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Fenomen osoby i dzieła Maxa Stirnera (właśc. Johanna Kaspara Schmid
ta) nie objawia się niczym odizolowany i przygotowany do badania przed
miot, o czym doskonale wiadomo po dwudziestowiecznych pracach, choć
by Brunona Latoura, restytuującego ideę układu odniesienia nawet w takich 
zdawałoby się neutralnych i pozbawionych elementu relacyjności prakty
kach, jak nauki empiryczne. Odsyła on do innych, zaprasza do miejsc for
mowania się jego idei, wreszcie, co zakrawa na pewien paradoks, do ludzi, 
którzy inspirowali tworzenie się jego filozoficznego myślenia, a których 
poddał tak druzgocącej krytyce i wykluczeniu. Niejako naturalnym ruchem 
autorów tego tekstu było zwrócenie się do innej postaci tamtych czasów, 
równie samotnego i równie radykalnego filozofa indywidualności, jak Soren 
Kierkegaard. Jednak to szybkie i bezrefleksyjne wskazanie na ich podobień
stwo (choć mogli nie wiedzieć o swoim istnieniu, będąc ściśle współcze- 
snymi)1 stanowi jakże wątłą podstawę owego terium comparationis. W tym 
przypadku porównanie staje się zatem swoistego rodzaju agonem i dyskur
sem protokołu rozbieżności. To, co w egzystencjalizmie nosi nazwę faktycz- 
ności, czegoś przypadkowego, niezamierzonego, a nawet absurdalnego, na
kazało Stirnerowi i Kierkegaardowi żyć w podobnym milieu historycznym. 
W przypadku Stirnera sytuacja doprowadziła go do spotkania krytycznych 
i inteligentnych, zbuntowanych ludzi stowarzyszonych w nieformalnej gru-

1 W  jednej z notatek D ziennika  Kierkegaarda mamy bardzo krytyczną wzmiankę o Bruno
nie Bauerze, przedstawicielu lewicy heglowskiej, kręgu, w jakim obracał się Stirner w Ber
linie lat czterdziestych XIX stulecia.
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pie Die Freien (wolnych) -  młodych intelektualistów niemieckich, właściwie 
berlińskich, którzy przeciwstawiali się temu wszystkiemu, co ich niegdy
siejszy mistrz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, opatrywał mianem ducha 
obiektywnego: państwa, Kościoła, oficjalnej religii, systemu represji, cenzu
ry, instytucji naukowo-kulturowych. Jak większość buntowników XIX stu
lecia -  jak powiedziałby sam przekraczany przez nich Hegel -  stanowili ko
nieczną antytezę tego wszystkiego, co ich ukształtowało. Podręcznikowo ten 
pozbawiony głębszego akumenu filozoficznego syn ubogich rzemieślników, 
pragnący sławy, majątku i wpływów, złączył się z myślicielami o większym 
kapitale kulturowym, jak byśmy powiedzieli w dzisiejszym żargonie, czyli 
z Davidem Straussem, Brunonem Bauerem, Arnoldem Ruge, a pośrednio 
też z gigantami ówczesnej myśli -  Karolem Marksem i jego intelektualnym 
porte-parole, Fryderykiem Engelsem, którzy poświęcili krytyczne stronice 
„świętemu Maxowi” w znakomitej Ideologii niemieckiej. Wiecznie poszuku
jący uznania, walczący o środki na przetrwanie utracjusz, dwukrotnie wię
ziony z powodu długów nieudacznik życiowy, Stirner jest przeciwieństwem 
potomka najbogatszego człowieka w ówczesnej Danii, znakomicie wy
kształconego, ale przeżywającego podobne dramaty wewnętrzne, Kierke- 
gaarda. To tertium comparationis każe nam również uwzględnić losy recep
cji ich dzieł. Bogactwo ideowe, koncepcyjne, rozpisane na pseudonimowe 
dzieła Kierkegaardowskiego œuvre, stanowi jakże dobitny kontrast z jedyną 
liczącą się książką Stirnera. W opozycji do Duńczyka, który został bardzo 
późno odkryty, lecz wpłynął na bieg filozofii XX stulecia w sposób niedający 
się przecenić, wchodząc do kanonu myśli, przeżywający kolejne odrodzenie 
w XXI wieku los krótkotrwałej i feerycznej sławy Stirnera nie jest niczym 
innym jak potwierdzeniem ich odmienności nie tylko w realnym życiu kul
turowym, ale także w tym, co przyjęliśmy za nasze coloque imaginaire. Dla 
historyka jednakże, jak zauważa Leszek Kołakowski, łączy ich coś znacznie 
więcej, przynależność do obranej przez nas narracji egzystencjalistycznej. 
„Nierzadko upatruje się też współcześnie w Stirnerze egzystencjalistę avant 
la lettre, jako że fundamentalne założenia jego rozmyślań -  niemożność re
dukcji samowiedzy osobowej do czegokolwiek innego niż ona sama -  może 
uchodzić za formułę pewnej wersji filozofii egzystencjalnej”2.

Zarówno Stirner, jak i Kierkegaard podejmują projekt restytucji kategorii 
jednostki (en Enkelte i Eigentum), co koniecznie należy odczytywać jako prze

2 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 159-160.
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kroczenie, krytykę i odrzucenie wykładni Hegla, umiejscawiającej człowieka 
(dokładniej: świadomość subiektywną) w zawrotnej dialektyce rozwoju Du
cha Absolutnego do upragnionego i kładącego kres całej Historii (a w kon
sekwencji „obocznym” wyrazom tego marszu ku wolności, tj. sztuce, religii 
i filozofii) etapu spełnienia -  fuzji Wolności z Bytem. Jak powszechnie wia
domo, Duńczyk poddał krytyce stanowisko Hegla odnośnie do sposobu i ka
tegoryzacji jednostkowej egzystencji: podciągnięcia jej pod coś ogólnego, ga
tunkowego, a zatem nieludzkiego. Innym słowy, heglowską dialektykę opartą 
na sławetnej triadzie (obejmującą każdy aspekt rzeczywistości) i wyrażającą 
ponadjednostkowy panlogizm Kierkegaard zastąpił swoiście pojętą dialek- 
tyką jakościową, a dokładniej projektem egzystencjalnego rozwoju jednost
ki -  przekroczenia „niższego” przez „wyższe”. Proces ten pod żadnym pozo
rem nie może nosić znamion uniwersalności tak mocno postulowanej przez 
Hegla. Inaczej, gdy Kierkegaard podejmuje temat bytu jednostkowego -  jak 
pisze w późnych Chwilach -  „dziejącego” się w ściśle określonym czasie i prze
strzeni (byt historyczny, ale „pojedynczy”); wtedy zgodnie z uprawianą przez 
siebie metodologią, tj. komunikacją pośrednią, zwraca się w stronę konkretu 
-  wyrażonego konkretnymi figurami swojego dyskursu. Zauważmy od razu, 
że zamiast mówić „człowiek”, „byt ludzki”, „świadomość” Duńczyk -  stosując 
swoją niedającą się imitować ostensywność -  po prostu wskazuje na taki byt. 
Dotyczy to w pierwszej kolejności dzieła tzw. pseudonimowego, w którym nie 
chcąc utożsamiać się z przedstawionymi w nim poglądami, magister Kierke
gaard, autor autorów czy po prostu wydawca, przedstawia tekst (zazwyczaj 
odnaleziony, nabyty w sposób przypadkowy i zaskakujący), sądząc, iż może 
on pomóc w dokonaniu właściwego wyboru etyczno-religijnego. Opisywany 
na wiele różnych sposobów najniższy etap ludzkiej (tj. twojej, mojej, a zatem 
Kierkegaarda również) egzystencji to sfera bezpośredniości zmysłowej (ewi
dentnie nawiązuje do heglowskiej dialektyki poznania i bytu). Niczym dwu
dziestowieczne freudowskie libido, bezpośredniość, lecz zarazem konkret
ność, pożąda rozkoszy -  tak jak sam byt ludzki podległy tej zasadzie -  ściśle 
zindywidualizowanej i tylko „mnie” charakteryzującej. Kierkegaard wraz ze 
swoimi autorami (jednostkowymi bytami, choć tylko intencjonalnymi, a więc 
o słabszym natężeniu istnienia) pokazuje losy, dzianie się, tej niesprowadzal- 
nej do ogólności siły utrzymującej nas w byciu w pierwszym (estetycznym) 
stadium egzystencji. Może ona przybrać charakter frywolny (esteta typu Ne
ron, Kaligula) lub refleksyjny (wyrafinowany). Dla tego ostatniego -  co po
twierdza arcydzieło literatury pseudonimowej Kierkegaarda, czyli Dziennik
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uwodziciela -  liczy się sama gra, strategia zdobywania przyjemności (uwodze
nia), mniej zaś jej efekt. Niepowtarzalny, zindywidualizowany byt (egzysten
cja) estety skoncentrowany jest -  o czym tak przekonująco rozprawiał Sartre 
w Bycie i nicości -  na utrzymywaniu swojego „Ja”, jego odrębności i podejmo
wanej obronie za wszelką cenę tego, co ją konstytuuje.

Do tego momentu daje się zauważyć pewne analogie z wykładnią Jedyne
go Stirnera -  choćby w tym, że obaj walczą ze światem zewnętrznym: Spuk 
u Stirnera, niwelowanie u Kierkegaarda. Odrębność, samostanowienie, ciągle 
podkreślana różnica z Innymi, duma z bycia właśnie tym, a nie innym. My
liłby się ten, kto ową tertium comparationis chciałby uznać za trwały element 
postheglowskiej filozofii człowieka, bo choć zarówno Kierkegaard, jak i Stir
ner (przy koniecznym ograniczeniu koncepcji Duńczyka jedynie do stadium 
estetycznego, gdyż tylko wtedy jakiekolwiek zestawienie ma sens) mówią
0 jednostce w kategoriach egoizmu, to u Kierkegaarda będzie to zwyrodnie
nie postawy estety, dążącego do zapanowania nad Innym, natomiast u Stir- 
nera jedyność przejawia się w postulowanej egzystencji podporządkowującej 
sobie „cały świat”, biorącej we władanie wszystko, co uzna ona za korzystne 
dla swoich interesów. Ta forsowana przez berlińczyka postawa jest czymś, co 
wywołuje dezaprobatę u Kierkegaarda. Z tym tylko, że taka krytyka musi do
konać się z pozycji wyższego stadium rozwoju jednostki. Bycie sobą -  uzy
skanie jaźni, czyli konstytucji bytu autentycznego -  nie nastąpi w pierwszym 
stadium życia. W znanej definicji „Ja” (Selv) człowieczego Kierkegaard (też 
za sprawą powołanego do literackiego, a raczej filozoficzno-dyskursywnego 
istnienia pseudonimowego autora Anti-Clomacusa) oświadcza: „(...) czło
wiek jest duchem. Ale czym jest duch? Duch jest jaźnią. Ale co to jest jaźń? 
Jaźń jest stosunkiem, który ustosunkowuje się do samego siebie, a istotą tego 
stosunku jest to, że zachodzi on do samego siebie; jaźń nie jest stosunkiem, 
ale zjawiskiem ustosunkowania się stosunku do samego siebie. Człowiek jest 
syntezą nieskończoności i skończoności, doczesności i wieczności, wolności
1 konieczności, jednym słowem syntezą. Synteza ta to połączenie dwóch czyn
ników. Tak rozumiany człowiek nie jest nawet jaźnią”3.

Stirner nie uchwyciłby intencji Duńczyka: jednostka to nie żaden duch, 
lecz byt z krwi i kości, maszyna poruszająca się na zasadach (materialnych) 
biologicznych i fizjologicznych, zwierzę walczące o przeżycie, pokonujące 
trudności, a nade wszystko spełniające swe widzimisię: „wolność” od i do

3 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. C horoba na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, PWN, Warsza
wa 1982, s. 146.
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wszystkiego. Jedyny to on sam. Kierkegaard, mówiąc o pierwszym stadium, 
ma przede wszystkim na uwadze swoisty brak, anomię bytową estety -  to 
przerost jednej komponenty człowieka-egzystencji: skończoności, doczes
ności, cielesności. Mało tego, to próba opanowania innych składowych 
(wyższych, bo stojących bliżej Mocy) przez te próbujące zawładnąć całością, 
która w tych warunkach nie może nigdy powstać. Stąd ta genialnie wyczuta 
i opisana przez Duńczyka strona ontologiczna człowieka, właśnie ontolo- 
giczna, a nie psychologiczna. Niepowtarzalna, konkretna jednostka, za jaką 
ma się esteta, w stanach szczególnego napięcia odczuwa trwogę przed ni
cością, która objawia mu się w momentach przerw pomiędzy bezsensow
ną gonitwą za rozkoszą -  przyjemnościami płynącymi z tego, co notabene 
Stirner również poddaje druzgocącej krytyce, owego Spuk, tj. zmór i zjaw 
w instytucjonalnym ujęciu: prasy, teatru, filharmonii, salonów haute société, 
flirtów i pogaduszek w coraz to popularniejszych w Europie kawiarniach. 
Kierkegaard nazywa to wszystko zewnętrzem, któremu (w późniejszych for
mach) „zaufał” esteta. To wieczne trwonienie twórczych sił, ucieczka przed 
nudą, samotnością, przed prawdziwą pracą, a nie hobby (socjologicznie to 
świat bogatej młodzieży mieszczańskiej), doprowadza do melancholii i roz
paczy. Kierkegaard opisuje je w sobie właściwy sposób -  nie są to tylko stany 
psychologiczne, ograniczone do wnętrza (w licznych passusach odnajduje
my prefiguracje nieświadomego i pierwotnej represji), lecz stan wywołany 
brakiem jedności Ja, niemożliwą do opanowania trwogą (dziś powiedzieli
byśmy depresją), spowodowaną tym, że albo nie chce się być sobą, albo chce 
się być sobą, oraz tym, że nie jest się świadomym swej osobowości. Jest to, 
dodaje Kierkegaard, niemalże wtórując wykładni człowieka podziemnego 
Dostojewskiego, wybór tych, którzy uznali bezpośredniość, sferę zmysłową, 
tj. „mieszkanie w piwnicy, to znaczy w określoności zmysłowej”4, dopro
wadzając się do owego „bezdusznego bezpieczeństwa”. Wystarczy jednakże, 
„kiedy zachwieje się poczucie rzeczywistości, od razu ukazuje się rozpacz 
jako tło wszystkiego”5.

Poszukiwana przez estetę rozkosz przemienia się w piekło lęku, rozpaczy 
i cierpienia z powodów, które Kierkegaard wymieniał na samym wstępie. 
Wchodzi się w fazy choroby na śmierć, ale takiej, na którą się nie umiera. 
W ten oto sposób jednostka zostaje doprowadzona do wrót wyboru etycz
nego uzależniającego egzystencję od niej samej, a nie od zewnętrza. To sta

4 Tamże, s. 183.
5 Tamże.
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dium -  paradoksalnie -  mogłoby być pewną analogią do Eigentum Stirne- 
rowskiego, gdyby nie jeden fundamentalnie wykluczający takie zestawienie 
czynnik: Kierkegaardowski człowiek stadium etycznego, jak sam termin 
wskazuje, opiera się na etyce. Ta ostatnia jest dla autora Bojaźni i drżenia 
zakotwiczona w akcie przekraczania estetycznej bezpośredniości -  choć to 
dopiero trzecie stadium gwarantujące bycie jednostki otwiera przed czło
wiekiem perspektywę pełnej realizacji owego Selv -  a więc musi odnieść się 
do lęku, grzechu, nicości, kategorii „podprowadzających” do Wiary, odda
nia Skoku w Wiarę. Choć „etyczne” jest uniwersalnym, a sam Kierkegaard 
dopatrywał się w nim paradoksu nie do zniesienia (w świecie egzystencji 
nie ma przecież heglowskich mediacji), to jednak zdaje się koniecznym na 
drodze do autentycznego konkretu i niepowtarzalności jednostki. Wezwa
nie przez Moc, która nas założyła (przykład Ojca Wiary Abrahama), burzy 
wszelkie normy, kody i dekalogi, a tylko taka próba może w pełni ukonsty
tuować jednostkowość (bycie-sobą). Te elementy kompozycji ontologicz- 
nej człowieka byłyby nie do zaakceptowania w egoistycznej wizji Stirnera 
przypuszczającego bezpardonowy atak na to wszystko, co Jedyny uznaje 
za nieprzydatne dla ustanowienia swej bezgranicznie samowolnej woli. Jak 
czytamy w tym manifeście, świat ducha obiektywnego, instytucji, wytworów 
kultury musi zostać odrzucony, wartości anihilowane, a to, co przekazała 
tradycja (w tym religijna), zostaje objęte dogłębną pogardą. W historii myśli 
to, co niekiedy jawi się podobnym, nie jest niczym innym jak grą -  tak ge
nialnie opisanych przez Kierkegaarda -  norymberskich rycin. Zobaczymy, 
jak to wygląda od strony Stirnera, dziewiętnastowiecznej wersji anarcho- 
-amoralizmu jako jeszcze jednej odsłony walki jednostki ze światem, tym 
przedmiotowym, jak i ludzkim (społecznym).

„Od momentu narodzin człowiek usiłuje odnaleźć siebie, zdobyć siebie 
i uwolnić z chaosu świata, w którego odmętach się znalazł” [S, 9]. Opano
wanie tego chaosu, wewnętrznego i zewnętrznego, wymaga od człowieka 
stoczenia walki, w wyniku której albo stanie się panem życia, albo pod
danym czyjejś woli. „Walka o potwierdzenie siebie” [S, 9] czeka każdego, 
kto tylko napotka drugiego, i nigdy się nie kończy. Konflikt nie zostanie 
zniesiony w sposób absolutny, bo inni wciąż wyczekują potknięcia, cienia 
słabości na twarzy aktualnego władcy. Oczywiście, chodzi tutaj o dialekty- 
kę pana i niewolnika, która jako matryca myślenia o podmiotowości sta
wia wyzwanie każdemu filozofowi po Heglu. Dlatego sam Stirner również 
nie mógł przejść obok i rozpoczął Jedynego i jego własność od interpretacji
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tego fragmentu Fenomenologii ducha . Wyszedł od stwierdzenia podstawo
wej i nieprzezwyciężalnej wrogości w relacjach społecznych, by następnie 
przedstawić własne szkicowe ujęcie rozwoju Ducha od dzieciństwa przez 
młodość po dojrzałość, kiedy Duch przemienia się w Jedynego/Właścicie
la. Stirner, w przeciwieństwie do Hegla, wyprowadza Ducha z pierwotnych 
afektów, jak strach, odwaga, poczucie wyższości, które każda jednostka od
czuwa i uznaje za własne. Gdy w młodości rozum próbuje uzasadnić indy
widualne pragnienia i moce, dochodzi do ich zdublowania w Duchu, w sa
moświadomości jednostki, która przezwycięża „boskość” świata dorosłych. 
Duch rodzi się w efekcie nacisku dyskursów społecznych i oparcia się ich 
presji -  to symptom dialektycznej walki „ja” z innymi. Pozwala w konse
kwencji uniezależnić się od panowania, na przykład rodziców, lecz szybko 
okazuje się pułapką. Tajemnicze siły natury, które przenikały codzienność 
dziecka, u młodzieńca zostały zastąpione przez sumienie. Teraz człowiek za 
każdym razem, zanim ośmieli się spełnić swoje pożądanie, usłyszy wołanie 
w głębi duszy: „to nierozsądne, to nie po chrześcijańsku, to niepatriotycz- 
ne!” [S, 13]. Od tego momentu jednostka na nowo staje się poddanym, z tą 
różnicą, że tym razem władzę sprawuje uwewnętrznione prawo. Przyjmuje 
dobrowolnie pana, który mówi do niego jego własnym głosem. Duch jako 
źródło cierpień, jasne. Trzeba go wypędzić, obalić pana z wnętrza umysłu. 
„Dopiero wtedy, gdy ukochamy siebie, cielesnych, i odnajdziemy przyjem
ność w nas samych -  a dzieje się tak w wieku dojrzałym, w wieku męskim 
-  dopiero wtedy pojawia się osobisty, egoistyczny interes, tj. interes nie tylko 
Naszego Ducha, lecz całkowicie zaspokajający człowieka interes sobkow- 
ski. (...) [O]n sam siebie czyni centrum uwagi i nie marzy, jak młodzieniec,
0 czymś innym, np. Bogu, ojczyźnie itd.” [S, 14]. W figurze dorosłego męż
czyzny Stirner znajduje wyjście ze stanu nieokiełznanych porywów sił.

W punkcie wyjścia Stirner stwierdza fundamentalną niewspółmierność 
dwóch kategorii: pojęć i jednostek (albo, w terminologii Stirnera, ideałów
1 interesów). Z arystotelesowskiej definicji przez najbliższy rodzaj i różni
cę gatunkową pojęcie jest ogólne, a jednostki posiadają znaczenie jedynie, 
jeśli podpadają pod wyznaczony zakres definicyjny. Jednostka, aby móc 
uczestniczyć w sensie pojęcia ogólnego, musi się do niego dostosować. Dla 
Stirnera znaczy to, że Wolność, Człowiek, Bóg itp. redukują niepowtarzal
ność jednostki, ujarzmiają i podporządkowują sobie pragnienia jednostek. 
W imię nierealnych ideałów wymaga się od jednostek poświęceń, w zamian 
za które nie dostaną niczego oprócz własnego zniewolenia. Ideał -  jak Ludz
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kość -  nie poświęci niczego, bo nie posiada empirycznej realności, nie może 
umrzeć lub stracić zdrowia za jednostkę. Natomiast świetnie służy panowa
niu nad jednostkami. Za powtarzanymi frazami „dobro ogółu”, „za wolność 
naszą i waszą”, „wolność, równość, braterstwo” skrywają się interesy tych, 
którzy poprzez te ideały produkują i reprodukują swoją władzę. Stirner nie 
mógł pogodzić się z paradoksalnością sytuacji, w której ideologie dyktu
ją  ludziom, czego i jak mają pragnąć. Zauważył, że na przestrzeni wieków 
najlepszymi instytucjami wynajdywania mechanizmów zarządzania jed
nostkami okazały się filozofia i religia. Niewielu przed nim z taką ostrością 
widziało upolitycznienie filozofii, która produkowała sprawne i służące wła
dzy urządzenie utylizowania i kanalizowania pragnienia. Religia i filozofia 
sfingowały pojęcie istoty i rozprzestrzeniały je w wyobraźni społecznej. Isto
ta przesądza o tym, za jakich jesteśmy uznawani i rozpoznawani, ogranicza 
możliwości naszego stawania się czymś innym. Tożsamość, zdaniem Stir- 
nera, to kwestia ideologiczna. Dlatego Jedyny... podejmuje fundamentalny 
problem, przed którym staniemy, kiedy odrzucimy ideologie i metafizykę, 
koła zamachowe fałszywej świadomości: na czym oprzemy jednostkowość? 
Co będzie podmiotem? W jaki sposób chcemy organizować i regulować na
sze pragnienia?

Podobnie do Kierkegaarda, innego dziewiętnastowiecznego bojow
nika o egzystencję, Stirner określał swoją linię myślenia przeciw filozofii 
Hegla, postrzegając w niej model wszechogarniającego systemu, który in- 
strumentalizuje jednostkę dla transcendentnej sprawy. Krytykując Hegla, 
obaj chcieli myśleć jednostkę w jej pojedynczości, utrzymać praktykę pi
sania o jednostce w jej immanencji. Krytyka jednak zawsze ujawnia swoje 
nieoczekiwane oblicze i zaskakuje krytykującego. Wyjściowy gest krytyki 
zostaje zdekonstruowany w procesie rozwijania dyskursu. I w trakcie nega
cji własnej negacji (chodzi o odrzucenie heglizmu) zarówno Kierkegaard, 
jak i Stirner rozpisują w swoich tekstach zniesienie sprzeczności, w której 
na antagonistyczne człony składają się: to, jak wyobrażają sobie pozycję 
własnego pisania, i to, jak przedstawiają teorię Hegla. Zniesienie oznacza, 
„że to, co zniesione, zachowuje się i utrzymuje, i dzięki temu trwa nadal, 
mimo zniesienia”6, stąd „aby zniesienie mogło mieć miejsce, musi istnieć 
również to «inne», które zostaje zniesione. (...) [N]ie można więc doprowa
dzić do zniesienia samoistności przedmiotu przez swój negatywny stosunek

6 G.W.F. Hegel, Fenom enologia ducha, t. I, przeł. A. Landman, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2010, s. 116.
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do niego; raczej stwarza go ciągle na nowo”7. Uważamy, że Stirner poprzez 
zniesienie podmiotowości heglowskiej zachowuje konieczną relację do in
nego, która stanowi rdzeń heglizmu. I wobec tego interesuje nas pytanie, czy 
w konsekwencji powrotu innego do podmiotowości Stirner może utrzymać 
figurę Jedynego/Właściciela.

Zatrzymajmy się na chwilę, by przywołać obraz relacji jednostki i innego 
w Fenomenologii ducha. Wytworzymy tym niezbędny kontrast, w którym 
zobaczymy, jak działa zniesienie filozofii Hegla w koncepcji Stirnera. He
gel wprowadza i problematyzuje innego w dialektyce pana i niewolnika8. 
„To strategiczny moment książki Hegla”9, ponieważ pokazuje, że podmio
towość, prawda, samowiedza aktualizują się wyłącznie w ruchu. Żeby ruch 
kształtowania się podmiotowości był rzeczywistym ruchem, a nie tautolo- 
giczną relacją statycznego ja  do ja, potrzebuje rzeczywistego innego. Inny 
wprowadza różnicę, którą zniesie dopiero dialektyczna relacja świadomości 
z inną świadomością i wzajemne uznanie ich tożsamości na wskroś różnicy. 
Ta „zostaje zniesiona w absolucie przez założenie Bytu identycznego z róż
nicą, który jako taki myśli i odbija (réfléchit) siebie w człowieku”10. Nie moż
na rozstrzygnąć kwestii podmiotowości bez uwzględnienia innego, zajmuje 
on konieczny moment w dialektyce. Dlatego decyzje podjęte w tym miej
scu Fenomenologii ducha rozstrzygają o spójności teorii. To samo będzie 
dotyczyć Jednego... Żaden późniejszy z komentatorów Hegla -  Alexandre 
Kojève, Jean Hyppolite, Jean-Paul Sartre ani Alain Badiou -  nie będzie 
mógł ominąć dialektyki pana i niewolnika. Nie zrobił tego również jeden 
z pierwszych uczniów: Stirner. Dla Hegla, zwraca uwagę Badiou, jednostkę 
rozpatruje się na trzech poziomach: cielesny byt-w-sobie, refleksyjny byt- 
-dla-siebie oraz uznany i rozpoznany przez inną jednostkę byt-dla-innego11. 
W jednostkowości jednostki tkwi już od początku uznanie/rozpoznanie 
przez innego. Być może Arthur Rimbaud, pisząc w II  Liście Jasnowidza „ja to 
ktoś inny”, był najbardziej heglowskim poetą w dziejach (i dlatego zwieńczył 
historię poezji?). „Genialna intuicja Hegla polega tu na tym, że w moim by
cie uzależnia mnie od innego. Jestem -  jak powiada -  bytem-dla-siebie, ale

7 Tamże, s. 107. Zob. przypis 36 przedmowy do Fenomenologii ducha.
8 Tamże, s. 116-122.
9 A. Badiou, Hegels M aster and Slave, przeł. F. Ruda, „Crisis & Critique” 2017, nr 4/1, s. 35. 

[Tłumaczenie własne].
10 G. Deleuze, Jean Hyppolite, « Logique et existence » [w:] tenże, L’île déserte. Textes et entre

tiens 1953-1974, Éditions de Minuit, Paris 2002, s. 22. [Tłumaczenie własne].
11 A. Badiou, dz. cyt., s. 37.
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takim, który jest dla siebie jedynie za pośrednictwem innego. Inny dosięga 
mnie zatem w moim własnym wnętrzu. Nie można go zakwestionować, nie 
kwestionując samego siebie, ponieważ «świadomość siebie jest realna tylko 
o tyle, o ile w innym rozpoznaje swoje echo i odbicie»”12. W przeciwieństwie 
do cogito kartezjańskiego samoświadomość u Hegla staje się zawsze i tylko 
w odniesieniu do innego. Świadomość osiągnie pewność i prawdę o sobie, 
tj. o własnej jednostkowości i odrębności, dopiero po stoczeniu boju z dru
gą świadomością, którą prowadzą te same zamiary. „Nie jest zatem tak, iż 
problem innego można rozwiązać, wychodząc od cogito. Przeciwnie, to wła
śnie istnienie innego czyni możliwym cogito (...). A zatem ten «moment», 
który Hegel nazywa bytem dla innego, jest koniecznym etapem rozwoju 
samoświadomości”13. Na gruncie filozofii Hegla jednostka od początku po
wiązana jest z innym i pomyślenie jej jako Jedynego Właściciela okazuje się 
niemożliwe. Stirner musiał dokonać serii przesunięć znaczeniowych relacji 
jednostki z innym -  tak, aby skonstruować przestrzeń dla swojej koncepcji 
Jedynego. Niemniej, ponieważ Stirner porusza się po gruncie heglowskim, 
problem innego nie może zniknąć.

Inny zatem pojawia się w Jedynym ... w kilku funkcjach i wbrew in
tencjom autora stanowi niezbędny mechanizm w produkcji tego, którego 
Stirner nazywa Jedynym lub Właścicielem. W pierwszym sensie, wprost 
wyrażonym w tekście, pozycję innego zajmuje pojęcie. Zostało skonstru
owane przez grupę innych jednostek dla ich interesów i przedstawione 
jako absolutny ideał, obsadzany przez Boga, Ludzkość, Postęp, który pod
porządkowuje sobie jednostkę. Jak już powiedzieliśmy, pojęcie redukuje 
indywidualne pragnienia do transcendentnej tożsamości -  tożsamości 
nietożsamej z jednostką. Inny jako pojęcie funkcjonuje wyłącznie w reje
strze zewnętrznym, ponieważ nie wyraża jednostkowości, ale ustala ogól
ną normę -  relacja do niego istnieje, lecz pozostaje czymś ontologicznie 
odmiennym wobec jednostki. Rzecz nie kończy się na statycznej opozy
cji dwóch kategorii bytu. Jednostka, jak dobitnie stwierdza Stirner, nie 
uniknie konfliktu z innym. Aby potwierdzić swoją jednostkowość, będzie 
walczyć z wszystkimi innymi jednostkami, a przede wszystkim ze swo
im sumieniem będącym na usługach transcendentnych ideałów. Dlatego 
kolejny aspekt innego wyraża się w jego dialektycznej negacji i zniesie
niu, na jakie zdobywa się jednostka w trakcie dojrzewania. Wątek ten nie

12 J.P. Sartre, Byt i nicość, Zielona Sowa, Kraków 2007, s. 307.
13 Tamże, s. 306.
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zostaje już wprost wypowiedziany przez Stirnera, ale naszym zdaniem 
stanowi on konsekwencję poprzedniego sensu. By móc uświadomić sobie, 
że jest Jedynym oraz Właścicielem swoich pragnień, jednostka musi coś 
w sobie zanegować. Inny działa tutaj podobnie do mechanizmu włącza
jącego wykluczenia w teorii Giorgia Agambena, gdzie hom o sacer należy 
do wspólnoty, a jednocześnie znajduje się na je j marginesie i żyje w strefie 
nieobjętej oraz niechronionej przez prawo. Poprzez swoje wykluczenie 
wyznacza normę i zapewnia społeczności niezbędne odniesienie dla jej 
sprawnego funkcjonowania14.

Wracając do Stirnera, jednostka znajduje się w konkretnym momencie 
historycznym, który organizują określone pojęcia lub ideały. Ścieżka wyzwo
lenia się z ich panowania wiedzie przez zanegowanie konieczności poświę
cenia sprawie, tj. uczestniczenia w przeżywanej formie dziejów. Jednostka 
zdobywa doskonałość i dojrzałość, gdy uświadomi sobie konieczność od
rzucenia pętającej ją  transcendencji. Jednak nie osiągnie formy bycia-dla- 
-siebie bez immanentnej negacji tego, czym nie jest. „Tym razem wyklu
czam innego przez sam fakt bycia sobą: inny jest tym, kto mnie wyklucza, 
będąc sobą, i tym, kogo ja  wykluczam, będąc sobą”15. Powyższe sensy łączą 
się w trzeciej, być może najważniejszej, funkcji innego. Pojęcie jedyności 
wymaga kryterium ustalającego, dlaczego Jedyny jest niepowtarzalny. Tym 
samym natychmiast, co zauważyli Marks i Engels w Ideologii..., przywraca 
się zwalczanego Ducha, do którego jednostka musiałaby zostać odniesio
na. Model jednostki oparty na ogólnym kryterium, które z góry decyduje 
o jej cechach, niweluje jakąkolwiek niepowtarzalność. „[O]gólność wyraża 
punkt widzenia, zgodnie z którym jeden [poszczególny, niepowtarzalny] 
termin można wymienić na inny lub innym zastąpić”16, dlatego takie kry
terium „jako pusta forma różnicy, niezmienna forma zmiany, (...) zmusza 
podmioty do reprezentowania go tylko za cenę podlegania wymianie”17. Za
tem zachowanie jedyności Jedynego staje się możliwe tylko, jeśli potrafimy 
pomyśleć Jedynego na zasadzie niewymienialnej, czystej różnicy, różnicy 
odniesionej do samej siebie (bez zewnętrznego kryterium). Stirner myśli 
w tym kierunku, pisze, że „ja jestem swym gatunkiem, nie istnieją dla Mnie

14 G. Agamben, H om o sacer. Suwerenna w ładza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Prószyński 
i S-ka, Warszawa 2008, s. 19-20.

15 J.P Sartre, dz. cyt., s. 305.
16 G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Wydawnictwo KR, 

Warszawa 1997, s. 27.
17 Tamże, s. 28.
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normy, prawa, wzory itd.” [S, 213]. Jak pomyśleć ten gatunek? Co różnicuje 
jednostkę? Czy w tym celu nie należy odwołać się do kategorii mocy, spro- 
blematyzowanej przez Spinozę i radykalnie wyeksploatowanej przez Nie
tzschego (którego nieprzypadkowo tak często zestawia się ze Stirnerem)?

Jedyny staje się niepowtarzalny z racji swoich mocy. Może powiedzieć 
o sobie, że jest właścicielem tych właśnie mocy lub tego, co zawłaszcza. Stirner 
sporo pisze o sile i mocy [S, 217-247], ale nie proponuje żadnego satysfakcjo
nującego pojęcia mocy. Warto sięgnąć do Spinozy, którego myśli mogą otwo
rzyć inną interpretację Jedynego, taką, która broni się przed zarzutem z Ideolo
gii. Spinoza pisze o mocy następująco: „Przez afekt rozumiem pobudzenie 
ciała, przez które moc działania tego ciała powiększa się albo zmniejsza, jest 
podtrzymywana lub hamowana. (...) Ciało ludzkie może być pobudzane na 
wiele sposobów, przez które jego moc działania powiększa się albo zmniej
sza”18. „[M]oc każdej rzeczy, czyli dążność, z jaką działa ona lub usiłuje działać 
bądź osobno, bądź razem z innymi rzeczami, tj. (...) moc, czyli dążność do 
pozostawania w swym istnieniu, nie jest niczym innym jak daną, czyli aktualną 
istotą samej rzeczy”19. Nic innego nie jednostkowuje niż aktualna moc jednost
ki, którą określa relacja między tym, co pobudza, i tym, co pobudzane -  dwa 
odrębne elementy. Kiedy tramwaj przejeżdża ulicą, to praktykuje swoją moc 
poruszania się po szynach, szyny praktykują swoją moc prowadzenia tramwa
ju, a motorniczy ćwiczy się w mocy kierowania pojazdem po mieście. Oczywi
ście, w tym wydarzeniu bierze udział mnóstwo innych pracujących elementów. 
Dlatego każda moc, aby być mocą, wymaga czegoś (bytu, rzeczy, maszyny), 
czym nie jest, lecz co pozwala jej móc coś, praktykować coś, do czego jest zdol
na. Deleuze, który rozwijał pojęcie mocy w pojęciu intensywności, wskazywał, 
że sama intensywność pozostaje tautologiczna i nieproduktywna, dopóki nie 
zejdzie się z inną. Dopiero wtedy może pojawić się empiryczny i zaktualizowa
ny byt. Przekładając to na język Stirnera, Jedyny staje się niepowtarzalny po
przez zwiększanie swoich mocy, zawłaszcza kolejne, pochłania intensywności, 
obraca je w zaktualizowane własności jego bytu.

Właściciel jest tym, co posiada. Jeśli w pojęcie mocy wprowadzimy in
ność, wtedy ten, który miał być Jedyny, zaczyna przypominać Wiele, które 
nigdy nie daje się ostatecznie domknąć w skalkulowanych, ustanowionych 
cechach i określeniach. Stirner opiera swoją teorię na prostym i zdawało
by się niepodważalnym fundamencie -  na subiektywnym poczuciu. Jestem

18 B. Spinoza, Etyka, przeł. I. Myślicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 129.
19 Tamże, s. 139.
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tym, co czuję jako moje, jako należące do mnie. Rzecz w tym, że do jednego 
czucia czy wrażenia rościć sobie prawo mogą różne ciała, różne podmio
ty. Wróćmy do przykładu z tramwajem. Do kogo należy wydarzenie? Do 
tramwaju? Motorniczego? Szyn? Dyskursu przedsiębiorstwa komunika
cji miejskiej? Na tym dokładnie zasadza się trudność i aporia, jaką widzi
my w teorii Stirnera -  teza o Jedynym Właścicielu zaczyna zjadać własny 
ogon. Mogę mieć poczucie, że jakieś wrażenie jest moje, bo przeżywam je 
w pierwszej osobie, lecz nie uniknę możliwości nieświadomego, którego 
maszyneria wywołuje we mnie to wrażenie. Nieodparcie nasuwa się wątp
liwość, że pierwszoosobowy podmiot został skonstruowany przez coś in
nego, żeby pracował -  pozycjonując siebie jako Jedynego Właściciela -  dla 
zewnętrznego wobec niego interesu. W zasadzie zostaje podważona sama 
idea wnętrza i podmiotu osobowego. Stirner sam zauważa, że możemy 
traktować jako własne pojęcia lub prawa ukryte za głosem sumienia, które 
przecież jest władzą wyrażaną w pierwszoosobowych myślach. Jak rozróż
nić niewłasne myśli od własnych? Na gruncie Jedynego i jego własności nie
możliwe okazuje się rozstrzygnięcie źródła pragnienia -  tego, kto ma interes 
w tym, by zwiększyć moje moce. Służący ujarzmianiu mnie interes innego 
oraz mój własny i jedyny stają się nierozróżnialne. Problem tkwi w tym, że 
Stirner zachowuje kategorię własności i za fundament przyjmuje podmiot 
jednostkowy, który dopiero powinien zostać „udowodniony”. Nawet jeśli 
odwołamy się do mocy, by poprzez różnicę samą w sobie uratować niepo
wtarzalność Jedynego, zaraz musimy zdać sobie sprawę, że moc konstruuje 
się przed-jednostkowo, nie jest ani jednostkowa, ani ogólna. Stirner nie za
pytał o transcendentalne warunki empirycznego Jedynego.

W końcu innym tekstu Stirnera jest sam Hegel. Koncepcja Jedynego 
wyraża sprzeciw wobec sprowadzania jednostki do ucieleśniania lub ko
niecznego momentu w rozwoju gatunku, idei, pojęcia. Jednak okazuje się, 
że Stirner potrzebuje innego, by nie stracić jednostki w nierozróżnialności, 
w „chaosie świata, w którego odmętach się znalazł” [S, 9]. Słychać tutaj echa 
starego problem stoików czy nawet Sokratesa -  troska o siebie polega na 
zwalczaniu pathos. Jak myśleć podmiot jednostkowy, który opiera się dys
kursom i praktykom społecznym? Stirner krytykuje heglizm -  i traktuje 
jako symptom choroby dotychczasowej filozofii -  za podporządkowanie 
jednostki wielkiemu Innemu, Duchowi, Absolutowi, za zredukowanie jej 
wyłącznie do ucieleśniania obiektywnych i uniwersalnych praw. Zarówno 
etycznie, jak i ontologicznie, zdaniem Stirnera, filozofia Hegla jest nie do
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przyjęcia, ponieważ nie może opisać pojedynczej egzystencji w jej różnych 
sposobach bycia. Jednak ostatecznie w trakcie znoszenia Hegla przywraca 
innego, tj. przywraca strukturę podmiotowości zakładającą dialektyczny 
ruch, który koniecznie musi objąć innego. W maszynie teoretycznej Stirne
ra następuje powrót zanegowanej maszyny Hegla. W przeciwnym wypadku 
nie posiadałby narzędzi do opisu lub konstrukcji bytu jednostkowego, który 
zakłada w sobie konieczność innego. Odkąd nie zostaliśmy wybrani przez 
bogów, bez innego czeka nas niemożliwa przeprawa między Scyllą a Cha
rybdą -  albo porywa nas nieskończoność, w której tracimy własność i wła
ściwość (rozpacz opisana przez Kierkegaarda), albo okazujemy się pustymi 
marionetkami ścierających się ideałów (również rozpacz: skończoności). 
Czy będzie to absurdalny skok rycerza wiary, który ustanawia fundament 
dla swojej wyjątkowości w wyborze Absolutnego Innego, czy Jedyny, który 
neguje swoje relacje ze światem zewnętrznym i rozciąga siebie jak Właścicie
la na wszelkie pragnienia pomnażające jego moc -  nie unikniemy problemu 
innego oraz koniecznej różnicy, jaką wprowadza w struktury podmiotowe.
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