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ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΧΕΓΚΕΛΙΑΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ –
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ
Βασίλης Χ. Συµεωνίδης
Στη φιλοσοφία του Χέγκελ κάθε έννοια παίρνει τη θέση της στο σηµείο εκείνο της
πορείας του Απόλυτου Πνεύµατος, όπου φαίνεται η αναγκαιότητα και η σχετική νοµιµότητά της.
Κάθε τι εντάσσεται στο σχήµα θέση – άρση – σύνθεση και συνυφαίνεται, µαζί µε όλα τα
επιµέρους, σ’ ενιαίο σύστηµα που περιγράφει τα στάδια της ενιαίας εξέλιξης1. Κατά συνέπεια,
µπορούµε εύκολα να καταλάβουµε ότι όλο το σύστηµα του Χέγκελ συνίσταται στην εξέλιξη στο
επόµενο στάδιο και ο κάθε επιµέρους καθορισµός έχει αλήθεια και είναι πραγµατικότητα γιατί
αποτελεί στοιχείο της εξέλιξης του όλου2. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό
στη χεγκελιανή φιλοσοφία: η άρση (Aufhebung) των αντιθέσεων συµπεριλαµβάνει τα
αντιτιθέµενα, η συνείδηση ξεπερνά (Aufheben) µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρεί και να
ανακρατά αυτό που ξεπέρασε. Πρόκειται για κοµβική έννοια, η κατανόηση της οποίας δεν
πρέπει να συγχέεται µε την εκµηδένιση3.
Τώρα, πριν µιλήσουµε για το Αντικειµενικό Πνεύµα και τους καθορισµούς του, δηλαδή
για τους όρους «υπό τους οποίους η απόλυτη Ιδέα µεταβαίνει από το γενικό στο µερικό ή ειδικό
και στο ατοµικό και συγκεκριµενοποιείται στα πράγµατα, τον υπαρκτό κόσµο»4, πριν µιλήσουµε
για το δίκαιο, τα ήθη και το σύστηµα ηθών, ας προσπαθήσουµε να δούµε το σύνολο της
χεγκελιανής φιλοσοφίας και να αντιληφθούµε τη χεγκελιανή διαλεκτική. Ο ίδιος ο Χέγκελ µιλά
ως εξής: «Τα στάδια, των οποίων αποτέλεσµα είναι ένας περαιτέρω καθορισµένος τύπος,
προηγούνται ως εννοιολογικοί καθορισµοί στην επιστηµονική ανάπτυξη της ιδέας, αλλά όχι και
στη χρονική εξέλιξη ως διαµορφώσεις» και «Η ιδέα πρέπει πάντα να αυτοκαθορίζεται
περαιτέρω, γιατί στην αρχή είναι µόνο αφηρηµένη έννοια. Αυτή η αρχική, αφηρηµένη έννοια
δεν εγκαταλείπεται ποτέ, αλλά γίνεται πάντα πλουσιότερη και ο τελευταίος καθορισµός είναι
εποµένως ο πλουσιότατος»5.
Προφανώς καθίσταται αναγκαίο να προσδιορίσουµε τι εννοείται µε τη λέξη Ιδέα σε
συνδυασµό µε την έννοια του Απόλυτου Πνεύµατος. Ο Γιώργος Βελουδής διευκρινίζει για την
Ιδέα (Idee) ότι «είναι το αντικειµενικά αληθινό και ταυτόχρονα το αληθινό είναι· η
πραγµατικότητα είναι η ίδια η Ιδέα στην εξέλιξή της»6 και για το Πνεύµα (Geist) τα εξής: «α) το
υποκειµενικό πνεύµα: η ικανότητα του ατόµου να συλλαµβάνει το υπερατοµικό, αντικειµενικό,
γενικό· β) το αντικειµενικό πνεύµα: το πνεύµα µιας οµάδας, κοινότητας ή λαού· υπερατοµικό
πνεύµα· γ) το απόλυτο πνεύµα: το καθαρό, αποδεσµευµένο από το υποκειµενικό και το
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αντικειµενικό πνεύµα: ο Θεός. Στην Εισαγωγή στην Αισθητική ο Hegel ορίζει το πνεύµα στην
πρώτη σηµασία του ως την ‘‘άπειρη υποκειµενικότητα της Ιδέας’’»7. Με άλλα λόγια, το
Αντικειµενικό Πνεύµα είναι οι συνθήκες ζωής που περιβάλλουν τα άτοµα, το πλαίσιο εκείνο που
δεν το δηµιουργούν αλλά αποτελεί το υπόβαθρο της διαµόρφωσής τους8. Αλλιώς: η κίνηση του
πνεύµατος – ακόµη και στο στάδιο του υποκειµενικού πνεύµατος, δηλαδή της ανθρώπινης
σκέψης – είναι µια διαδικασία αυτονοµηµένη από τον ίδιο τον άνθρωπο, είναι αυτοκίνηση την
ίδιας της έννοιας9.
Όπως επισηµαίνεται από πολλούς, και από τον ίδιο το Μαρξ, για την προσέγγιση της
χεγκελιανής φιλοσοφίας θα πρέπει να ξεκινήσουµε από τη Φαινοµενολογία του Πνεύµατος10,
δηλαδή από το έργο του Χέγκελ που σχετίζεται µε το στάδιο εκείνο όπου το υποκειµενικό
πνεύµα αλλοτριώνεται και εξωτερικεύεται ως συνείδηση για να συντεθεί ως λόγος. Έχει σηµασία
να τονίσουµε ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται το Απόλυτο Πνεύµα στη συνείδηση, που έχει
φτάσει στη στιγµή του πνεύµατος, συµπίπτει µε την αλήθεια του. Άρα, η συνείδηση µπορεί να
γνωρίσει. Αυτό, δηλαδή, είναι το σηµείο όπου το Υποκειµενικό Πνεύµα γνωρίζει την αλήθεια και
ταυτόχρονα µεταβαίνει από τη συνείδηση στην τρίτη στιγµή του, αυτή του πνεύµατος, η οποία µε
τη σειρά της θα µας οδηγήσει στο αντικειµενικό πνεύµα. Στο Χέγκελ, µε τη λέξη στιγµές
εννοούνται οι φάσεις που συνθέτουν την διαλεκτική πορεία του Πνεύµατος. Ακριβώς τώρα
βρισκόµαστε στο σηµείο εκείνο της εξέλιξης και της χεγκελιανής διαλεκτικής που µας
ενδιαφέρει. ∆ηλαδή, στο σηµείο εκείνο όπου παρουσιάζονται οι καθορισµοί του Αντικειµενικού
Πνεύµατος: το δίκαιο, τα ήθη και το σύστηµα ηθών. Όµως, είναι καλύτερα να δούµε σχηµατικά
το χώρο αυτό µέσα στο συνολικό πλαίσιο της χεγκελιανής φιλοσοφίας11.
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Σύµφωνα µε την πορεία, όπως µπορούµε να τη δούµε στη σχηµατική αποτύπωση της,
όταν η φιλοσοφία, δηλαδή η εξέλιξη του Απόλυτου Πνεύµατος, περατώνεται στην ολότητά της,
τότε είµαστε σε θέση να γνωρίσουµε την εξέλιξη που έχει ολοκληρωθεί, τότε µπορεί να γνωσθεί
και το κράτος. ∆ηλαδή, είναι ο φιλόσοφος αυτός που ξέρει12 επειδή βλέπει τη διαλεκτική πορεία
ολοκληρωµένη, ενώ το κάθε άτοµο δε µπορεί να έχει συνολική εικόνα της διαδικασίας. Αυτό
είναι το πλαίσιο της χεγκελιανής πανουργίας του λόγου (List der Vernunft) δηλαδή της
ικανότητας του λόγου/ Πνεύµατος να κρύβεται και να κρύβει τις προθέσεις του, να
µετασχηµατίζεται εξαπατώντας, να εµφανίζει το αναγκαίο σαν τυχαίο και να µην αποκαλύπτεται
παρά στο τέλος της πορείας. Η πορεία αυτή δεν είναι άλλη από την παγκόσµια ιστορία (Die
Weltgeschichte), την καθολική ιστορία της συσχέτισης των κρατών που θα µπορούσε να
αποκαλεστεί και δικαστήριο του κόσµου, εφόσον είναι ο τελικός κριτής. Τα άτοµα συχνά
αντιλαµβάνονται την ιστορία σα µια σκοτεινή δύναµη της οποίας η κίνηση είναι µια εξελικτική
διαδικασία µε στοιχεία συγκρούσεων παρόµοια µε της αρχαίας τραγωδίας. Τελικός σκοπός της
ιστορίας είναι η γνώση, επίσης µε τρόπο παρόµοιο µε το σκοπό της αρχαίας τραγωδίας.
Όπως µόλις υπονοήθηκε, για την κατανόηση της χεγκελιανής φιλοσοφίας, τόσο γενικά
όσο και ειδικότερα σχετικά µε το δίκαιο, την αστική κοινωνία και το κράτος, είναι σηµαντικό να
έχουµε υπόψη µας τη σύλληψη του πνεύµατος, όχι ως υπόστασης, αλλά ως υποκειµένου που
δρα. Όπως επισηµαίνει ο Χέγκελ: «Κατά τη δική µου εκτίµηση, η οποία µόνο µε την παρουσία
του ίδιου του συστήµατος πρέπει να δικαιολογείται, το παν εξαρτάται από τούτο: να
συλλαµβάνουµε και να εκφράζουµε το αληθές όχι ως υπόσταση, αλλά µάλλον ως
υποκείµενο»13. Για να το διατυπώσουµε και διαφορετικά είναι το Πνεύµα που παράγει τους
καθορισµούς του. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να διαβάζουµε τη χεγκελιανή φιλοσοφία.
Επίσης, εφόσον η φιλοσοφία ορίζεται ως επιστήµη του Απόλυτου, έγκειται σ’ αυτήν να
προσεγγίσει το πραγµατικό και πιο συγκεκριµένα, στο σηµείο αυτό, το κράτος που είναι
έκφραση του πραγµατικού14. Με τα λόγια του Χέγκελ: «Αποστολή της φιλοσοφίας είναι η
κατανόηση του όντος, δηλαδή του λόγου»15. Εδώ, κατά πρώτο λόγο, θα πρέπει να
παρατηρήσουµε τη σύζευξη του λογικού µε το πραγµατικό και ακόµα περισσότερο θα πρέπει να
τονίσουµε ότι για τη φιλοσοφική γνώση «ό,τι είναι λογικό είναι πραγµατικό...», συνεπώς το
σύστηµα του Χέγκελ είναι η µόνη πραγµατικότητα16. Ο Χέγκελ δηµιουργεί το σύστηµά του
όπου εγκλωβίζει και συµπεριλαµβάνει κάθε άλλη φιλοσοφία, κάθε άλλη πρόταση γνώσης του
κόσµου.
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