
INDIVIDUALITÁS ÉS BŰN
HEGELNÉL

A SZELLEM FENOMENOLÓGIÁJÁBAN*

A következőkben először azt a kritikát szeretném rekonst-
ruálni, amellyel Hegel A szellem fenomenológiájában illeti
Kant morálfilozófiáját. Megkísérlem kimutatni, hogy ennek
a kritikának a súlypontja nem más, mint hogy Hegel szerint
a kanti morálfilozófia fényében az individuális különösség
– vagyis az individualitás maga – bizonyul bármifajta bűn
elvének. Ezután pedig megvizsgálom, hogy A szellem feno-
menológiája nyújt-e alternatívát az ekképpen diagnosztizált
helyzetre.

Kant morálfilozófiájának hegeli kritikája

A kritikával, amellyel Hegel illeti Kant morálfilozófiáját, A
szellem fenomenológiájának több szöveghelyén találkozunk.
Először A törvényvizsgáló ész című részben, azaz egy olyan
fejezetben, amely még csak az eszes öntudat általános ma-
gatartásmódjaival foglalkozik. A törvényvizsgáló ész alak-
zata itt a törvényadó ész alternatívájaként jelentkezik, mi-
vel ez utóbbi nem képes egyértelmű megfogalmazását adni

* A tanulmány eredetileg a Kellék 2006/30–31. számában jelent meg
először. (107–113. o.)
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az erkölcsi törvényeknek, noha feltétlenül érvényeseknek
tartja őket.

A törvényvizsgáló észnek (vagyis a kanti gyakorlati
észnek) ezzel szemben sikerül megadnia ezt az egyértel-
mű megfogalmazást, amennyiben belátja, hogy az abszo-
lút általános morális törvény nem lehet tartalmi, csak for-
mális. Az egyetlen probléma, hogy ha ezt az általános tör-
vényt valamely konkrét esetre kívánjuk alkalmazni, kide-
rül, hogy a formális törvény épp annyira ellentmondásos,
mint a többi.

Úgy tűnhet, mintha Hegel kritikájának sarkalatos
pontja a formális törvény tautologikus jellege lenne. „Kü-
lönös is volna – jegyzi meg bizonyos iróniával –, ha a tau-
tológia, az ellentmondás tétele, amelyet az elméleti igaz-
ság megismerése szempontjából csak formális kritérium-
nak ismernek el, azaz olyasminek, ami egészen közömbös
az igazság és a nem-igazság iránt, a gyakorlati igazság meg-
ismerése szempontjából több volna.”1 Hegel ezzel szemben
kimutatja, hogy minden törvény tautologikus, ha egyszerű-
nek képzeljük, ha viszont megpróbáljuk tartalommal telíte-
ni, akkor ellentmondásmentessége tűnik el. Hegel példája
– utalásképpen a tolvajlás kanti elemzésére –: mind a tu-
lajdon, mind a nem-tulajdon fogalma ellentmondásos, ha
az ember megpróbálja rögzíteni a tartalmukat. Ámde épp e
példa elemzése mutathatja meg, miért állítottuk, hogy He-
gel kritikájának ez az oldala csak látszólag kulcsfontosságú.
Hiszen amikor konkrét cselekvéseket próbálunk megítél-
ni – például hogy valami lopás-e vagy nem –, akkor olyan
kontextusra van szükségünk, amelyben a cselekvést meg-

1 G. W. F. Hegel : A szellem fenomenológiája, Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1979, 221. Ford. Szemere Samu.
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határozó lehetséges fogalmaknak egyáltalán értelmük van.
A kérdésfeltevés tehát, hogy egy cselekvés nyilvánítható-
e lopásnak vagy sem, egyértelműen feltételezi a tulajdon
kontextusát, és semmi köze a nem-tulajdon kontextusához.
Annak tehát, hogy egy kontextus – elvontan véve – ön-
magában ellentmondásos, semmi köze ahhoz a kérdéshez,
hogy egy fogalomnak van-e értelme ebben a kontextusban.
A cáfolat ezért éppoly tautologikusnak tűnik, mint a cáfolt
álláspont.

Hegelnek azonban sokkal inkább az a problémá-
ja, hogy az abszolút, formális morális törvény eleve fel-
tételez valamilyen kontextust. A valóban fontos problé-
ma nem az, hogy a lehetséges kontextusok önmagukban
ellentmondásosak-e vagy sem, hanem hogy már eleve ké-
szen állnak, amikor a törvényvizsgáló ész elkezdi tevékeny-
ségét. Ez pedig azért tarthatatlan, mert a formális abszolút
törvény egyáltalán törvénynek tartja magát, vagyis olyas-
minek, ami meg akarja határozni a konkrét cselekvéseket.
Ha azonban a konkrét törvények, amelyek egy cselekvési
módot meghatározhatnak, nem vezethetők le ebből a leg-
magasabb törvényből, hanem mindig készen találjuk őket,
akkor ez a formális törvény nem abszolútnak, hanem csak
külsődlegesnek bizonyul azokhoz a szabályokhoz képest,
amelyek valóban meghatározhatnak egy cselekvést.

A másik szöveghely, ahol A szellem fenomenológiájában
a kanti morálfilozófia kritikájával találkozunk, A moralitás
című szakasz, amely már a szellem egyes alakjait, vagy-
is konkrét társadalmi–történelmi szituációkat ír le – olyan
alakokat, amelyeket Hegel „reális szellemek”-nek, „egy
világ szellemei”-nek nevez. Itt tehát a kanti morálfilozó-
fia történetileg meghatározott világnézetként jelenik meg,
amelynek hasonlóképpen konkrét történeti következmé-
nyei vannak.
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A kritika kiindulópontja a morális világnézet alapelve,
Hegel pedig azt elemzi, hogy ez az alapelv megfelelhet-e
egyáltalán a saját maga feltételezte emberi állapotnak, illet-
ve a saját maga felállította követelményeknek. Az elemzés
eredménye az lesz, hogy nem.

A kanti filozófia fémjelezte morális világnézet alapelve
ugyanis az, hogy a moralitás világa és az érzékiség világa
egymástól különböző és egymással szemben autonóm vi-
lágok. Csakhogy a tiszta gondolkodás és az érzékiség egy
és ugyanazon tudat gondolkodása és érzékisége. A tudat
így arra kényszerül, hogy életének két oldalát harmóniá-
ra vagy legalábbis kapcsolatba hozza egymással, noha kez-
dettől fogva világos, hogy ez a szükséglet – Kanttal szólva:
ez a szubjektív szükségszerűség – ellentmond saját alap-
elvének. A morális tudat ily módon kétértelműségre van
ítélve. Ebből pedig közvetlenül következik a második el-
lentmondás, amely az alapelv és a morális tudat követel-
ményei között áll fenn.

Az első követelmény az, hogy a moralitás világának
és az érzéki világnak valamilyen módon összhangba kell
kerülnie egymással. A konkrét morális tudat azonban ösz-
tönökkel és hajlamokkal terhelt. Innen két lehetőség adó-
dik: az összhang megvalósítása a végtelen jövőben, avagy
ugyanannak megvalósulása az eszmében. Miért?

Vegyük először az első lehetőséget. Ez akkor áll elő, ha
elvárjuk a véges és érzékiségtől afficiált tudattól, hogy meg-
valósítsa ezt a harmóniát. Csakhogy, mint már láttuk, az ér-
zékiség oldala a tudat konstitutív oldala, úgyhogy sohasem
megsemmisíthető, hanem – egy feltételezett végtelen jövő-
ben – mindig csak közelíthető a moralitáshoz. Így áll elő az
a kevéssé megnyugtató állapot, hogy a morális lét legmaga-
sabb követelményének mindig puszta követelménynek kell
maradnia. Ráadásul ez az álláspont mennyiségi különbsé-
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geket feltételez a moralitásban, ami már a moralitás fogal-
mának is egyértelműen ellentmond.

Így kényszerülünk a második lehetőséghez, amelyik
azt mondja, hogy a tudat különböző oldalai közötti harmó-
nia megvalósítása csak egy külső, abszolút hatalomtól vár-
ható. Ennek két következménye van: először, hogy a mora-
litás magán kívül helyezi tárgyát, amelyet maga hozott lét-
re, másodszor pedig, hogy a megkövetelt harmóniát nem
lehet valamilyen belátható szükségszerűségtől elvárni, ha-
nem csak valamely szabad önkénytől, azaz olyasmitől, ami
nemcsak a morális világnézet alapelvének, hanem – újfent
– a moralitás fogalmának is ellentmond.

Kétfelől megkövetelt harmóniával van dolgunk tehát:
egyrészt a konkrét tudat létlehetőségeinek „lokális” har-
móniájával, másfelől pedig a világegész és a moralitás „glo-
bális” harmóniájával. Ennek a második harmóniának azon-
ban, amelyet Kant „a legfőbb jónak” nevez, az emberi cse-
lekvés közvetítésével kell megvalósulnia. És épp az emberi
cselekvés az, ami a kanti módon elgondolt morális világné-
zetet a legvilágosabban mutatja tarthatatlannak.

Először is, mondja Hegel, kérdéses, hogyan lenne le-
vezethető a konkrét cselekvéseket vezérlő sok törvény az
egyetlen abszolút törvényből. Sőt, a konkrét törvények so-
kasága és az abszolút törvény abszolút egysége ellentmond
egymásnak. A cselekvő individuum így megintcsak ráuta-
lódik az abszolút törvényadóra, „a világ urára”, a cselekvés
pedig nem közvetíthet a két világ között.

Hasonlóképpen ellentmondásos eredmények adódnak
akkor is, ha feltételezzük, hogy a cselekvés valóban át tud-
ná hidalni a két világ közötti szakadékot. Ha ugyanis lé-
tezhetne morálisan befejezett öntudat, az egyáltalán nem
volna morális, hanem az abszolút törvény determinálná.
Ugyanígy, a legfőbb jó megvalósulása a morális tudat meg-
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szűnését jelentené. A morális világnézet legfőbb eredmé-
nye tehát a következő : „mivel a morális cselekvés az ab-
szolút cél, azért az abszolút cél az, hogy a morális cselekvés
egyáltalán ne létezzék”.2

Ha tehát megkíséreljük összefoglalni az eddigi elemzés
eredményeit, azt mondhatjuk, hogy Hegel szerint a morális
világnézet összes ellentmondása a valódi morális cselekvés
lehetőségének problémájában koncentrálódik. Hegel kife-
jezetten ki is mondja, hogy maga a cselekvés ténye – vagy-
is a tény, hogy az ember cselekszik – mutatja, hogy a köteles-
ség és a valóság egymásnak való meg-nem-felelését az ön-
magát morálisan meghatározó tudat sem veszi komolyan.
Ami azonban ennek a tudatnak a tudatát illeti – vagyis azt,
amit magáról gondol –, ez a tudat éppen kötelességtuda-
tának és valóságának harmóniátlanságát mutatja. Ez pedig
abban mutatkozik meg, hogy az, amit valójában állít, nem
más, mint hogy nincs olyan valóság, amely valóban morá-
lis volna.

A morális világnézet tehát azt állítja, hogy nem léte-
zik morálisan befejezett tudat, azaz valóban morális tu-
dat. Ebből az következik, hogy tulajdonképpen immora-
litásról sem beszélhetünk, hogy tehát nincs olyan mérce,
amely megmutathatná, mit nevezhetnénk egyáltalán im-
morálisnak. Mivel tehát csak a befejezett lehet valóban mo-
rális, és mivel a tudat szükségszerűen befejezetlen marad,
így mindebből az következik, hogy egyetlen individuum és
egyetlen individuális cselekvés sem bizonyulhat morálisan
meghatározottnak. Ami morálisnak számíthat, az éppúgy
számíthat immorálisnak is, és csupán nézőpont kérdése,
hogy az individuum és cselekvése – amelyek individuális-

2 i. m. 317.
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ként soha nem eshetnek egybe az általánossal – bűnösnek
minősül-e. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a bűnösség elve
éppenséggel nem más, mint az individualitás.

A hegeli alternatíva

Kérdésünk az volt, hogy A szellem fenomenológiája nyújthat-
e alternatívát a kanti moralitás-felfogásra. Hangsúlyoz-
nám, hogy „alternatíva” alatt természetesen nem egy gyö-
keresen eltérő álláspontot értek, amely egyszerűen szem-
benállna az előzővel, hanem a Kant által nyújtott ellent-
mondások lehetséges meghaladását.

Ez az alternatíva a maga során szintén két különböző
szöveghelyen lelhető fel a Fenomenológiában. Az első az a
dialektikus folyamat, amely A lelkiismeret, a széplélek, a go-
nosz és a megbocsátás című fejezetben követhető nyomon.
Ezt „lokális” alternatívának nevezhetjük, amennyiben köz-
vetlenül a kanti ellentmondások meghaladásának szükség-
letéből születik. A második a Fenomenológia zárófejezete, Az
abszolút tudás, amely a tudat összes addigi ellentmondásá-
nak megoldását ígéri, és amely ezért „globális” alternatívá-
nak nevezhető.

Mint ismeretes, az abszolút tudás két olyan megbéké-
lést egyesít magában, amelyek a Fenomenológia során már
megvalósultak. Az első az általános és a reális megbékélése
volt a megbocsátás alakzatában, a második pedig az abszo-
lút és az egyes megbékélése a kinyilatkoztatott vallásban.
Az első a forma legmagasabb megbékélése volt (nevezete-
sen a valóságos önmagaság [Selbst] formájáé, amely egy-
szerre egyes és általános), a második viszont az abszolút
tartalomé. Ami az abszolút tudásban történik, az nem más,
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mint az önmagaság formája és az abszolút tartalom végső
megbékélése.

De mi a kinyilatkoztatott vallás legmagasabb szintjé-
nek voltaképpeni tartalma? Pontosabban: van-e a kinyilat-
koztatott vallásnak olyan tartalma, ami még nem állt ké-
szen a széplélek és a megbocsátás alakzatában? Hegel azt
mondja, hogy ez a tartalom abban áll, hogy „a szubsztancia
lemond önmagáról és az öntudattá lesz”, és fordítva, „az
öntudat lemond magáról s a dologisággá, vagyis az általá-
nos személyes énné lesz”.3 A második oldal tehát a cselek-
vő lelkiismeret eljárásának felel meg, amely cselekvésének
egész terhét magára veszi, és dologgá teszi magát, abban
az értelemben, hogy elismeri, hogy cselekvése egy bizo-
nyos szempontból gonosznak számíthat. Megfordítva, az,
hogy a szubsztancia lemond önmagáról, megfelel az álta-
lános megítélő tudat eljárásának, amennyiben az elismer-
te, hogy elvont–általános perspektívája éppúgy részleges,
mint a cselekvő individuumé, és így egy bizonyos szem-
pontból éppúgy gonosznak számíthat.

A megbékélés struktúrája tehát ugyanaz a megbocsá-
tás és a kinyilatkoztatott vallás esetében. Mégis, van vala-
mi, ami a kinyilatkoztatott vallás oldalán bizonyos többle-
tet képez, nevezetesen az a felismerés, hogy maga az abszo-
lút szubsztancia az, amely külsővé teszi és ezáltal feláldozza
magát. Ez a kinyilatkoztatás lényegi tartalma.

Ez már a kinyilatkoztatás legközvetlenebb szintjén
megmutatkozik: Isten emberré válása azt jelenti, hogy az
abszolútum magára veszi az egyes érzéki létező létmód-
ját, és így valóban megtapasztalja, mit jelent véges lénynek
lenni. Ezzel elhagyja elvont feltétlenségét, mivel egy abszo-

3 i. m. 383.
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lút lény, amely csak általános perspektívát ismer, a véges-
ség perspektíváját azonban nem, nem lehet valóban abszo-
lút. Amit az isteni lény az emberré válással feláldoz, nem
más, mint elvontsága. Hegellel szólva: a közvetítő halálá-
val az isteni lény absztrakciójának halála kerül kimondásra,
és már abban, hogy az isteni lény magára veszi az embe-
ri természetet, megnyilvánul, hogy „magánvalósága szerint
a kettő nem különül el”, vagy, más szóval – a fiatal Hegel
szavaival – Isten szellem, az ember is szellem, s a szellem
ismeri a szellemet. Ez a belátás olyasmi, aminek a vallásos
tudat nincs tudatában (mivel megmarad a képzetek és az
elképzelés szintjén), ámde megvalósítja, méghozzá a vallá-
sos közösség formájában, amely „szellemi feltámadásként”
az egyes tudat és az abszolút szubsztancia megbékélésének
bizonyul.

A felismerés tehát, hogy nincs az emberi létezéstől el-
szigetelt abszolútum, az abszolút szubsztancia oldaláról
egészíti ki a cselekvő lelkiismeret és a megbocsátás ama
tapasztalatát, hogy nem létezik az individuális cselekvés-
től és önértelmezéstől elszigetelt általános. Továbbá, az ál-
talános tudat azon tapasztalatának megfelelően, hogy egy
bizonyos perspektívából ő is számíthat gonosznak, az ab-
szolút szubsztancia is felismeri, hogy a gonosz létezés nem
valami tőle idegen.

Mármost azt mondtuk, hogy Hegel alternatívájának az
individuum bűnösségére van egy „lokális” és egy „globá-
lis” oldala. Eddig az abszolút tudásban megvalósuló „glo-
bális” alternatívát szemügyre véve a kinyilatkoztatott val-
lást elemeztük. Itt az ideje, hogy visszatérjünk a „lokális
oldalhoz”, mivel valamit még egyáltalán nem tisztáztunk.

Az ugyanis, hogy mi az, ami a cselekvő lelkiismeret
és a megbocsátás alakzatában a megbékélés kedvéért fel-
áldozásra kerül, meglehetősen világos: az individuum és
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az általános elvont oldalai. Csakhogy még nem tudjuk, ho-
gyan megy végbe ez a megbékélés. „A kiengesztelés sza-
va a létező szellem”, „kölcsönös elismerés, amely az abszo-
lút szellem”4 – mondja Hegel, és „a szó” itt nem metafo-
ra, amennyiben a megbékélés valóban szóban, a beszédben
történik meg: a beszéd az az elem, amelyben a lelkiisme-
ret elismeri bűnösségét, és újfent a beszéd az, amiben a
megszüntetve-megőrzött általánosság ki tudja nyilváníta-
ni, hogy lemondott a „kemény szívről”, és elismerte konti-
nuitását az egyessel.

A puszta beszéd volna tehát a megbékélés terepe? Sem-
miképp. Mivel ugyanis az individuum mint olyan egy tör-
téneti folyamat eredménye, egy sor olyan tapasztalatot épí-
tett be magába, amelyek a beszéd és a cselekvés dialektiká-
ját mutatják fel. Itt nincs terünk arra, hogy ennek a dialek-
tikának a szintjeit közelebbről elemezzük. Arra fogok szo-
rítkozni, hogy vázoljam a beszéd funkciójának változásait
a cselekvés közvetítésében.

Hegel egyértelművé teszi, hogy az individuum (s vele
az individuális cselekvés) szülőhelye a modern világ. En-
nek a születésnek azonban hosszú előtörténete van, mely-
nek az egyik legfontosabb állomása a személy formális elis-
mertsége a jogállapotban (ti. a római jogban), amely a (gö-
rög antikvitást jellemző) erkölcsi szubsztancia szükségsze-
rű elvesztéséből született. A csak formálisan elismert sze-
mély azonban megtapasztalja a maga semmisségét „a világ
urának” (nevezetesen a római császárnak) a despotizmu-
sában – olyan tapasztalat ez, amely abból következik, hogy
közös szubsztancia híján az atomizált személyek semmifé-
le közösséget nem képesek alkotni, sem a császárral, sem

4 i. m. 343.
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pedig ellene. Így áll elő a realitás és az önmagaság totális
elidegenedése, amely a boldogtalan tudat általános alakjá-
ban kerül leírásra, és amely történetileg a műveltség vilá-
gának (a középkori–kora újkori európai világnak) megva-
lósult megkettőzöttségében nyilvánul meg.

A műveltség világa pedig az a hely, ahol a beszéd a ma-
ga tulajdonképpeni jelentőségében mutatkozik meg – kez-
detben mint puszta tanács, amelynek (valóságos államha-
talom híján) még nincs valóságos címzettje, később azon-
ban mint puszta beszélés az általános jóról, amely a valódi
cselekvést helyettesíti. Ebben a folyamatban végül a nyelv
oly módon önállósítja magát, hogy az elidegenedés tulaj-
donképpeni közegévé válik.

A nyelv eme önállósulásának első szakasza az, ahol a
nyelv hízelgésként jelenik meg, és létrehoz valamit, amit a
„néma szolgálat” cselekvése nem tudott létrehozni – neve-
zetesen az abszolút államhatalmat: az egyeduralkodó „az-
által tudja, hogy ő, ez az egyes, az általános hatalom, hogy a
nemesek [. . . ] mint díszek állják körül a trónt, s a rajta ülő-
nek mindig megmondják, hogy micsoda”.5 A nemes tudatnak
azonban ezután azt kell megtapasztalnia, hogy a realitás,
amit létrehozott, eltaszítja őt.

Így áll elő a meghasonlottság, a tiszta műveltség avagy
a szellemesség nyelve, amely már nemcsak létrehozza a vi-
lág egy alakját, hanem a világ egészéről meg akarja monda-
ni, hogy micsoda: „E világ minden része ahhoz jut benne,
hogy kimondják szellemét, vagy hogy szellemmel beszél-
nek róla és megmondják, hogy micsoda.”6 Sőt, mi több, ez
a nyelv – noha sokféle közvetítésen keresztül – hozzájárul

5 i. m. 263.

6 i. m. 269.
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annak a világnak a szétbomlasztásához, amelyet valaha hí-
zelgésként létrehozott.

Ami mármost a hízelgés és a szellemesség nyelvében
közös, az az, hogy egyrészt nem „puszta” nyelvként, ha-
nem cselekvésként funkcionálnak, és hogy másrészt bizo-
nyos szempontból a cselekvés pótlékainak bizonyulnak.

A lelkiismeret alakzatában azonban a szellem azt fogja
megtapasztalni, hogy a nyelv, illetve a beszéd eme pótlék-
funkciója immár nem tartható fenn. Mint ismeretes, már a
lelkiismeret fogalmának is rengeteg köze van a beszédhez.
A lelkiismeret konstitutív mozzanatainak egyike ugyanis
a meggyőződés – az tehát, hogy a lelkiismeret mindig meg
kell hogy legyen győződve arról, miért tett meg vagy nem
tett meg valamit –, amit azonban ki is kell tudnia monda-
ni. Enélkül megtörténhetne vele, mondja Hegel, hogy vol-
taképpen immorális volt akkor, amikor azt hitte, hogy mo-
rális. A lelkiismeret eme beszédre-utaltságából viszont az
következik, hogy megismétli a nyelvre vonatkozó előző két
tapasztalatot : a széplélek alakjában lemond a cselekvésről
a beszéd érdekében, a cselekvő lelkiismeret alakjában vi-
szont lemond a beszédről a cselekvés érdekében. Csakhogy
nem térhet vissza egy alacsonyabb szintre: azt fogja tapasz-
talni, hogy az első esetben nincs többé realitása, a második
esetben pedig a másik ember utasítja el.

Így áll elő a vallomás beszédmódja, ami tulajdonképpen
egy performatív aktus, azaz valóságos cselekvés, amennyi-
ben szó szerint megvalósítja a másik elismerését. Csakhogy
az általános tudat először puszta beszédként értelmezi ezt
a vallomástételt, mivel még nem ismerte fel, hogy inkább
épp saját cselekvése, a meg- és elítélés a puszta beszéd. A
fordulópont ott található, ahol az általános tudat is felisme-
ri, hogy az elismerés nem maradhat egyoldalú. A cselekvés
tehát, amely az individuum és az általános közötti megbé-
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kélés közege, az a beszéd, amely többé már nem a cselekvés
pótléka, hanem a cselekvés közvetítője és maga is cselekvés
– a kölcsönös elismerés nyelve.

A nyelv és a cselekvés dialektikájával tehát Hegel
olyan fogalmiságot alakít ki, amely valódi nyilvánosságot
tesz lehetővé, amelynek keretei között azután megszerve-
ződhetnek az individualitás és az általánosság különböző
szintjei. Mivel pedig megmutatja, hogy a beszéd egyrészt
maga is cselekvés, másrészt pedig a valóság valódi alakí-
tója, ez az eredmény akár a történelmi megbékélés tere-
pén is gyümölcsöző lehet. „A szellem sebei meggyógyul-
nak, anélkül, hogy hegek maradnának vissza; a tett nem
az, ami nem múlik el ; hanem a szellem visszaveszi magába
[. . . ].”7 – Hegel nem azt mondja, hogy a tett mulandó ; csak
azt mondja, hogy nem múlhatatlan. Mit jelent ez? Azon,
hogy egy tettet megcselekedtek vagy elkövettek, nem vál-
toztathat semmi. Ha azonban ezt a tettet mint bűnt vagy
mint gonoszat vallják be, kihelyeződik a nyilvánosság szfé-
rájába, ahol pedig vagy kölcsönös az elismerés, vagy egyál-
talán nincs elismerés. Mert, mint ahogyan azt a Fenomenoló-
gia egy másik alakzatából tudjuk, az olyan elismerés, amely
egyoldalú akar maradni, kiszolgáltatott marad az uralom
és a szolgaság dialektikájának.

7 i. m. 342.
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