,
co Hoge1 pozilěJl nazývá revětové děJ1nyr. Tyto.lěJlÍv
Jeou - Jak to llegel Jaaně
říká v úvodu k Přeťlrnáěkárao f1loeof1l
děJ1n- "trenon Jev toboto
J€ d nobo roztr'lu'
Jedna zo zvláětnÍch podob, v alchž Be zJevuJe, nápodoba prevzoru,
který ae předve gvláštníg žlvlu, v národecb. (I, 6; podtrbl
H'!í.).
Pouze
H"1"1r".
Fenonenolo81e ducha a - 8 rrrěltou obpěnou . Iaglla podávaJí k tonuto
to,
co 89 Jeví,
Jevu
6aEo' tJ. k aápodobě prevzor! pravó děJíny
vnltřnÍ děJlnnost duclra, popř.
Jakožto
.věěný. proceg rpoJnu..
tlgstli.Žc D1lthey poěíná chápat p1né bytí děJ1nného
žlvota Je}o .duchar a
Jetro plnó dění Jako duchovní dění, pak to zngBená předběžné abllžovánÍ
děJlnnó}ro
ž1vota a děJln'ého evěta s bytío duchal
Jenuž ee dostalo u Eegela - a Jgn u He8e1a - ontologlckébo zdůvodněnÍ.
toto poJednéní tlěJlnnáho bytí
Jakožto duchbvníbo bytí ale opět pšeópokládá,
že v poJnu ducha Je právě poJata a uchována dě.i!nnos!.
Duch Je u Hegele oznaěe.
aía urě1tého způaobu dění: ProceBu o-aobě. a pro-eebe-Jeoucíbo
věóoucÍbo bytí,
.eebevědoní'. DěJlorroat
byla Beg61on urěena Jako epeclflckó
chování-ae sebevědoraí
v Jetro pobnutoatl. teLé Dl1ttrey aá na zřetEll
věóoucí chovánÍ.ae ž'Yotat.kdyŽ
vypracovává záLladní Ylagtnost1 děJínnoetl. .Znltelnění.
a .změJěnění"; uebovávání a překonávání atnuIoetÍ, rrozvÍJanír budoucnoet1 rne
záLlattěr nlnu1ost1,
.obgabovánír nožnoatí to věe Jeou zpúeoby vědoucího cbovéaí
sebevědoEÍ. YnÍtřní Jednota a ceIkovoet žlvota Je právě
a ve evé děJlnnoct1 JedJ"toztollnnná
notou a cel1etvostí
a konáaí děJtnného žlvota
Je tínto věděnín bytoetně
urěeao. hávě Jakožto"ědění
ilěJ1nný a ve evé (lěJlnnost1 ae etává ŽLvot
dughen. A ta'
píĚe

Dtlt'hey větu, která bo neJtr].ouběJtspřízňu3e a názory xegerffir:
.AvšEkóucb
Je děJlDná bytoBt... '' (vu' 27?).
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I Oerrrnaela
a Oorodrnacln
heraucctcllon
o lcb
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fPat.:
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vnltřaí
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fPat.l
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dění' procet
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u1nulé $ltí
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plyauloat]

.'á
.aaJící

otrrr}trrru rlá
atruLtura rIá
věc agna
Yěc, o att bálí
fn"t.'
J
bytí
( to);eoucÍ
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.Iáctví
oaoba J
fPat.l

bytí Já'tví
torúní
cbování, Yztalr, poatoJ
ebovat ae, poh;rbovat ae (uvnttř),
rorvalování
(to)PraYdlvá
pravda J
flat.l
(Y
uaJÍcí ltrrůtrnu ty
atrultura p
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Wtortný'
bytoataort
to, prořr
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