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J e r z y  N iec ikow sk i

STIRNER, KIERKEGAARD — KRYTYCY HEGLA

W pracy niniejszej chcemy przedstawić dw ie różne wersje krytyki 
filozofii heglowskiej z pozycji wczesnego egzystencjalizmu. Jak są
dzimy, indywidualizm  stirnerow ski zrodził się ;nie tylko w opozycji do 
Hegla, lecz także w  opozycji do Feuerbacha. Stiirner podejmuje argu
m enty Feuerbacha skierowane przeciw Heglowi i radykalizuje je w ra 
mach własnej koncepcji do tego stopłnia, że zwracają się one także prze
ciw Feuerbachowi. W ydaje się więc, że zarówno geneza poglądów S tir- 
nera, jak i sens jego poszczególnych tw ierdzeń n ie byłyby jasne bez po
bieżnej chociażby prezentacji stanowiska Feuerbacha.

Omówienie kierkegaardowskiej k ry tyki Hegla poprzedzamy skrótową 
charakterystką antyheglowskiej argum entacji zawartej w pracach Schel- 
linga i Trandeleniburga. Zależność K ierkegaarda od obu tych myślicieli 
jest daleko m niejsza niż zależność S tirnera od Feuerbacha. Niemniej 
jednak w ydaje się, że nawet schematyczna prezentacja stosunku obu 
filozofów do Hegla pozwala lepiej uchwycić genezę i sens poszczególnych 
argum entów skierowanych przez Kierfcegaarda przeciw heglizmowi. Nie 
zależy nam bynajm niej na całościowej prezentacji myśli Schellinga 
i Trendelenlburga. Nie staw iam y sobie inawet pytania, czy krytyka heg- 
lizmu da się wyodrębnić w sposób metodologicznie poprawny z całości 
ich doktryn. Uwagi powyższe dotyczą zwłaszcza koncepcji schellingiań- 
skiej, k tórą prezentujem y w sposób szczególnie wyryw kowy. Jednak na
wet taka prezentacja pozwala uwydatnić pewne spraw y zawarte w myśli 
K ierkegaarda.

Specyficzna konstrukcja pracy mogła by sugerować, że zbliżamy wza
jem nie stanowiska Feuerbacha i Schellinga. Nie jest to jednak naszą in
tencją. Analogie pomiędzy obu myślicielami pojaw iają się tylko dzięki 
ułamkowej prezentacji obu doktryn. To samo dotyczy podobieństw po
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między koncepcjami Feuerbacha i Trandelenburga oraz Trendelanburga 
i Schellinga. Znaczenia analogii, k tóre praca wydobywa na jaw, nie na
leży w żadnym wypadku przeceniać.

KRYTYKA HEGLA U FEUERBACHA

Już w pierwszej pracy Feuerbacha zwróconej przeciwko heglizmowi 
— w  P r z y c z y n k u  do k r y t y k i  f i lozofii  Hegla  — pojawiają się główne za
rzuty, jakie Feuerbach heglizmowi postawił, rozw ijając je tylko i mody
fikując w następnych pracach. Nie przedstawiając szczegółowo tez kry
tycznych zawartych w  P r z y c z y n k u ,  zwrócimy uwagę na ¡bardziej ogólne 
momenty tej krytyki. Feuerbach sądzi, że iu  podstaw systemu leżą ab
strakcje, k tóre Hegel bierze za rzeczywistość. Zdaniem Feuerbacha, byt, 
od którego wychodzi heglowska Logika,  .nie jest rzeczywistym bytem, 
jest to tylko abstrakcyjny b y t pomyślany. Jedynym  rzeczywistym by
tem dla Feuerbacha jest konkretny b y t zmysłowy, a więc przyroda 
i człowiek, jako istota zmysłowa stanowiąca część przyrody. Wprawdzie 
w Fenom enologii  ducha Hegel przezwyciężył pewność zmysłową, ale tego 
przezwyciężenia mógł dokonać tylko dlatego, iż Fenom enologia  „zaczyna 
nie od inobytu myśli, lecz od m yśli o inobyćie m yśli” ł, u podstaw Feno
m enolog i i  tkwi więc także abstrakcja. Z tych racji Feuerbach uzna filo
zofię heglowską za filozofię, k tó ra  od siebie sam ej zaczyna i siebie samą 
zakłada i przeciwstawi jej filozofię, k tóra zaczyna od swego przeciwień
stwa, powiadając, że „tylko ta filozofia, k tóra ma odwagę zwątpić sama 
w siebie, tylko ta filozofia, k tóra rodzi się z e  swego przeciwieństwa, jest 
jedyną bezprzeslankową filozofią w stosunku do swego początku, zaś 
nowsze filozofie wszystkie bez w yjątku  zaczynały od samych siebie” 2.

Filozofię heglowską Feuerbach wyprowadza w  P r z y c z y n k u  z klasycz
nej filozofii niemieckiej („Hegel jest to Fiohte zapośredniczany przez 
Schellinga” 3), uznając ją zarazem  za punkt szczytowy w rozwoju tej 
filozofii i przyznając jej, w przeciwieństwie do koncepcji schellingiań- 
skiej, miano filozofii krytycznej. Filozofii krytycznej przeciwstawia Feu
erbach filozofię igenetyczno-krytyczną, którą pojm uje jako fenomenologię 
poznania, tym  jednak różniącą się od heglowskiej, iż ujaw nia ona jako 
ostateczną przesłankę poznania istnienie nieredukowalnego do świado
mości przedmiotu. Dla Feuerbacha genetyczno-krytyczna jest taka filo
zofia, która nie ustanawia dogmatycznie i nie przyswaja sobie przedmiotu 
danego za pośrednictwem przedstawień, lecz śledzi jego pochodzenie, za-

1 Ludwig Feuerbach, Säm tliche W erke. Bd. XI S tuttgart-B ad C onstatt 1959, 
s. 181 (dalej cyt. jako W erke).

2 Tamże, s. 180.
3 Tamże, s. 180.
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stanaw ia się, czy przedm iot jest rzeczywistym  przedmiotem, czy też 
tylko przedstawieniem, psychologicznym złudzeniem. „Ganetyczno-kry- 
tyczna filozofia — twierdzi Feueribach — tak się m a do filozofii abso
lutnej, jak poglądy fizyki... do teologicznego rozpatryw ania przy
rody...” 4 Opozycja pomiędzy filozofią heglowską a filozofią ganetyczno- 
-krytyczną jest dla Feuerbacha tożsama z opozycją pomiędzy spekulacją 
a k ry tyką poznania.

A rgum enty przeciw heglizmowi Feuerbach m odyfikuje i rozwija przy 
pomocy wypracowanej przez siebie kategorii alienacji religijnej. Nie 
mamy tu miejsca na omówienie szczegółowe feuerbachowskiej koncepcji 
alienacji, chcielibyśmy natomiast zwrócić uwagę na te jej momenty, 
które są ważne dla zrozumienia jego krytyki heglizmu.

Skutkiem  alienacji religijnej jest, zdaniem Feuerbacha, m istyfikacja 
świadomości. Człowiek umieszcza poza sobą -określenia Swego rodzaju, 
swej własnej istoty i obdarza ¡nimi Boga, do którego m a stosunek przed
miotowy. Człowiek nie zdaje sobie spraw y z tego, iż wszystkie atrybuty  
Boga są atrybutam i ludzkiego rodzaju. A przy tym  człowiek czci nie atry 
buty bosikie, lecz podmiot tych artybutów  — Boga. W świadomości czło
wieka następuje, zdaniem Feuerbacha, przem iana orzecznika w podmiot 
i podm iotu w  orzecznik. Przestaw iając podmiot i orzecznik demistyfi- 
kujem y świadomość religijną. Jeżeli w  zdaniu — Bóg jest miłością — 
postawimy ma miejsce podmiotu orzecznik i na odwrót na miejsce orze
cznika podmiot, otrzym am y zdanie prawdziwe, wolne od wszelkich m i
styfikacji — miłość jest czymś boskim, gdzie „boski” znaczy tyle, co godny 
uwielbienia. Taka też jest dla Feuerbacha prawdziwa treść zdania — 
Bóg jest miłością.

Tak więc świadomość religijna jest w koncepcji Feuerbacha zmisty- 
fikowana jak gdyby podwójnie. Po pierwsze, swą w łasną istotę człowiek 
odryw a od samego siebie i transponuje poza siebie, przeciwstawiając ją 
solbie jako przedmiotową i obcą m u istotę. Po drugie, na gruncie świa
domości religijnej odwrócony zostaje stosunek konkret-abstrakcja. 
To, co szczegółowe, co konkretne, staje się w świadomości religijnej 
określeniem tego, co ogólne i abstrakcyjne. Dla Feuerbacha zaś abstrak
cja istnieje tylko jako określenie konkretu, k tó ry  jest nieskończenie bo
gatszy i bardziej złożony od swych określeń. Boskość jest w łaśnie dla 
Feuerbacha abstrakcją określającą takie konkrety, jak miłość, dobroć, 
wszechwiedza itd.

W pracy O is tocie  ch rześc i jańs tw a  filozofię heglowską wyprowadza 
Feuerbach ze świadomości religijnej, ¡uznając ją za konsekwencję tej 
świadomości. Zarzuty skierowane pod adresem Hegla w  P r z y c z y n k u

4 Tamże, s. 194.
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i O istocie ch rześc i jań s tw a  Feuerbach połączy w jedną całość w swych 
następnych pracach.

„Tajemnica teologii zaw iera się w  antropologii, a tajem nica filozofii 
spekulatyw nej w teologii...” 5 — pisze Feuerbach w T ym cza so w yc h  te 
zach o re fo rm ie  filozofii. Jego zdaniem, cała nowsza filozofia, od K arte- 
zjusza poczynając, a na Heglu kończąc, w yrasta na gruncie świadomości 
religijnej. Kartezjańakie cogito, a więc teza — m yślę więc jestem  — bez
pośrednio w ynika z tezy: myślę o Bogu, więc an istnieje. Jednocześnie 
dla Feuerlbacha „kartezjańskie określenie się jako ducha — moja istota 
zawiera się ty lk o  w m yśleniu — jest samookreślgniem się nowszej filo
zofii” 6. Tkwi ono jako założenie u podstaw zarówno kantorsk iego , jak 
i fichteańskiego, a co za tym  idzie heglowskiego idealizmu.

Heglizm jest dla Feuerbacha jeszcze w innym  sensie związany ze 
świadomością religijną. Tak jak Bóg jest wyalienowaną ludzką istotą, 
tak heglowska idea absolutna jest wyalienowanym ludzkim rozumem. 
Heglowska idea absolutna jest hipostazą ludzkiego, subiektywnego 
rozumu, jest to  subiektywny, ludzki rozum oderw any od człowieka 
i przeniesiony poza niego.

Swą k ry tykę heglizmu nazywa Feuerbach przeobrażającą. W ystarczy 
na miejsce podmiotu w filozofii spekulatyw nej podstawić orzecznik 
i odwrotnie, by uwolnić filozofię spekulatyw ną od wszelkiej m istyfikacji. 
W tym sensie metoda krytyki filozofii spekulatyw nej jest analogiczna 
do tej, k tórą Feuerbach zastosował już raz w  swojej filozofii religii. Ope
racja przestaw iania podmiotu i orzecznika prowadzi do właściwego okre
ślenia stosunku tego, co konkretne, do tego, oo abstrakcyjne, tego, co jest 
podstawą określeń, i tego, co jest tylko określeniem. Nie jakość w ogóle 
jest pierwsza, lecz konkretna jakość jako określenie konkretnych przed
miotów jest najpierw  nam  dana. Bez konkretnych, ograniczonych jakości 
nie można pomyśleć o jakości w ogóle, ta ostatnia jest tylko pewnym 
abstrakcyjnym  tworem, k tó ry  mógł powstać tylko dlatego, że istnieją 
konkretne jakości jako określenia rzeczywistych przedmiotów. Nie czy
sty  by t jest podstawą bytu określonych, rzeczywistych przedmiotów. 
Czysty byt jest tylko abstrakcją, k tóra mogła się zrodzić 'dlatego, że 
istnieją konkretne, jednostkowe przedm ioty. Nie rozum  absolutny jest 
podstawą ograniczonego rozumu subiektywnego, jak jest zdaniem Feuer
bacha w  filozofii Hegla, lecz odwrotnie, rozum subiektyw ny i ograni
czony jest podstawą rozum u absolutnego, ten ostatni jest tylko abstrak- 
cyjnym  określeniem pierwszego. Można by zatem  powiedzieć, że dla 
Feuerbacha nie istnieją żadne ponadindywidualne byty. Są one tylko ab
strakcjam i, jedyną rzeczywistością byłyby dla Feuerlbacha konkretne

5 Tamże, s. 222.
e Tamże, s. 273.
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byty jednostkowe, k tóre nie wyczerpują się zresztą w zespole swoich 
określeń. „Tylko tam, gdzie m ilkną słowa, zaczyna się życie, objawia się 
tajemnica by tu” 7. W szystkie określenia bytu odsyłałyby nas zatem do 
bytu samego jako niewyrażalnego do końca konkretu.

Jednakże koncepcja Feuerbacha nie jest tak  jednoznacza. Występuje 
w niej pewna dwoistość założeń, k tóra niknie zresztą w późniejszych 
pracach filozofa. W W y k ła d a ch  o istocie re lig ii Feuerbach pisze: „Ro
dzaj istnieje tylko jako 'indywiduum lub jako orzecznik dla indywiduum. 
Bynajmniej nie neguję mądrości, dobra, piękna; przeczę tylko jakoby były 
jako pojęcia rodzajowe istotami, wszystko jedno czy jako bogowie, czy 
jako właściwości boskie, czy jako idee platońskie, czy też jako heglow
skie pojęcia, k tóre ustanaw iają same siebie; twierdzę, że istnieją one ty l
ko w  mądrych, dobrych, pięknych indywiduach, są więc cechami indy
widualnymi istot, a nie istotami samymi w sobie, tylko atrybutam i, okreś
leniami indywidualności” 8.

W pracach wcześniejszych, a zwłaszcza w pracy O istocie chrześ
c ijaństwa,  rodzaj nie jest tylko atrybutem  indywiduum . Feuerbach nie
jednokrotnie podkreśla, że gatunkowość jest dana jednostce bezpośred
nio i przedmiotowo. Punktem  wyjścia jest nie konkretne indywiduum, 
lecz indywiduum w  relacji z gatunkiem. Człowiek jest zmysłowo daną 
gatunkowością, jego obcowanie z przyrodą jest sam oafirm acją gatunku. 
Świadomość własnej, indywidualnej ograniczoności została zatem uzna
na za pochodną od nieograniczoności istoty.

Zdaniem Feuerbacha naczelna mistyfikacja minionej filozofii polegała 
na tym, iż ludzka istota wyczerpuje się w myśleniu. Natomiast myślenie 
jest dla niego tylko jednym  z określeń ludzkiego konkretnego bytu: „Praw 
da zawiera się nie w myśleniu i wiedzy jako takiej, prawda zawiera się 
w całości ludzkiego życia i isto ty” 9. Człowiek jest nie tylko istotą myślą
cą, lecz także istotą zmysłową, czującą i kochającą. Filozofii minionej 
Feuerbach przeciwstawia filozofię nową, której podwaliny, jak sądzi, 
wznosi jego koncepcja. W stosunku do filozofii minionej nowa filozofia 
różni się tym, że odrzuca jej intelektualistyczne m istyfikacje, że uwagę 
poświęca nie abstrakcjom , a konkretnem u autentycznem u bytowi, to zna
czy temu, co może być przedmiotem miłości. Nowa filozofia wprowadza 
do filozofii to, co było dotąd niefilozoficzne, co sprzeczne jest z dotych
czasową filozofią, „nowa filozofia w odniesieniu do swego początku jest 
niczym innym jak istotą zmysłowości podniesioną do świadomości...” 10

Myśl Feuerbacha rozw ijała się w związku z filozofią Hegla i w opo
zycji do niej. Feuerbach podejm uje pytania i problemy, które stanęły

7 Tamże, s. 288.
8 L. Feuerbach, W ykłady o istocie religii, W arszaw a 1953, s. 141.
9 L. Feuerbach, W erke, s. 318.
10 Tamże, s. 299.

Filozofie rom antyczne — 10
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przed wszystkimi heglistami. W systemie Hegla idea absolutna osiąga 
pełną samowiedzę. Tego rodzaju rozstrzygnięcie heglowskie narzuca pro
blemy, z którym i borykają się hegliści. Na czoło wysuwa się pytanie, 
czy w system ie Hegla filozofia osiągnęła swój kres? Odpowiedź pozytyw
na na to pytanie prowadzi młodoheglistów 'takich jak Rugę czy bracia 
Bauerowie do walki o urzeczywistnienie filozofii n . Na pytanie to Feuer
bach odpowiada negatywnie. Filozofia heglowska jest d la niego kresem 
filozofii, ale tylko tej, k tó ra  w yrosła na gruncie świadomości religijnej. 
Punktem  wyjścia tej filozofii jest świadomość zmistyfikowana i abstrak
cje, k tó re ona bierze za rzeczywistość. Nowa filozofia zaczyna od demi- 
styfikacji filozofii minionej i przedm iotem  swego zainteresowania czyni 
konkretny, rzeczywisty byt. Tego rodzaju określenie zadań i przedmio
tu nowej filozofii stwarza w  koncepcji Feuerbacha napięcie, które po
jaw ia się we wszystkich jego szczegółowych rozwiązaniach.

Nowa filozofia podejm ując wysiłek demistyfikacji filozofii minionej 
pokazuje, że to, co uczyniła ona podmiotem, jest tylko predykatem, 
abstrakcyjnym  określeniem konkretnego rzeczywistego bytu. Ponieważ 
Feuerbach uwikłany jest w polemikę z Heglem, więc przeciwieństwo 
abstrakcja-konkret przede wszystkim  rysuje m u się jako przeciwień
stwo pomiędzy ideą, myślą, a konkretnym  rzeczywistym człowiekiem. 
Myślenie nie wyczerpuje konkretnego ludzkiego bytu, jest tylko jedną 
z cech ludzkiej istoty. Ale właśnie dlatego w  ram ach myślenia, czy też 
poznania, nie można uchwycić ludzkiego konkretu. Wszystko, co czło
wiek sobie pomyśli, wszystkie Określenia, jakie sobie nada, odnoszą się 
do człowieka, jako konkretu, k tó ry  to sobie właśnie pomyślał i który 
nadał sobie takie, a nie inne określenia. W ten sposób konkretny ludzki 
byt umyka wszelkim określeniom, nie wyczerpuje się w zespole swoich 
określeń i nie poddaje się pełnej racjonalizacji. W swej opozycji wobec 
racjonalizm u filozofia Feuerbacha zmierza do ujęcia konkretu jako czys
tej negatywności. Jednocześnie Feuerbach podejm uje próbę pozytyw
nego opisania konkretu. Możliwość pozytywnego uchwycenia konkretu 
jest w jego koncepcji zagwarantowana tym , że jednostce dana jest bez
pośrednio gatunikowość, czy też mówiąc inaczej, jest ona w  pewnym 
sensie egzemplarzem gatunku. Gatunek z kolei można opisać pozytyw
nie w  opozycji do innych gatunków. Tak więc w  koncepcji Feuerbacha 
powstaje następujące napięcie: z jednej strony w opozycji do Hegla kon
cepcja Feuerbacha zmierza do w ykazania niemożności ujęcia konkretu 
w ram ach poznania dyskursywnego, konkret jest dany w sferze bez słów, 
czy jak mówi Feuerbach, „w całości życia i isto ty”; z drugiej strony

11 Por. K. Löwith, Die H egelsche L inke, S tu ttgart-B ad  C onstatt 1962, s. 7—18; 
także K. Löwith, Von Hegel zu Nietzsche, S tu ttgart-B ad  C onstatt 1958, s. 7—28. 
Przedstaw iona tu  in terp re tacja  jest polem iczna wobec koncepcji Löw itha, który 
stw ierdza, że Feuerbach uznaje tezę o końcu filozofii.
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ludzkie indywiduum, jako konkret, jest pochodne w stosunku do gatun
ku, k tó ry  dany mu jest 'bezpośrednio i przedmiotowo i k tóry  daje się 
opisać w opozycji do innych gatunków.

Napięcie to odnawia się w postaci antynomii pomiędzy istotą czło
wieka i konkretną ludzką jednostką. Feuerbach próbuje określić ludzką 
istotę przede wszystkim w opozycji do zwierząt. Od zwierząt, jego zda
niem, różni człowieka nie tylko myślenie, jak sądziła miniona filozofia, 
lecz także na przykład zmysłowość. Zmysły ludzkie są inne niż zmysły 
zwierząt — wywodzi Feuerbach — zmysły ludzkie są un iw ersalnen . 
Przez dalsze porównania Feuerbach dochodzi do określenia ludzkiej 
istoty. I tak człowiek jest, jego zdaniem, istotą zmysłową, myślącą, czu
jącą itd. W zakres definicji człowieka, mówiąc innym i słowami, wpro
wadza Feuerbach to, co miniona filozofia pomijała. Ale określenia ludz
kiej istoty są tylko abstrakcjam i, określeniam i gatunku, jako różnego 
od innych gatunków, nie opisują ¡natomiast konkretnej ludzkiej jednostki, 
jako odrębnej i różnej od gatunku. Nie chodzi zresztą tylko o to, że opis 
gatunku nie jest opisem konkretnej jednostki. Gatunkowi Feuerbach 
przypisuje takie cechy, których konkretne jednostki nie posiadają, które 
wręcz stoją w sprzeczności z ich cechami. Tak więc rodzaj jest dosko
nały, a jednostka doskonałą nie jest; rodzajowi przysługuje cecha nie
skończoności, natomiast jednostki są skończone; miłość jest cechą istoty 
człowieka, 'natomiast jednostki k ierują się motywam i egoistycznymi. W 
koncepcji Feuerbacha powstaje więc antynom ia pomiędzy rzeczywistą, 
konkretną jednostką a jednostką, jako wcieleniem rodzaju, jako wciele
niem istoty człowieka.

W ydaje się, że koncepcja alienacji religijnej jest u Feuerbacha próbą 
przezwyciężenia tej antynomii. Bogu człowiek oddaje swoją istotę i dla
tego ją traci. Rzeczywista, konkretna jednostka nie jest wcieleniem ro
dzaju dlatego, że swą własną istotę wyobcowała z siebie i dlatego s tra 
ciła. Ale antynomii jednostki i gatunku koncepcja alienacji nie rozwią
zuje, gdyż pewne atrybu ty  Boga mogą ibyć w praw dzie atrybutam i ro 
dzaju, ale nie mogą być atrybutam i jednostek. Jeżeli więc można tw ier
dzić, że jednostki są egoistyczne w wyniku alienacji, to nie można jed
nak twierdzić, że w  w yniku alienacji jednostki są ¿kończone, słabe itd.

Antynomia jednostka-gatunek odnawia się w postaci wieloznacznoś
ci zawartej w stosunku Ja-Ty. Z jednej strony gatunkowość umożliwia 
tylko bezpośrednią więź m iędzy jednostkami, z drugiej kontakt Ja z Ty 
jest kontaktem  z gatunkowością. Ty jest tylko mediacją wobec gatunku.

Antynomia ta odnawia się wreszcie w płaszczyźnie wartości. Z jed

12 L. Feuerbach, W erke, s. 241.
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nej strony wartością najwyższą jest człowiek jako konkretna jednostka, 
z dnugiej —  człowiek jako gatunek.

Napięcia, jakie pojawiły się w m yśli Feuerbacha, podejmie i spróbuje 
rozstrzygnąć w  duchu skrajnego indywidualizm u Max Stirner.

KRYTYKA HEGLA U STIRNERA

Zasady swej -filozofii najpełn iej wyłożył S tirner w swej pracy J e d y n y  
i jego własność.  Książka ta śkłada się z dwóch części, z których pierwsza 
opatrzona jest ty tu łem  C zło w iek ,  a druga Ja. Konstrukcja książki jest 
więc podobna do tej, jaką nadał Feuerbach swej pracy O istocie ch rześc i
jań s tw a .  Odwrotna jest tylko kolejność, w  jakiej autorzy umieścili obie 
części. O ile u Feuerbacha najpierw  jest P ra w d z iw a ,  czy l i  an tropo log icz
na is to ta  religii,  a dopiero po niej N iep ra w d z iw a ,  c zy l i  teologiczna isto ta  
religii, u S tirnera porządek jest odwrotny — to, oo odpowiada feuerba- 
chowskiej części pierwszej, umieszczone jest n a  drugim  miejscu. Dwu
częściowa konstrukcja dbu książek jest iczymś nieprzypadkowym — obaj 
autorzy są przekonani, że żyją w  okresie przełomu, d la obu przy tym  
źródłem przełom u jest ich w łasna koncepcja. K onstrukcja książek odpo
wiada tem u odczuciu. Jedna część książki poświęcona jest k ry tyce prze
szłości, druga wykłada pozytywne idee na użytek teraźniejszości i przy
szłości. Porządek, w  jakim  autorzy umieścili obie części, też w ydaje się 
nieprzypadkowy. Dla Feuerbacha iz .nieprawdziwej, teologicznej in te r
pretacji religii wcale nie wynika prawdziwa, antropologiczna jej in te r
pretacja, dla S tirnera natom iast okres nowy ma wynikać z dotychczaso
wej historii. O ile Feuerbach n ie rozum uje w  kategoriach historii, to 
S tirner ma własną historiiozofię. K onstrukcja jego książki ma sugerować, 
że w jego koncepcji analiza dotychczasowego przebiegu historycznego 
iest czymś logicznie pierwszym, że z niej dopiero w ynikają jego pozy
tywne, wyłożone w części drugiej poglądy. Egoizm, k tóry  głosi część 
druga, jest, zdaniem Stirnera, rezultatem  historycznego rozwoju. W swej 
konstrukcji historiozoficznej, w  próbie uzasadnienia głoszonych przez sie
bie poglądów przez historię, S tirner jest bezpośrednio zależny od Hegla, 
którego koncepcję uważa zresztą, podobnie jak Feuerbach, za uwieńcze
nie rozwoju filozofii dotychczasowej.

W ydaje się, że pierwsza konstrukcja historiozoficzna S tirnera w yrasta 
z pew nej niejasności zaw artej w  heglowskiej Fenom enologii .  Stirnerow - 
skie rozstrzygnięcie tej niejasności jest zdecydowane — historyczny roz
wój ludzkiej świadomości jest całkowicie równoległy i analogiczny do 
rozwoju świadomości poszczególnych jednostek. Etapy historyczne m ają 
swój odpowiednik w etapach ludzkiego życia. S tirner opisuje trzy  etapy
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życia ludzkiego — dzieciństwo, okres młodości i -okres dojrzałości, który 
jest zniesieniem i .negatywną jednością dwóch poprzednich. Dziecko jest 
dla S tirnera realistyczne, pozostaje ono w niewoli rzeczy, aż wreszcie 
udaje mu się przeniknąć je i odkryć za nim i ducha. Dziecko poza ,,rózgą” 
odkrywa ducha i wolę, toczy z nimi walkę i ulega im, przemieniając się 
w ten sposób w  młodzieńca. Młodzieniec jest idealistyczny. Żyje tylko 
myślami i dla myśli, pozostając w niewoli ducha. Z chwilą, gdy wyzwoli 
się od jego panowania, przeradza się w dojrzałego męża. Człowiek do
rosły jest egoistą, k tóry  wedle własnego uznania rozporządza myślami 
i rzeczami i nad wszystko stawia swe egoistyczne interesy. „Dzieci miały 
tylko nieduchowe..., młodzieńcy tylko duchowe interesy, człowiek do
rosły ma cielesne, personalne, egoistyczne in teresy” 13. W momencie 
przem iany młodzieńca w osobę dorosłą następuje zasadnicza przemiana 
jakościowa. Dziecko pozostawało w niewoli rzeczy, młodzieniec w nie
woli ducha, człowiek dorosły jest władcą rzeczy i myśli. „Podobnie, jak 
ja odnajduję siebie poza rzeczami, jako ducha, tak  później m.uszę od
naleźć siebie poza myślami, jako ich twórca i właściciel” 14.

W konstrukcji historiozoficznej dziecku odpowiadają starożytni. S ta
rożytni to, zdaniem Stirnera, realiści pogrążeni w świecie rzeczy i od 
tego świata zależni. Proces uwalniania starożytnych od świata rzeczy 
zaczynają sofiści. Sofiści uw alniają od rzeczywistości rozum, który  staje 
się dla nich m iarą wszechrzeczy. Wraz z Sokratesem  zaczyna się okres 
„wychowalnia serca”. Nie tylko rozum, lecz także serce winno być uwol
nione od rzeczywistości — do takiej tezy redukuje S tirner sens działal
ności Sokratesa, który, jego zdaniem, rozpoczyna nową epokę w dziejach 
starożytności. Jej punktem  końcowym są sceptycy. „Sceptykom udało się 
osiągnąć czystość serca w takim  stopniu, jak  epoce sofistów czystość 
rozum u” 15. Na sceptykach kończy się starożytność i zaczyna się nowa 
epoka, której początek daje Chrystus. Jest to epoka młodzieńca. Roz
wija się ona analogicznie do starożytności. „Jeżeli wyżej powiedziano: 
«dla starożytnych świat był prawdą», to teraz  mówimy: «dla nowego 
św iata praw dą był duch», m usimy jednak dodać, jak poprzednio: prawdą, 
k tórą starali się podkopać, co im się w końcu udało” 16. Okresowi sofistów 
w świecie nowożytnym odpowiada okres renesansu i humanizmu, a Sok
ratesowi — Luter.

Po nakreśleniu konstrukcji, k tórą przedstawiliśmy, S tirner wprowa
dza konstrukcję nową. Dziecku odpowiada Negr, młodzieńcowi Mongoł, 
zniesieniem k u ltu ry  Negrów i Mongołów jest k u ltu ra  kaukaska. Negr to> 
realizm  i zależność od rzeczy, Mongoł Ito idealizm i zależność od ducha.

13 M. S tirner, Der Einzige und sein Eigentum, B erlin-Stegliss 1924, s. 22.
14 Tamże, s. 22.
15 Tamże, s. 28.
16 Tamże, s. 34.
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W obu kulturach  m am y zależność Ja od nie-Ja. Obie konstrukcje stir- 
nerowskie są do siebie podobne, jednakże w  wielu punktach rozbieżne. 
H. Arvon w swej książce o S tirnerze stawia (tezę, że ,,o ile w pierwszej 
w ersji historycznej autor stara  się przede wszystkim wyjaśnić przyczy
ny, dzięki którym  ludzkość przeszła z jednego stadium  w drugie, i dąży 
do uchwycenia na żywo m omentów przejścia od pogaństwa do chrześci
jaństw a i  od chrześcijaństwa do królestw a Ja, to w  'drugiej w ersji zaj
m uje się raczej ograniczeniem i określeniem historycznych etapów roz
woju ludzkości” 17. W ydaje się, że in terpre tacja  Arvona jest niew ystar
czająca. Jej au tor zbyt przecenia znaczenie tych konstrukcji, a jednocześ
nie nie dostrzega, że historyczne konstrukcje S tirnera są w znacznej mie
rze próbą przezwyciężenia filozofii heglowskiej, S tirner stara się ją w łą
czyć jako człon do 'swych schematów historiozoficznych i w  ten sposób 
znieść jej pretensje do tego, by być filozofią absolutną. Z tego punktu 
widzenia pierwsza konstrukcja załam uje się w pewnym momencie. Roz
wój świata nowożytnego ma, zdaniem Stirnera, przebiegać analogicznie 
do rozwoju świata starożytnego. Ale w ten  sposób w raz z Lutrem  .win
no nastąpić odwrócenie się od spraw  ducha. Tak jak filozofowie posokra- 
tejscy obojętnieli na sprawy tego świata, tak filozofowie żyjący po Lu
trze w inni obojętnieć na spraw y ducha. Talka jest konsekwencja pierw 
szej konstrukcji, której to konsekwencji S tirner nie wyciąga i nie może 
wyciągnąć, gdyż Hegel reprezentu je  dla niego skrajną zależność od 
spraw ducha. Natomiast druga konstrukcja pozwala S tim erow i -bez prze
szkód zaklasyfikować heglizm do jednego z etapów historycznych i uznać 
go za najbardziej skrajny w yraz tego okresu. Mimo swego podobień
stwa konstrukcje te są sobie przeciwstawne. O ile w pierwszej poganin 
jest już utajonym  chrześcijaninem, a chrześcijanin utajonym  ateistą 
i cały proces rozwoju historycznego połega na  tym, że uświadamiają oni 
sobie, czym są w rzeczywistości, to w wypadku w ersji drugiej tenden
cja rozwojowa wydaje się być odwrotna. Mongoł żyje tylko duchem 
i zmierza nie do uwolnienia się od ducha, lecz do uduchowienia całego 
świata.

Przedstawiliśm y tu tylko najbardziej ogólne konstrukcje stirnerow - 
skie, akcentując ich aspekty antyheglowSkie. S tirner akceptuje heglow
ską triadę i stara się przezwyciężyć Hegla przez umieszczenie go w tym  
jej członie, który  ma być zanegowany.

W swej krytyce Hegla S tirner kontynuuje Feuerbacha. Jest w tym 
samym stopniu co Feuerbach przekonany, że ostatecznie zakończył się 
pewien okres w  dziejach filozofii, przesuw a tylko granicę, włączając w 
ram y starej filozofii samego Feuerbacha. A przy tym Stirner, podobnie

17 H. Arvon, A u x  sources de l’existentialism e: M ax Stirner, Paris 1954, s. 64.
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jak Feuerbach, za najwyższe osiągnięcie starej filozofii uważa system 
heglowski. S tirner podejm uje 'zarziut Feuerbacha skierowany przeciw 
Heglowi, że jego filozofia jest spekulatyw ną teologią (ten sam zarzut 
wytacza S tirner) i zwraca go przeciw Feuerbachowi: „Feuerbach... uczy 
nas, że «kiedy tylko przeobrazi się filozofię spekulatywną, to znaczy w 
miejsce podmiotu postawi się predykat, a w miejsce predykatu podmiot..., 
to otrzym a się gołą, czystą prawdę». Rzeczywiście, postępując w ten spo
sób odcinamy się od ograniczonego, religijnego punktu widzenia, porzu
camy Boga..., lecz w zamian za to otrzym ujem y drugą stronę religijnego 
punktu widzenia — stronę moralną. Nie mówimy już — «Bóg jest mi
łością», lecz — «miłość jest boska». Pozostaje jeszcze predykat boska (...) 
i w ten sposób wracam y do starego punktu  widzenia” ls. Feuerbacha na
zywa S tirner teologicznym ateistą, bo jego zdaniem, Feuerbach w m iej
sce jednych abstrakcji postawił inne. „W swoich P ods taw ach  filozofii  
p rzysz ło śc i  Feuerbach bezustannie odwołuje s'ę do bytu. W tym  sensie 
mimo swego negatywnego stosunku do Hegla i filozofii absolutnej pozo
staje on także we władzy abstrakcji, ponieważ byt, podobnie, jak Ja (das 
Ich), jest abstrakcją” 19. Dla Stirnera jedynie Ja  nie jest abstrakcją.

Pisząc o napięciach w myśli Feuerbacha wskazywaliśmy, że jego 
koncepcja .zmierza do tego, by ująć ludziki konkret jako czystą nega- 
tywność, jako coś, co nie 'daje się zamknąć w  żadnych określeniach. Ale 
oczywiście konsekwencji takich Feuerbach nie wyciąga, robi to natom iast 
Stirner. Dla Stirnera, podobnie jak dla Feuerbacha, jedyną realnością 
jest człowiek, jako konkretna, rzeczywista jednostka. Myśl jest tylko 
jedną z jej cech. Jednostka jest podmiotem myśli. Ale właśnie dlatego 
ludzki konkret nie daje się ująć przez myślenie. Wszystkie m yśli czło
wieka są jego m yślam i i zawsze odnoszą się do podmiotu myśli. Wszy
stkie określenia, jakie człowiek sobie nada, są określeniami, k tóre s o- 
b i e nadał, jako ten  właśnie, konkretny człowiek. W ten sposób poza 
określeniami pozostaje coś, co nadało te w łaśnie określenia. W ten spo
sób konkretna jednostka nigdy nie da się zamknąć w określeniach, jakie 
sobie nadaje. Liudzki konkret staje się d la  m yślenia twórczym Nic. Jed
nostki można by  określać mianem „człowiek”, gdyby tem u określeniu 
nie przypisyw ać żadnych cech pozytywnych. Ale określeniu „człowidk” 
Feuerbach nadaje określenia pozytywne (co wiąże się z kolei z jego kon
cepcją gatunku i stosunku jednostki do gatunku). W ten sposób, zda
niem Stirnera, tworzy on abstrakcję, której nic w rzeczywistości nie 
odpowiada, gdyż nie opisuje ona tego, co rzeczywiste, a więc konkret
nej, ludzkiej jednostki. W stosunku do Określeń pozytywnych jedno
stka jest czystą negatywnością. Tę negatywność można wyrazić przez

18 M. S tirner, Der Einzige, s. 60.
19 Tamże, s. 396.
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określenie, k tó re dla S tirnera jest czysto negatyw ne — jednostka jest 
czymś j e d y n y m .  W ydaje się, że przypisanie jednostce cechy myślenia, 
jak to wyżej zrobiliśmy, jest z punktu  widzenia S tirnera nieścisłością, 
a w każdym  razie nadużyciem  ,słowa, gdyż w jego koncepcji jednostce 
bardziej przysługuje określenie „twórcza bezmyślność” (schaffende G e 
danken los igke it)  20. To „twórcze Nic”, czy tę  „twórczą bezmyślność”, 
można ująć dyskursywnie tylko negatyw nie; pozytywnie dana jest 
każdej jednostce w jej przeżyciu samej siebie. Dlatego dla S tirnera 
jedynym  bytem  pozytywnym jest subiektyw ne Ja, dane samemu sobie 
we własnym  przeżyciu i w łasnej aktywności. Feuer bachowskie „ Ja”, 
k tóre od .swojego Ja  odróżnia przez dodanie rodzajnika, jest tworem 
sztucznym i abstrakcyjnym . Das Ich  nie m a nic wspólnego z rzeczywi
stym  Ich.

Myślenie, ponieważ nie ujm uje rzeczywistości — a jedyną rzeczy
wistością są dla S tirnera jednostkowe konkre ty  — traci dla autora J e 
dyn eg o  wszelką przedmiotową wartość. Ma znaczenie wyłącznie ekspre
syjne. Dlatego np. system heglowski jest tylko wyrazem jedynej osobo
wości Hegla, poza tym  nie posiadając żadnego znaczenia. O ile Feuer
bach występował przeciw systemowi, gdyż ten, jego zdaniem, zakłada 
sam siebie, wychodząc w ten  sposób od abstrakcji, to S tirner kontynuując 
feuerbachowską k ry tykę odrzuca wszelką filozofię, w  tym  feuerbachow- 
ską, jako z konieczności abstrakcyjną.

Należałaby jeszcze wyjaśnić, dlaczego S tirner uznaje filozofię Feuer
bacha za w yraz myślenia teologicznego. I tu ta j S tirner kontynuuje 
w pewnym sensie Feuerbacha, wyciągając konsekwencje z jego krytyki, 
jednakże określając inaczej m yślenie teologiczne Feuerbach odrzucił 
Boga, by na jego miejsce postawić człowieka jako wartość najwyższą. 
Dla Feuerbacha miłość była atrybutem  ludzkiej istoty i dlatego była 
wartością, w  imię k tórej należy postępować. Dla S tirnera nie istnieje 
gatunkowa istota człowieczeństwa. Najwyższą wartością dla jednost
ki jest sama jednostka. Jednostka w inna postępować jedynie ze wzglę
du na samą siebie, w inna zatem  postępować egoistycznie. Feuerbach 
krytykow ał religię za to, że podporządkowuje człowieka istocie wyższej, 
S tirner zaś k ry tyku je  Feuerbacha za to, że podporządkowuje jednostkę 
czemuś, co jest wartością wyższą od niej. Zdaniem Stirnera, Feuerbach 
podporządkowuje jednostkę fikcji, w  tym  sensie nie wykracza więc poza 
teologiczne myślenie. Ale w tym  samym sensie teologiczne są wszystkie 
doktryny, k tóre ponad jednostkę staw iają jakiekolwiek wartości nie bę
dące jej pryw atnym i wartościami. A tak, zdaniem Stirnera, dzieje się 
ze wszystkimi koncepcjami poza jego własną.

20 Tamże, s. 396.
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Z nakreślonych pozycji podejm uje S tirner k ry tykę państwa, która 
jest jawnie zwrócona przeciw  Heglowi, a także k ry tykę liberalizmu i ko
munizmu.

Kontynuując k ry tykę Feuerbacha S tirner dochodzi do negacji wszyst
kich wartości heglowskich. Odrzuca wszelkie wartości ponadindywi- 
dualne, a wszystkie instytucje ponadiindywidualne uznaje za tw ory znie
walające człowieka (sądzi zresztą, że istnieją one tylko dzięki pewnego 
rodzaju opętaniu, dzięki temu, że ludzi opanowała idée fixe), neguje 
wszelką możliwość racjonalizacji świata, odrzuca racjonalistyczną wizję 
osobowości itd. Jedyną rzeczywistością i w artością zarazem staje się dla 
S tirnera sam oafirm ujące się Ja.

KRYTYKA HEGLA U SCHELLINGA I TRENDELENBURGA

Za podstawę swej krytyki Hegla Sehelling przyjął rozróżnienie po
między „filozofią negatyw ną” i „filozofią pozytyw ną”. Koncepcja heg
lowska uznana zostaje za filozofię negatywną.

Zdaniem Schellinga, filozofia negatyw na zaczynając od aktu czystej 
myśli, od kartezjańskiego ęogito, nie w ykracza poza sferę czystej logiki. 
Swój obraz świata konstruuje owa filozofia a priori, wiedza, jaką przy
nosi, ma czysto możliwościowy, esencjalny charakter. W jej ramach je
steśm y w  stanie odpowiedzieć na pytanie, czym (was)  daina rzecz jest, 
ale nie potrafim y powiedzieć, że (dass)  jest, n ie umiemy, czy raczej nie 
możemy ani uchwycić, ani dowieść egzystencji rzeczy. „Bowiem nega
tyw ną jes't owa (filozofia — J. N.), gdyż tylko z możliwością (das Was) 
ma do czynienia, ponieważ poznaje wszystko takim , jakim  jest niezależ
nie od wszelkiej egzystencji w czystym myśleniu; wprawdzie dedukuje 
się w niej istniejące rzeczy..., ale za to nie dedukuje się w niej, że rze
czy istnieją” 21. Wiedza, jakiej dostarcza filozofia negatywna, jest po
znaniem typu: „jeżeli dana rzecz istnieje, to  jest tym  a tym ”. Ale wobec 
pytania, czy daną rzecz istnieje, jest filozofia negatyw na -całkowicie bez
radna, nie jest ona w stanie powiedzieć, czy je j pojęciom odpowiada coś 
w istniejącej rzeczywistości, nie jest także zdolna do odpowiedzi na py
tanie, dlaczego coś istnieje i dlaozego to coś jest takie, a nie inne.

Z racji swego logicznego charakteru filozofia negatywna może być 
także nazwana filozofią konieczności, ponieważ poszczególne jej ele
m enty powiązane są ze sobą więzią logicznego wynikania. Filozofię ne
gatyw ną należy, zdaniem Schellinga, uzupełnić filozofią pozytywną, któ
ra  jest swego rodzaju przeciwieństwem poprzedniej. O ile tam tą in te
resuje idea, to  ta  zw raca się ku rzeczywistości, m a być filozofią istnie

31 F. W. J. v. Sehelling, Säm tliche W erke, Ab. II. Bd. I, S tu ttgart-G otha 1856— 
1861, s. 563.
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nia. Filozofia ¿negatywna mówiła o racjonalnej i logicznej konieczności, 
pozytywna skupia swą uwagę ma znaczeniu czynu i wolności; pierwsza 
swe poznanie zdobywa a priori, druga a posteriori; w  pierwszej domi
nuje wieczność, podczas gdy 'druga zwraca się ku historii, w  pewnym 
sensie jest filozofia pozytyw na także „historyczną filozofią” 22. Inny jest 
stosunek obu filozofii do Boga.

Zdaniem Schellinga, filozofia negatywna i pozytywna są różnymi 
i wzajemnie się uzupełniającym i sposobami postępowania badawczego 
jednej filozofii23. Prawdziwa filozofia w inna zacząć od etapu negatyw 
nego — w interpretacji Schellinga filozofią negatyw ną w  jego systemie 
była filozofia identyczności — w ram ach k tórej analizuje się znaczenia 
pojęć i ich stosunki logiczne. Ten racjonalny czy też logiczny moment 
jest negatyw ny w tym  sensie, że abstrahuje się od rzeczywistości, by 
rozum mógł ustalić ogólne znaczenie pojęć. Według Schellinga, Hegel 
absolutyzuje fazę negatyw ną uznając filozofię negatyw ną za samą filo
zofię, w  mniemaniu, że dostarcza ona pełnej wiedzy o bycie.

Koncepcja Schellinga jest w  znacznej mierze próbą przezwyciężenia 
heglizmu przez ukazanie, że jest on tylko jednym  momentem większej 
całości. Lecz Sohelling podejm uje także szczegółową kry tykę filozofii 
Hegla. Jego zdaniem, heglowskie utożsamianie logiki z antologią jest 
powrotem do formalnej ontologii Wolffa, cofnięciem się do stanowiska 
przedkrytycznego24. Schelling k ry tyku je  priorytet logiki w systemie 
Hegla. Jego zdaniem, logika wirana_ znajdować się pomiędzy filozofią 
przyrody i filozofią ducha. Istnienie przyrody poprzedza bowiem istnie
nie pojęć, abstrakta mogą się pojawić dopiero po tym, od czego są ab
strahowane, a więc pojęcie bytu  dopiero w tedy, gdy istnieje rzeczywi
sty byt, pojęcie staw ania się dopiero w  ślad za czymś, co się staje itd. 
Heglowska koncepcja logiki jako teorii czystego myślenia oparta jest, 
zdaniem Schellinga, na założeniu całkowicie fałszywym, że możliwy jest 
ruch pojęć, rozum iany jako myślenie całkowicie niezależne od doświad
czenia i od myślącego podmiotu. Schelling zwraca uwagę ,na to, że w ra 
mach logiki idea absolutna przechodzi swój pełny rozwój i właściwie nie 
wiadomo, dlaczego Hegel każe jej powtórzyć tę samą drogę w filozofii 
przyrody i filozofii ducha 25. Gdyby Hegel był konsekwentny, to, zda
niem Schellinga, poprzestałby na logice, ale w tedy wyszłaby na jaw 
cała pustka i jałowość jego koncepcji.

Według Schellinga, stanowisko Hegla prowadzi do uznania Boga za 
absolut czysto racjonalny, w koncepcji Hegla Bóg jest właściwie utoż

22 Tamże, s. 571.
23 Tamże, s. 564—565.
2« Tamże, s. 583.
25 Tamże, s. 584.
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samiony z  pojęciem, m am y tu  więc do czynienia z ubóstwieniem poję
cia. W związku z tym  Hegel swą własną filozofię uznaje za wyraz peł
nej i doskonałej wiedzy o Bogu.

Heglizm jest dla Schelliniga pewnego rodzaju dynamicznym panteiz- 
mem. W ram ach swej koncepcji Hegel znosi boską wolność.

*

Krytyczne tezy Trendeleinlburga zwrócone są przede wszystkim  prze
ciw dialektyce heglowskiej. Trendelenburg stara się wykazać, że prze
konanie heglowskie, iż jego koncepcja jest bezzałożeniowa, jest bezzasad
ne. Czysty byt, jako czysta abstrakcja, zakłada istnienie bytu  rzeczywi
stego. „Gdyż by abstrahować, musi się założyć coś, od czego się abstrahu
je” 26. Z dialektyki bytu i nicości Hegel wyprowadza stawanie się. Zda
niem Trendelenburga, zarówno czysty byt, jak i czysta nicość, jako rów
ne samym sobie pozostają w  spoczynku, z ich zjednoczenia nie może 
więc zrodzić się stawanie. „Stawanie ,się wcale nie mogłoby powstać 
z bytu i niebytu, jeśliby nie poprzedzało go wyobrażenie staw ania się” 27. 
Dialektyka heglowska, zdaniem Trendelenburga, zakłada wyobrażenia 
ruchu, przestrzeni i czasu. „Kto szczerze próbuje owe rzekomo czysto 
logiczne pojęcia pomyśleć bez wyobrażenia ruchu, przestrzeni i czasu, 
wkrótce dostrzeże ich niemożliwość” 28.

Trendelenburg poddaje ostrej krytyce heglowskie pojęcie negacji. Jego 
zdaniem, podkreślanie dynam icznej mocy negatywności jest całkowicie 
bezpłodne. Hegel bezprawnie utożsamia ruch myśli, która przez kontra
stowanie i porównywanie oczyszcza swe pojęcia, z ruchem  rzeczywistego 
bytu. W pojęciu negacji Hegel miesza dwie różne spraw y — negację 
logiczną i opozycję realną, bezpodstawnie utożsam iając je ze sobą. W 
związku ż tym dialektyka sta je  przed następującym  dylematem: albo 
negacja jest negacją czysto logiczną (a nie-a), ale w tedy nie wzbogaca 
drugiego m om entu w  nic określonego i z zanegowanych momentów nie 
można wyprowadzić trzeciego, k tóry  by je w  sobie jednoczył, albo „jest 
ona (negacja — J. N.) realnym  przeciwieństwem, w tedy  zaś jest n ie
osiągalna n a  drodze logicznej i d ialektyka nie jest dlalektyką czystego 
m yślenia” 29.

Trendelenburg kry tyku je heglowskie pojęcie identyczności. Jego zda
niem, pojęcie to  obiecuje więcej niż przynosi w rzeczywistości. „Pod
czas gdy powinno ono być m om entem  konkretnego, nie jest niczym in
nym, jak identycznością abstrakcji” 30.

26 A. T rendelenburg, Logische U ntersuchungen, Leipzig 1862, s. 37.
27 Tamże, s. 38.
28 Tamże, s. 41.
29 Tamże, s. 56.
30 Tamże, s. 66.
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Ze swojej k ry tyki Hegla wyprowadza Trendelenburg wnioski rady- 
kalne, odrzucając heglowską metodę i uznając ją 'za całkowicie bezpłod
ną. Jego zdaniem, Hegel był całkowicie bezkrytyczny nie stawiając sobie 
pytania, czy czyste m yślenie jest w ogóle możliwe. D ialektyka m iała do
wieść, że w jego ram ach u jm uje się rzeczywisty świat, m iast tego przy
niosła fantazje.

*

K ierkegaard w swojej k ry tyce Hegla powołuje się n a  Trendelenburga 
wielokrotnie, aprobując jego antyheglowskie argum enty. Stosunek Kier- 
kegaarda do Schellinga jest natom iast wieloznaczny. K ierkegaard słuchał 
wykładów Schellinga wygłoszonych w Berlinie w semestrze zimowym 
w 1841 roku. Początkowo robią one na nim  duże wrażenie. W dzien
niku notuje: „Jestem  tak  zadowolony usłyszawszy drugi wykład Schel
linga — nieopisanie... Przypom inam  sobie każde słowo, kitóre w tedy po
wiedział” 31. Wkrótce potem Kierkegaard jest rozczarowany. W liście 
do brata pisze: „Jestem  zbyt stary, by uczęszczać na wykłady, a Schel- 
ling zbyt stary, by je wygłaszać. Cała jego koncepcja potencji zdradza 
najwyższą im potencję” 32. Monograf filozofii K ierkegaards słusznie za
uważa, że na K ierkegaardzie wrażenie robią negatywne rozważania 
Schellinga, natom iast jego pozytywne spekulacje uważa on za typowy 
„przykład zlania się m etafizyki i dogmatów, gdzie m etafizyka jest dog
matyczna, a  dogm aty m etafizyczne. Odrzuca on spekulatyw ny idealizm 
Schellinga. Nie ma dla niego wartości idealistyczny system egzystencji, 
heglowski czy jakikolwiek inny” 33. Mimo niewątpliwej trafności tej 
uwagi, w ydaje się, że koncepcja Schellinga w yw arła duży wpływ na 
filozofię K ierkegaarda. Nie tylko dlatego, że 'Kierkegaard przyją ł niektó
re  przekonania schellingiańskie, lecz także z tego powodu, że określał 
się negatyw nie nie tylko wobec Hegla, lecz także wobec Schellinga.

KRYTYKA HEGLA U KIERKEGAARDA

„Gdyby Hegel napisał całą swą logikę, a potem  w  przedmowie powie
dział, że jest to tylko eksperym ent myślowy... byłby w tedy na pewno 
największym myślicielem, jaki żył kiedykolwiek. A tak jest jedynie 
śm ieszny” 34 — no tu je  K ierkegaard w dzienniku. Zdania te  dość dobrze 
charakteryzują stosunek m yśliciela duńskiego do Hegla. K ierkegaard po
dziwiał heglowską koncepcję, ale gwałtownie sprzeciwiał się jej ambi

31 S. K ierkegaard , The Journals, London and Glasgow 1958, s. 76.
32 Tamże, s. 79.
33 J. Collins, The M ind of Kierkegaard, Chicago 1959, s. 109.
34 S. K ierkegaard , The Journals, s. 90—91.
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cjom, by całkowicie zracjonalizować rzeczywistość. S tarania o to, by 
całe bogactwo rzeczywistości zamknąć w ram ach system u wydają mu 
się komiczne.

O tw artą i 'zdecydowaną kry tykę Hegla podejmuje Kierkegaard do
piero we wstępie do Pojęc ia  strachu, w „Interludium ” do Filozoficznych  
f ragm en tów ,  a przede wszystkim w O sta te c zn y m  n ie n a u k o w y m  dodatku  
do filozoficznych  fra g m en tó w .  W dziełach poprzednich zawarte są jedy
nie marginesowe uwagi skierow ane przeciw Heglowi. Jednakże cała 
jego twórczość, choćby tylko przez tem atykę, jaką podejmuje, zoriento
wana jest antyheglowsko. Kierkegaard jest zresztą tego całkowicie świa
dom. W dołączonym do D oda tku  kom entarzu do w łasnej twórczości pod
kreśla ustawicznie antyheglowski charakter .swych prac  35. Pełna prezen
tacja kierkegaardowskiej k ry tyki Hegla w ym agałaby więc przedstawie
nia wszystkich koncepcji Kierkegaarda zaw artych w tych dziełach. P rze
kracza to jednak ram y naszej pracy. Prezentując k ry tykę Kierkegaarda 
ograniczymy się tylko do nakreślenia jego 'argum entacji skierowanej 
przeciw systemowi i spekulacji.

„Czy przeszłość jest bardziej konieczna niż przyszłość? lub: czy moż
liwość .przez swe urzeczywistnienie stała się bardziej konieczna niż była 
przed nim ?” 36 — pyta Kierkegaard w „Interludium ” do Filozoficznych  
fra g m e n tó w  i odpowiada na te  pytania negatywnie. Dla Kiekegaarda nic 
nie staje się z konieczności, a to dlatego, że pojęcia konieczności i sta
wania się są kontradyktoryczne. Jeżeli coś się Staje, nie może być tym 
samym konieczne, stawanie się jest nieodłącznie związane z wolnością.

Stawanie się jest, według Kierkegaarda, przejściem z niebytu do 
bytu. N iebyt jest możliwością, byt -— rzeczywistością. Staw anie się jest 
przejściem od możliwości do rzeczywistości. Jest zm ianą dotyczącą nie 
istoty, lecz istnienia, tzn. istota stającego n ie zmienia się w procesie sta
wania się 37.

Konieczność określa Kierkegaard dość specyficznie. Konieczne jest 
dla niego to, „co się zawsze do siebie samego odnosi i do siebie samego 
odnosi się w ten sam  sposób” 3S. W ydaje się więc, że konieczne są dla 
K ierkegaarda związki logiczne i pojęcia. Jeżeli wziąć pod uwagę, że dla 
K ierkegaarda „stawanie się (das W  er den)  jest zmianą . (die V eran-

35 S. K ierkegaard, G esamm elte W erke, Bd. VI—VII Jena (dalej cyt. jako Wer- 
ke), s. 301—302, 312 i in. E. H irsch na podstaw ie dzienników i listów  K ierkegaarda 
ustalił, iż zaczął on czytać Hegla bądź na początku 1838 r., bądź w  końcu roku 1837. 
W okresie tym  czytał W ykłady z este tyk i; w  ciągu następnych trzech la t zapoznał 
się z częścią Historii filozofii oraz z częściami Filozofii historii i Filozofii prawa; 
w  roku  1841 czytał heglow ską Logikę i logiczną część Encyklopedii, tzw. Małą lo
gikę. Por. E. H irsch, K ierkegaard-Studien, G iitersloh 1933, s. 451 i n.

36 S. K ierkegaard, W erke, s. 66.
37 Tamże, s. 67.
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derung)” 39, to oczywiście konieczność i stawanie się wykluczają się wza
jemnie.

Czy można określić konieczność jako jedność możliwości i rzeczywi
stości, jak robi to Hegel? Możliwość i rzeczywistość różnią się co do 
bytu, a nie co do istoty, jak zatem można przez ich syntezę uzyskać ko
nieczność, k tóra inie jest określeniem  bytu, lecz określeniem istoty? 
„Gdyby możliwość i rzeczywistość były  zdolne do połączenia się, by stać 
się koniecznością, stałyby się wtedy... absolutnie różne co do istoty, a to 
żadna zmiana; a przez to, że stałyby się koniecznością lub konieczne, 
stałyby się tym  jedynym  (das Einzige),  które wyklucza stawanie się, 
a to jest równie niemożliwe, jak w ew nętrznie sprzeczne” 40.

Nic, oo się staje, nie s ta je  się z konieczności, wszystko, co się staje, 
staje się z wolności. Żadne staw anie się .nie jest konieczne, nie jest nim 
się stało, ponieważ może się nie stać, nie jest, gdy się już stało, ponieważ 
w tedy się nie s ta je” 41.

Streściliśm y powyżej tezy Kierkegaarda. W ydaje się, że zaw arty w 
nich jest następujący tok rozumowania. Związkiem koniecznym jest taki 
związek, k tó ry  jest trw ały  i niezm ienny. (Wprowadziliśmy tu  term in 
„związek”, którego Kierkegaard nie używa. Term in ten  ułatwia uchwy
cenie toku rozumowania Kierkegaarda, choć likw iduje pewne wielo
znaczności w  nim zawarte. Na precyzyjną analizę tych ostatnich nie 
mamy jednak miejsca). A więc konieczne byłyby związki typu: a =  a, 
lub a ^  a ' itp. Konieczne są więc wszystkie prawa logiki. Ale typ związ
ków ujmowanych przez logikę (dziś nazwalibyśm y je formalnymi) m a to 
do siebie, że tworząc je, a raczej je odnajdując, abstrahujem y od ist
nienia bytów, które w  te  związki ujm ujem y. 'Prawo tożsamości jest obo
wiązujące także dla bytów nieistniejących. Logika, powiedziałby K ierke
gaard, ujm uje związki istot, czy mówiąc już zupełnie jego językiem — 
konieczność jest określeniem istoty.

Stawanie się jest dla K ierkegaarda pewnym typem  związku pomię
dzy możliwością i rzeczywistością. Jest to  związek egzystencjalny, a nie 
logiczny. Dlaczego niemożliwa jest synteza możliwości i rzeczywistości? 
Dlatego, że w porządku bytowym  możliwość i rzeczywistość wykluczają 
się wzajemnie. Jeżeli istnieje możliwość, to nie istnieje jeszcze rzeczy
wistość, gdy już istnieje rzeczywistość, to już nie istnieje możliwość. 
W porządku bytowym nie sposób zatem ustanowić pomiędzy nimi związ
ku. Jedynym  związkiem koniecznym  w porządku bytowym byłaby dla 
K ierkegaarda tożsamość by tu  z samym sobą, ale oczywiście tożsamość 
bytowa wyklucza zmianę i staw anie się, gdyż b y t stający się jest ze so

39 Tamże, s. 68.
40 Tamże, s. 69.
41 Tamże.
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bą tożsamy tylko w  porządku istoty, w porządku egzystencjalnym  na
tomiast tożsamy ze sobą nie jest. Mamy tu zatem dwa wyjścia. Albo 
istnieje konieczny związek 'bytowy pomiędzy możliwością i rzeczywi
stością, ale nie ma wtedy staw ania się, gdyż możliwość i rzeczywistość 
są tylko różnymi określeniami tego samego bytu  i jest to  tylko niewła
ściwe wysłowienie twierdzenia o tożsamości bytu z samym sobą. Albo 
też abstrahujem y od egzystencji „możliwości” i „rzeczywistości”, ale 
wtedy przekształcają się one w  dwie różne isto ty  i w tedy  nie może być 
mowy o stawaniu się. Tak więc konkluzja wywodów Kierkegaarda jest 
taka: albo w bycie istnieje konieczność, a w tedy nie ma stawania się, 
albo jest staw anie się, a w tedy nie ma żadnej konieczności.

Zwróćmy uwagę na to, że takie określenie konieczności nie wyklucza 
związku przyczynowego. W prost przeciwnie. Związek przyczynowy jest 
dla K ierkegaarda dowodem wolności i wyklucza konieczność. Kon
cepcja K ierkegaarda godzi w  możliwość logicznego ujęcia stawania się. 
„Każde stawanie się przebiega w  sposób wolny, a nie z konieczności. Nic, 
co się staje, nie s ta je  się z pewnej racji {G ru n d ), wszystko z pewnej 
przyczyny. Każda przyczyna sprowadza się do pew nej swobodnie dzia
łającej przyczyny. Związek przyczynowy prow okuje złudzenie, że sta
wanie się jest objawem konieczności, naprawdę jednak on sam jako ten, 
k tóry  się stał, Wskazuje ostatecznie na swobodnie działającą przyczynę. 
Nawet konsekwencje praw  matury nie tłumaczą konieczności stawania 
się, jeżeli tylko zastanowimy się nad stawaniem  się jako takim ” 42.

Wszystko, co się stało, jest eo ipso  historyczne. K ierkegaard wyodręb
nia dwa rodzaje historyczności — historyczność ze względu na czas nie- 
dialek tyczną oraz dialektyczną. Pierwszy rodzaj historyczności przysłu
guje naturze. Nie trudno spostrzec, że K ierkegaard akceptuje w pewnym 
sensie przekonanie heglowskie, że natura nie m a historii. Niedialektycz- 
ność natu ry  ze względu na czas stw arza złudzenie, że podlega ona ko
nieczności. Złudzenie to jednak musi prysnąć, jeżeli przypominamy sobie, 
że n a tu ra  się stała. Przejdźm y do tego, co jest historyczne w ścisłym 
sensie tego słowa. Można tu  wyróżnić trzy perspektyw y: przeszłość, te 
raźniejszość i przyszłość. Przeszłość już się stała i nie może się już nie 
stać. Przeszłość inie podlega zmianie. Niezmienność ta  nie jest jednak 
identyczna z koniecznością. „Niezmienność tego, co się stało, polega na 
tym, że rzeczywiste Tak (So) nie może stać się inne, ale czy wynika stąd, 
że możliwe Jak  (W ie)  nie mogło stać się inne? Niezmienność konieczno
ści :z kolei polega na  tym, że odnosi się stale do siebie samej i że do sie
bie samej odnosi się w ten sam sposób, wykluczając wszelką zmianę” 43. 
Konieczność „nie może zadowolić się” niezmiennością przeszłości, gdyż

42 Tamże.
43 Tamże, s. 70.
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ta jest dialektyczna nie tylko ze względu na wcześniejszą niezmienność, 
z której wyszła, lecz także na zmianę, k tó ra ją  znosi44. Innym i słowy, 
jeżeli nie zapomnimy, że przeszłe już się stało i że stało się przeszłym 
dlatego, bo zostało zniesione przez staw anie się, to nie będziemy mogli 
uznać przeszłości za konieczną. Go do przyszłości, to  skoro przeszłość nie 
jest konieczna, nie ma najm niejszych podstaw do tego, 'by sądzić, że 
przyszłość będzie konieczna. Co do teraźniejszości, to nikt nie uznaje jej 
za konieczną. W teraźniejszości jesteśm y zanurzeni, jej stawanie się jest 
nam  bezpośrednio dane, dlatego trudno je pominąć.

Jeżeli przeszłości nie można powiązać z koniecznością, to ci, którzy 
przedstawiają historię jako konieczną, upraw iają profetyzm : „kto prze
szłość pojm uje jako historico-philosophus,  upraw ia w tył zwrócony pro
fetyzm ” 45. Nie jest przypadkiem, że w tył zwróceni „przepowiadacze” 
historii unikają patrzenia w  przyszłość i na teraźniejszość. Tylko prze
szłość oderwana od teraźniejszości i przyszłości, przeszłość pojęta jako 
coś zamkniętego i pozbawionego ruchu, daje się pojąć jalko konieczna.

Tezy Kierkegaarda skierow ane są zarówno przeciw heglowskiej logi
ce, jak i historiozofii. Logika jest bezradna wobec stawania -się, a historia 
nie daje się pojąć jako konieczna. To, co się staje, nie poddaje się racjo
nalizacji. To, co się staje, może nas dziwić, nie możemy go zrozumieć, to 
znaczy ująć racjonalnie jako konieczność. Tylko w tedy m oglibyśm y ująć 
racjonalnie staw anie się, gdyby było ono związane z koniecznością, gdyż 
rozum masz podlega prawom logiki. Rozumienie i historia wykluczają 
się wzajemnie. Wręcz można powiedzieć, że „jeśli filozof nigdy się nie 
dziwi... to eo ipso  nie ma do czynienia z h isto rią” 46.

Z tez krytycznych K ierkegaarda wym ierzonych przeciw Heglowi n a j
słynniejsza brzmi: „może istnieć system logiczny, ale nie może istnieć 
system egzystencji” 47. Pojęcie egzystencji jest u Kierkegaarda związane 
z pojęciem zmiany, staw ania się. Każda doktryna, która uwzględnia 
zmianę, bierze więc także pod uwagę egzystencję. Logika nie jest w 
stanie ująć i wyjaśnić zmiany, jest wobec ruchu całkowicie bezradna. 
Chcąc więc ująć egzystencję, m usim y się wyrzec logiki. System logiczny 
jest więc możliwy, ale nie jest on system em  egzystencji, więcej nawet, 
system logiczny i egzystencja wzajemnie się wykluczają. Pytanie, czy 
egzystencja wyklucza wszelki system , na razie zawieszamy.

W arto poświęcić trochę uwagi kierkegaardowskiej krytyce heglow
skiej koncepcji absolutnego początku. A rgum entacja K ierkegaarda bieg
nie następującym  tokiem. System Hegla zaczyna od tego co bezpośred
nie, a  Więc nie ma założeń, jest absolutny. Czy system może jednak za

44 Tamże, s. 71.
45 Tamże, s. 73.
46 Tamże.
47 Tamże, s. 185.
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czynać bezpośrednio od „bezpośredniości”? Na to pytanie należy odpo
wiedzieć negatywnie. Przecież zdaniem Hegla bezpośredniość nigdy nie 
istnieje, a jeśli istnieje, to tylko jako „bezpośredniość zniesiona”. Początek 
systemu, k tóry  zaczyna od tego oo bezpośrednie, stanowi w takim razie 
„refleksja”. Ale w tedy powstaje trudność, gdyż „refleksja ma tę miano
wicie własność, iż jest nieskończona” 48. Może nieskończoność refleksji 
jest złą nieskończonością, ale skąd w logice takie określenia, jak zły? 
Stajem y zatem wobec alternatyw y: albo refleksja, a w tedy musimy 
zrezygnować z początku, albo początek, a w tedy m usimy powściągnąć 
refleksję. A refleksję możemy ściągnąć tylko przez decyzję {Entschluss). 
Tak więc pow staje sytuacja — albo drogą refleksji usiłujem y osiągnąć 
początek, ale w tedy go nie osiągamy, albo powściągamy refleksję, a w te
dy osiągamy wprawdzie początek, ale nie jest to początek bez założeń, gdyż 
początek odsyła nas do czegoś, co refleksją nie jest — do decyzji49. 
Z trudności tych zdają sobie sprawę heglowscy logicy i dlatego „bezpo
średnie”, od którego zaczyna logika, definiują jako najbardziej abstrak
cyjne z wszelkich możliwych abstrakcji. Abstrakcja jest jednak również 
nieskończona. Powiedzmy, że abstrakcja kończy się, gdy nie istnieje już 
nic, od czego można i musi się abstrahować. System zacząłby w takim 
razie do niczego. Ale cóż miałoby to znaczyć? Jeżeli abstrahuje się od 
wszystkiego, żeby osiągnąć nic, należy także abstrahować od abstraho
wania. A w tedy pow staje nieskończony ciąg abstrahowania od abstraho
wania i początek jest nieosiągalny. „«Nie istnieje początek» i «początek 
zaczyna się od niczego» są to dwa całkiem identyczne zdania” 50. W w y
padku abstrakcji odnawia się ta  sama sytuacja, z k tórą mieliśmy do 
czynienia w wypadku refleksji. Tak więc początek jest dla tak czy ina
czej pojętej myśli nieosiągalny i pojęcie początku odsyła nas do czegoś, 
co myślą nie jest.

Po tej dygresji na tem at początku przejdźm y do stosunku systemu 
i egzystencji. Czy system  egzystencji jest możliwy? Na to pytanie K ier- 
kegaar.d odpowiada twierdząco, jest on jednak możliwy tylko dla Boga. 
Dla Boga „sama egzystencja jest systemem, nie może ona jednak być 
systemem dla istniejącego ducha. Stanowić pewien system to tyle, co 
być zamkniętym, egzystencja zaś jest przeciwieństwem zamkniętego 
układu. A bstrakcyjnie biorąc, system  i egzystencja nie dają się wspólnie 
pomyśleć, jako że myśl systematyczna mogłaby wziąć za przedmiot is t
nienie wówczas, gdyby je ujęła jako coś, co już ustało, a więc nie jako 
istnienie. Egzystencja to coś, co przedziela, co zachowuje odrębność rze
czy; system natom iast zamyka je i scala” 51. Pom ińm y sprawę Boga

48 Tamże, s. 188.
4D Tamże.
50 Tamże, s. 189.
51 Tamże.
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i jego stosunku do egzystencji. Mogłoby się wydawać, że egzystencja 
i system  wykluczają się już tylko na mocy przyjętych definicji. Jest tak 
w dużej mierze, gdyż pojęcie egzystencji dkreślane jest opozycyjnie 
w stosunku do myślenia i systemu. Spróbujm y jednak odtworzyć tok ro 
zumowania Kierkegaarda, k tóry  prowadzi go do określenia egzystencji 
jako negatywności myślenia. K ierkegaard zdaje się zadawać pytanie — 
kto tworzy system ? Czy spekulacja? Na to pytanie należy odpowiedzieć 
negatywnie. System musi mieć początek, a pojęcie początku wypro
wadza nas poza spekulację. Zatem  system  musi tworzyć człowiek (sy
stem może oczywiście tworzyć Bóg, ale tę sprawę pominęliśmy). Ale 
skoro system  jest tworzony przez człowieka, to powstaje ta  sarna sytua
cja, k tórą opisywaliśm y już przy okazji S tirnera. W stosunku do systemu 
tworzący go charakteryzuje się jako twórca, a więc jako coś, co syste
mem nie jest. S tajem y zatem  wobec następującej sytuacji: albo two
rzym y system, ale w tedy zapominamy o sobie samych, czy naw et ostrzej, 
unicestwiamy nas samych, co jest sytuacją przede wszystkim komiczną, 
albo zwracam y się ku  sobie, ale w tedy m usim y odrzucić wszelki system. 
Powstaje tu  jednak pewna trudność: „Z istnieniem  jest jak z ruchem: 
niełatwo je uchwycić. Jeśli m yślę o ¡nim, niweczę je, a więc o nim  nie 
myślę. Mogłoby się wydawać, że m am y prawo powiedzieć, że jest coś, 
co nie może być przedm iotem  myśli, a mianowicie istnienie. Powstaje 
jednak pewna trudność: ten, kto  myśli, istnieje, a zatem istnienie poja
w ia się zawsze wraz z m yślą” 52.

Z zarysowanych powyżej pozycji K ierkegaard podejm uje analizę 
problem u prawdy. W definicji praw dy jako zgodności bytu  z myślą, czy 
myśli z bytem, należy, zdaniem K ierkegaarda, zwrócić uwagę na to, co 
się rozumie przez byt. Jeżeli n ie  chodzi tu  o konkretny, empiryczny byt, 
to taka definicja praw dy jest zw ykłą tautologią: „byt i myślenie ozna
czają w tedy jedno i to samo, a ich zgodność jest abstrakcyjną iden
tycznością pomyślanego bytu  z sam ym  sobą” 53. Jeżeli natom iast przez 
byt „rozumie się konkretny, empiryczny byt, k tó ry  nigdy n ie jest, lecz 
zawsze się staje, to i praw da, jako zgodność by tu  i m yśli nigdy nie jest, 
lecz tylko się s ta je” 54. Teza o prawdzie, k tó ra się staje, czy też o praw 
dzie, k tó ra  jest „sama w staw aniu się” 55, jak to form ułuje Kierkegaard, 
jest obciążona rozlicznymi wieloznacznościami i niezbyt właściwie wia
domo, co m iałaby znaczyć. Sam Kierkegaard zapewnia, że taka prawda 
jest „rzeczywista tylko dla Boga, a nie dla istniejącego ducha, ponieważ 
ten jako istniejący jest w staw aniu się” 56. Jeżeli raz jeszcze pominąć

52 Tamże, s. 190.
53 Tamże, s. 192.
54 Tamże, s. 307.
55 Tamże, s. 248.
56 Tamże, s. 249.
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problem Boga, można by  -odtworzyć następujące rozumowanie Kierke- 
gaar-da. Nie można osiągnąć prawdy, jako zgodności m yśli i bytu, który 
jest poza nami, bo m yśl nie jest w stanie uchwycić staw ania -się. Jeżeli 
więc by t uzgadniam y z myślą, to  przestaje om w tedy być rzeczywistym  
bytem i osiągamy jedynie zgodność naszego m yślenia z nim  samym. 
Kierkegaard wyklucza więc możliwość zdobycia praw dy, k tóra byłaby 
poznaniem przedm iotu. Jeżeli przedm iot jest w istocie niepoznawalny, to 
w takim  razie poznawalny ew entualnie może być podmiot. Nietrudno 
spostrzec, że tak  rozum iana praw da n ie może dotyczyć podmiotu, gdyż 
ten jako istniejący też podlega stawaniu się. Tak więc praw da jako 
zgodność m yśli i by tu  jest właściwie nieosiągalna dla istniejącego pod
miotu, niezależnie od tego, czy miałaby być praw dą o przedmiocie czy 
też podmiocie.

Wydawać by się mogło, że takie rozstrzygnięcie wyklucza w ogóle 
możliwość jakiegokolwiek poznania. Zajm ijm y się najpierw  poznaniem, 
k tóre jest poznaniem przedm iotu różnego od podmiotu. Otóż przedmiot 
taki możemy, zdaniem Kierkegaarda, poznać, ale jesteśm y w stanie po
znać go jedynie abstrakcyjnie, gdyż jego istnienie jest dla nas n ie
uchwytne. Teza, że nie można uzyskać praw dy jako zgodności m yślenia 
i bytu, nie oznacza więc tu  niemożności poznania w ogóle, lecz tylko 
niemożność poznania istnienia.

Sytuacja, kiedy podmiot zwraca się ku sobie i siebie czyni przed
miotem poznania, jest radykalnie różna od opisanej przez nas powyżej. 
Otóż podmiotowi jego staw anie się jest dane bezpośrednio. Czy pod
m iot może siebie poznać abstrakcyjnie? Nie może. -Gdyby poznawał ab
strakcyjnie, negowałby swoje istnienie. Podmiot musi istnieć, żeby po
znawać, ale poznają-c abstrakcyjnie podmiot pomija swoje istnienie, 
a  więc nie istnieje, a co zatem idzie, nie po-znaje. Gdy więc chodzi o po
znanie podmiotu, w -grę może wchodzić tylko poznanie konkretne, czy 
jak je nazywa Kierkegaard, istotne. Wiemy już, że poznanie to nie może 
polegać na tym, iż myśl usiłuje uchwycić podmiotowość, bo podmiot, 
■o ile istnieje, staje się, a m yśl jest bezradna wobec staw ania się. Jedynym  
zaś realnym  poznaniem jest poznanie istnienia. „Tylko poznanie etyczno- 
-religijne jest poznaniem istotnym, ponieważ każde poznanie etyczno-re- 
ligijine z istoty swej odnosi się do faktu, że podmiot poznający istn ie je” 57. 
Poznawać istnienie znaczy więc tyle, co istnieć. Skoro poznanie i istnie
nie zlewają się ze sobą, to praw da także -utożsamia się z istnieniem. Jak  
mówi E. Gils-on — „...imamy tu  do -czynienia z -pewną n-oetyką, k tóra za
sługuje w  całej pełni na m iano egzystencjalnej, ponieważ nie pojm uje 
praw dy jako ujęcia istnienia, lecz samo istnienie uważa za prawdę. Moż
na więc wyrazić się, że sam a praw da została tu  zegzyśtencj-alizowana,

57 Tamże, s. 255.
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skoro bowiem tylko istnienie jest czymś rzeczywistym, to ono jedynie 
jest praw dziw e” 58.

N ietrudno spostrzec, że utożsamienie praw dy z istnieniem pociąga za 
sobą pewne konsekwencje. Praw dą staje  się nasz stosunek do prawdy. 
Tok m yślenia K ierkegaarda jest następujący: prawda i istnienie są tym  
samym. Dane nam  jest tylko nasze istnienie, prawdę chw ytam y zatem 
tylko o tyle, o ile zwracamy się ku  naszemu istnieniu, to znaczy, o ile je
steśm y w  to istnienie ustawicznie zaangażowani, czy jak powiada K ierke
gaard, w nim  zainteresowani. To zainteresowanie jest przeciwieństwem 
bezinteresowności, a bezinteresowność to obiektywność, zatem interesow 
ność jest subiektywnością, a więc praw da jest subiektywnością. A skoro 
praw da i subiektywność są tym  samym, a subiektywność jest pewnym  
sposobem zwrócenia się podmiotu do samego siebie, to praw da zawiera 
się w tym, w jaki sposób podmiot podchodzi do prawdy, a więc „sposób 
poznania praw dy stanowi w łaśnie praw dę” 59.

Tak więc K ierkegaard podobnie jak S tirner dochodzi do rozstrzyg
nięć skrajnie subiektywistycznych.

STIRNER A KIERKEGAARD

Jest rzeczą znamienną, że k ry tycy  Hegla są przez negację jego filo
zofii w  znacznej m ierze od Hegla zależni. Heglowska koncepcja narzuci
ła im zarówno pewien typ  wartościowania, jak i określoną problem a
tykę, co więcej — określony sposób podejm owania tej problem atyki. 
Zwrócimy uwagę tylko na dwa w ątki charakterystyczne dla stylu filo
zofowania zarówno Hegla, jak i jego krytyków .

Do swojej koncepcji Hegel wprowadza opozycję konkret-abstrak- 
cja, wiążąc z tym  określone wartościowanie — poznanie abstrakcyjne 
wartościowane jest zdecydowanie negatyw nie. Opozycja konkret-ab- 
strakcja pojaw ia się w pismach wszystkich omawianych przez nas m yśli
cieli, wiążąc się z takim  samym wartościowaniem jak heglowskie. Heg- 
lizm narzuca ponadto krytykom  sposób analizowania poznania. Hegel 
k ieru je swą uwagę na utajone przesłanki zaw arte w poznaniu. Poznanie 
bezzałożeniowe jest poznaniem konkretnym  i absolutnym. Swą filozofię 
uznaje Hegel za bezzałożeniową, a co za tym  idzie za absolutną filozofię. 
Takie rozstrzygnięcie jest więc równoznaczne ze stwierdzeniem, że filo
zofia się skończyła. Przed heglistam i sta je  wobec tego pytanie — czy na 
filozofii heglowskiej rzeczywiście skończyła się filozofia? Ci, którzy na 
to pytanie odpowiedzieli pozytywnie, (mówimy o lewicy heglowskiej), 
wyciągali wniosek, że należy w takim  razie wykroczyć poza filozofię

58 E. Gilson, B yt i istota, W arszawa 1963, s. 206.
53 S. K ierkegaard , W erke, s. 326.
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urzeczywistniając ją. (Zwróćmy uwagę, że tego rodzaju rozstrzygnięcie 
jest także w  pew nym  sensie destrukcją heglowskiego systemu, jeżeli pa
miętać o tym, że Hegel ściśle związał ze sobą filozofię i  historię, więcej 
nawet, można u niego mówić o tożsamości historii filozofii i historii. Ko
niec filozofii powinien więc właściwie być tożsamy z końcem historii. 
Teza, że należy urzeczywistnić filozofię, neguje więc taki stosunek filo
zofii i historii, jaki zakładał Hegel). Natom iast twierdzenie, że filozofia 
się nie skończyła, prowadzi krytyków  Hegla do poszukiwania jej ukry
tych założeń, gdyż odkrycie założeń heglowskiego system u jest równo
znaczne z negacją jego absolutności. Poszukiwanie utajonych założeń sy
stemu heglowskiego jest tu taj równoznaczne z poszukiwaniem konkretu 
i dyskwalifikacją koncepcji heglowskiej, jako abstrakcyjnej i m istyfiku
jącej konkret.

Spróbujm y teraz schematycznie nakreślić rozwój omawianej przez 
nas problem atyki. Nie jest przypadkiem, że zainteresowania krytyków  
skupiają się przede wszystkim wokół problem u absolutnego początku. 
Jeżeli początek system u jest rzeczywiście absolutnym  początkiem, to 
filozofia heglowska jest filozofią bezzałożeniową, a zatem jest absolutną 
filozofią i wraz z Heglem skończyła się filozofia. Jeśli natom iast filo
zofia się nie skończyła, to znaczy, że absolutny początek heglowskiego 
systemu jest m istyfikacją i że system heglowski zawierał ukryte zało
żenia. Feuerbach sądzi, że filozofia heglowska dziedziczy założenia filo
zofii, które ją poprzedziły. Filozofię heglowską nazywa Feuerbach filo
zofią krytyczną i przeciwstawia jej filozofię genetyczno-krytyczną. Sens 
tego przeciwstawienia jest chyba następujący: heglizm jest filozofią k ry 
tyczną, ponieważ Hegel upraw iał k ry tykę poznania, ale nie jest filo
zofią genetyczno-krytyczną, gdyż Hegel nie dotarł do tego, że w arun
kiem  poznania jest przyroda jako m ateria lny  konkret, n ie uwolnił się 
więc od mistyfikacji. Naczelną m istyfikacją filozofii heglowskiej, k tórą 
dzieli ona zresztą z wszystkimi minionymi filozofiami, jest to, że zakłada 
ona samą siehie. Ta m etaforyczna teza znaczy tu  tyle, że filozofia ta 
zaczyna od myśli, a naw et wtedy,, gdy sugeruje ona, że trak tu je  o bycie, 
to miesza rzeczywisty by t z pojęciem bytu, a więc tak  czy inaczej zaczy
na od myśli. Bezzałożeniowość możliwa jest ty lko wtedy, gdy wychodzi 
się od bytu rzeczywistego. Tym  rzeczywistym  bytem  jest konkret, k tóry  
Feuerbach charakteryzuje jako przyrodę i ludzką istotę. Należy pam ię
tać, że Feuerbach stara się znieść opozycję człowiek-przyroda. Możemy 
więc śmiało pominąć sprawę przyrody i różne związane iz tym  wielo
znaczności koncepcji Feuerbacha, a problem możliwości uchwycenia kon
kre tu  analizować tylko na przykładzie istoty ludzkiej. A więc konkre
tem jest istota ludzka. Istota ludzka jest nieuchw ytna dla myślenia, gdyż 
myśl nie jest w stanie uchwycić nic, co nie jest m yślą. K onkret jest więc
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uchw ytny poza myśleniem, ująć go pozwala tylko bezpośrednie obco
wanie z gatunkowością.

Podobne argum enty wysuwa przeciw  Heglowi Sohelliing. Myślenie nie 
jest w  stanie uchwycić egzystencji, egzystencja jako konkret uchw ytna 
jest tylko poza myśleniem. Na tym  kończą się w izasadzie podobieństwa 
między Feuerbachem  i Schellingiem. Wspólne im są tylko argum enty 
skierowane przeciw  koncepcji heglowskiej, Obaj a takują te same miejsca 
w filozofii Hegla, obaj dochodzą do koncepcji niepoznawalności konkretu 
w ram ach myślenia. Ale Hegel jest przez nich atakowany z pozycji prze
ciwstawnych. Tak więc .na przykład Feuerbach atakuje heglowski pan- 
teizm, gdyż uznaje go za zamaskowaną postać teologii, natomiast Schel- 
ling atakuje penteizm  heglowski, gdyż, jego zdaniem, jest on zamasko
wanym ateizmem. Te dwie koncepcje, podobne do siebie w swej w ar
stwie negatyw nej, są sobie skrajnie przeciwstaw ne w swych rozstrzyg
nięciach pozytywnych. Podobnie też argum entuje Trendelenburg: aby 
można było w ram ach myśli uchwycić rzeczywistość, musi ona opierać 
się na zmysłowej intuicji ciał poruszających się w przestrzeni i zmie
niających się W czasie.

Zwróćmy uwagę, że negatyw ne określenie się wobec Hegla wyznacza 
tok refleksji obu myślicieli. Inaczej mówiąc, próba demistyfikacji hegliz- 
mu przekształca się jednocześnie w poszukiwanie punktu archimedeso- 
wego, to anaczy podstawy, n a  k tórej musi się oprzeć filozofia, jeżeli 
chce uniknąć m istyfikacji.

W swojej krytyce Hegla S tirner kontynuuje Feuerbacha, a K ierke- 
gaard Schellinga, choć zależność K ierkegaarda od Schell.inga jest oczy
wiście daleko m niejsza niż zależność S tirnera od Feuerbacha. Obaj m yśli
ciele określają się negatyw nie wobec swych poprzedników. Jednakże 
zarówno dla S tirnera jak dla Kierkegaarda, partnerem  w dyskusji jest 
przede wszystkim  Hegel. W stosunku do Hegla óbaj stosują te  same 
zabiegi, co ich poprzednicy. '(Wprawdzie S tirner nie podejm uje proble
m u absolutnego początku, lecz rolę tych rozważań pełni w jego koncep
cji historiozofia. W stirnerow skich konstrukcjach historycznych feno
menologia góruje nad historiozofią). Obaj, S tirner i Kierkegaard, odrzu
cają jednocześnie rozwiązania swych poprzedników, uznając je za ab
strakcyjne. Obaj przez opozycję do Hegla i negację Feuerbacha i Schel
linga (tzn. jeden przez odrzucenie koncepcji Feuerlbaeha, a drugi Schel
linga) dochodzą do skrajnego subiektywizm u. Nazwijmy go subiektywiz
m em  egzystencjalnym. Dla obu myślicieli jedyną realnością konkretną 
jest ludzkie indywiduum , jest to ich, by użyć wyrażenia Kierkegaarda, 
punkt archimedesowy. Indywiduum  to nie daje się ująć w ram ach dy
skursu, w stosunku do niego charakteryzuje się jako czysta negatyw - 
ność. Uchwycić indywiduum  można tylko o tyle, o ile się nim  jest. Jedy
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ną realnością i konkretem  jest więc tylko jednostkowa egzystencja dana 
sobie samej. Obaj myśliciele odrzucają możliwość ¡komunikacji pomiędzy 
poszczególnymi indywiduami, gdyż proces kom unikacji niszczy to, czym 
indywiduum jest. Indywiduum  ludzkie realizuje się zatem dla obu w tak 
czy inaczej pojętym  działaniu, w  którym  koncentruje się na sobie sa
mym. M amy tu więc do czynienia z następującym  podobieństwem: stir- 
nerowska teza — istnieje tylko Ja, odpowiada kierkegaardowskiemu 
przekonaniu, że „każdy poszczególny człowiek jest sam otny”; egoizmo
wi S tirnera odpowiada kierkegaardowska teza o zainteresowaniu indywi
duum  jego w łasną wieczną szczęśliwością czy też wiecznym zbawie
niem (ew ige  S e h g k e i t); stirnerowskiej tezie, iż należy nadawać sobie 
wartość — kierkegaardowska koncepcja wyboru 60.

Jednakże mimo zasadniczych podobieństw ich koncepcji wizje świata, 
jakie dają S tirner i K ierkegaard są diam etralnie różne. Nie chodzi tu 
tylko o to, że S tirner jest ateistą, a K ierkegaard jest gorąco wierzący. 
Tę spraw ę n a  razie pomińmy. Myśliciele ci d ają  różne w izje osobowości. 
Obaj osobowość określają przez jej stosunek do myślenia, dla obu jest 
ona wobec m yślenia czystą negatywnością. Lecz inaczej ujm ują sam 
problem myśli. S tirner kontynuuje Feuerbacha, k tó ry  ujm ował myślenie 
jako jeden z atrybutów  istoty ludzkiej. S tirner odrzuca wprawdzie istotę 
ludzką, ale stosunek m yśli do Ja  pozostaje u niego taki sam, jak sto
sunek myślenia do istoty ludzkiej. Ja  jest posiadaczem myśli, a samo 
myślenie S tirner subiektywizuje. K onkret jest tu  tylko dlatego nie
uchw ytny dla myślenia, gdyż nie wyczerpuje się w  myśleniu, toteż Ja- 
-konkret jest dla m yślenia negatywnością tylko wtedy, gdy myśl stara się 
go uchwycić. Można by powiedzieć, że Ja  jest negatyw nością tylko w po
rządku poznawczym i tylko w nim  realizuje się sprzeczność myślenia 
i Ja. W porządku ontologicznym natom iast nie ma żadnej sprzeczności 
między myślą i Ja, gdyż Ja  jest tu  po prostu Ja, które posiada myśli. 
S truk tu ra  osobowości, jaką daje S tirner, jest więc jednolita.

K ierkegaard w swoim ujęciu m yślenia kontynuuje natom iast Schel- 
linga, dla którego myśl nie jest jednym z atrybutów  egzystencji, lecz 
czymś całkowicie od niej oderwanym. K ierkegaard inaczej określa po
jęcie egzystencji, lecz stosunek myśli i egzystencji jest u  niego taki sam, 
jak u Sehellinga. M yślenie i egzystencja u  K ierkegaarda wzajemnie się 
wykluczają. Abstrakcyjnie rzecz biorąc egzystencja i myślenie nie dają 
się wspólnie pomyśleć, ale w rzeczywistości realizują się one jednak w 
ludzkim bycie. Człowiek nie jest ani m yślą bez istnienia, ani istnieniem 
bez myśli, człowiek jest egzystencją, w  k tórej myśl znajduje się jak 
gdyby w  obcym sobie środowisku. Jest to sy tuacja paradoksalna. W by

60 H. Arvon, jw., s. 175—177.
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cie ludzkim  łączą się ze sobą dwa pierw iastki, k tóre wzajem nie się wy
kluczają. S tru k tu ra  osobowości, jaką daje K ierkegaard, jest paradoksalna, 
a b y t ludzki jest bytem  rozdartym  na dwa przeciwstawne sobie czyn
niki. Kierlkegaard jest zresztą w tym  rozwiązaniu daleko bliższy niż 
S tirner współczesnemu egzystencjalizimowi.

Inaczej określają S tirner i K ierkegaard stosunek indywiduum  do te
go, co jest poza nim. Ja  stirnerow skie określa się wobec rzeczy i innych 
Ja. Jest ich posiadaczem. Ten stosunek posiadania jest w  pewnym  sensie 
u S tirnera am biwalentny. Ja posiada i używa rzeczy (to samo dotyczy 
stosunku Ja  do innych Ja, -gdyż zostają one zepchnięte przez egoizm na
szego Ja  do statusu  rzeczy). S tirner bardzo mocno akcentuje konsump- 
cyjny charakter swego Ja. Jednocześnie J a  jest ustawicznie zagrożone, że 
na skutek używania rzeczy zatraci swoją autentyczność. Ja  nie używa 
rzeczy ze względu na nie, lecz ze względu na  siebie, jak mówi S tirner — 
odnosi się do nich egoistycznie. Lecz rzecz jako przedmiot użycia staje 
się pew ną wartością, co prowadzi do tego, że Ja  może zacząć używać 
rzeczy ze względu na  nie same. Ale w tedy Ja  zatraca swój egoizm (co 
znaczy tu  ty le  co autentyczność) i popada w niewolę, s taje  się zależne 
od rzeczy, a zatem  przestaje być ich posiadaczem, a samo zaczyna być 
przez nie posiadane. S tirnerow ski stosunek posiadania m usi się zatem 
wyrażać w  ustawicznym  ruchu, w ram ach którego Ja  ustawicznie odcina 
się od rzeczy i używ a ich zarazem.

Można chyba uznać, że ze względu n a  ten  konsum pcyjny charakter 
Ja  K ierkegaard zarzuciłby S tirnerow i estetyczny sposób życia. Zdaniem 
Kierkegaarda, ten sposób życia prowadzi z jednej s trony  do zwątpienia 
i rozpaczy, a z drugiej do zagubienia egzystencji — podobnie jak w w y
padku spekulacji — w  anonimowym świecie. Jednostkę stawia K ierke
gaard wobec następującego wyboru: albo wartością jest użycie, a wtedy 
jest ona skazana na zwątpienie i rozpacz, k tóra kulm inuje w poczuciu 
własnej skończoności; albo wartością jest w iara, a w tedy jednostka ma 
możliwość osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. A więc jednostka, k tóra 
jest bezgranicznie przejęta sam a sobą, musi określać się wobec transcen
dencji. Przedm iotem  w iary  nie jest ani jakakolw iek doktryna, ani ten 
kto ją  głosi, ponieważ stosunek tego, co istnieje, do teorii jest z koniecz
ności stosunkiem myślowym, a więc nie istn ieje realnie. Wiara polega na 
tym, że jest ona bezpośrednim stosunkiem  jednego podm iotu do innego, 
jej podmiotem jest rzeczywistość kogoś innego. Ale w takim  razie wiara 
jest ozymś paradoksalnym . „Paradoks w iary  polega na tym, że jest 
ona poznaniem istnienia innego niż podm iot” 61.

Stirnerow skie Ja posiada nie tylko rzeczy, lecz także inne Ja. Jedno

61 E. Gilson, jw., s. 213.
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cześnie jest przez inne Ja posiadane. Stosunek posiadania umożliwia 
więc powstanie więzi pomiędzy poszczególnymi Ja. Ten stosunek wza
jemnego posiadania się Ja  jest podobny do stosunku Ja  do rzeczy i pod
lega ustawicznemu zagrożeniu w swej autentyczności, gdyż egoizm mo
że się przerodzić w miłość. Jednakże wspólnota poszczególnych, egoisty
cznych Ja  jest możliwa, a koncepcja S tirnera kulm inuje w utopii luź
nego związku (V e re in ) egoistów.

Kierkegaard stanowczo wyklucza możliwość jakiejkolwiek wspólnoty 
międzyludzkiej. Wspólnota ta  byłaby możliwa tylko wtedy, gdyby moż
na było przekazać innym, swe własne istnienie. Można to zrobić tylko 
w słowach, ale dlatego właśnie nie można innym  przekazać swego istnie
nia. Jednostka u K ierkegaarda skazana jest na chroniczną samotność.

Inne jest u  obu myślicieli ujęcie możliwości autentycznego istnienia. 
Dla S tirnera jesteśm y autentyczni żyjąc jak egoiści. A przy tym być 
egoistą jest dla jednostki spraw ą najprostszą. Po prostu wszyscy je
steśm y egoistami. To raczej zaprzeczenie własnemu egoizmowi wymaga 
wysiłku. Autentyczność jest więc dla S tirnera wartością, po którą na
leży sięgać, k tó rą można osiągnąć i k tórą osiąga się z najwyższą łatwo
ścią. Autentyczność jest więc nam bezpośrednio dana.

Podobnie jak  u Stirnera, u  Kierkegaarda autentyczność jest pewną 
formą egoizmu. To znaczy jednostka tylko o ty le istnieje autentycznie,
o ile jest bezgranicznie zainteresowana w swojej szczęśliwości, o ile u sta
wicznie jest skupiona na swym własnym  istnieniu. Dla Kierkegaarda 
przy tym  istnienie autentyczne jest ustawicznie zagrożone możliwością 
roztopienia się w nieautentyczności. Nieautentyczność jednak, odwrot
nie niż u Stirnera, jest stanem  naturalnym  jednostek. Istnienie auten
tyczne wymaga od jednostki skupienia jej wszystkich sił na tym, by 
stać się autentyczną. A przy tym  autentycznym  się n ie j e s t ,  lecz się 
ustawicznie s t a j e ,  czy mówiąc inaczej autentyczność jest zawarta w 
staw aniu się, w ustawicznym  wysiłku odnoszenia się do własnej egzy
stencji, k tóra jest stawaniem  się. K ierkegaard nigdy nie powiedział
o sobie, że był chrześcijaninem, ale twierdził, że dołożył wszelkich w y
siłków, by się nim stać. Przez istnienie autentyczne, odwrotnie niż 
u Stirnera, nie osiągamy jednak najwyższej wartości. U Kierkegaarda 
jest to wprawdzie w arunek konieczny do tego, by ją  osiągnąć, lecz nie
wystarczający. Jeżeli więc porównanie S tirnera i K ierkegaarda organizo
wać wokół problemu możliwości zrealizowania wartości, to u Stirnera 
wartość najwyższa jest dana wraz z autentycznym  istnieniem i jest osią
galna z łatwością, gdy u K ierkegaarda autentyczność jest warunkiem 
koniecznym, by można było zrealizować wartości, lecz leżą one poza 
egzystencją, realizują się tylko w bezpośrednim kontakcie z Bogiem.
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Ale Bóg K ierkegaarda jest Bogiem ukry tym  i określając się wobec niego 
jednostka stoi wobec paradoksu absolutnego. K ierkegaard nakazuje więc 
dołożyć wszelkich starań, by zrealizować wartość najwyższą, lecz jedno
cześnie mówi, że jest ona nieosiągalna. Nad jego wizją dom inuje pa
radoks.

Tak więc negatyw ne określenie się obu myślicieli wobec Hegla 
wprawdzie zbliża do siebie ich koncepcje w wielu punktach, lecz nie de
cyduje o w izji świata, jaką one dają.

J. N iecikow ski

STIRNER, KIERKEGAARD — DIE KRITIKER HEGELS

Zusam m enfassung

D er Vf bespricht in dieser A rbeit zwei A rten  der K ritik  an der Hegelschen 
Philosophie, die von der Position des frühen  E xistentialism us aus erfolgt. Der Vf 
is t bemüht, zu zeigen, daß die Opposition gegen das H egelsche System eine wichtige 
Rolle bei der H erausbildung der A nschauungen S tirners und K ierkegaards spielen. 
Diese Opposition gegen das Hegelsche System zw ingt seine K ritiker zu gewissen 
ähnlichen Gedankengängen. Indem  sie sich gegen die Hegelsche Überzeugung, daß 
seine Philosophie eine absolute Philosophie sei, w enden, bem ühen sie sich, die 
verborgenen V oraussetzungen dieses System s aufzudecken; denn die Auffassung, 
daß die H egelsche Philosophie n icht voraussetzungslos sei, bedeutet ihre A bsolut
heit in  Frage zu stellen. Feuerbach ist der M einung, daß die H egelsche Philosophie 
das E rbe aller vorausgegangenen Philosophien darstelle. Das Hegelsche System nennt 
Feuerbach eine kritische Philosophie und er ste llt diesem die genetisch-kritische 
Philosophie gegenüber. Hegel kritisiere  die E rkenntnis, aber seine Philosophie sei 
keine genetisch-kritische, denn er sei sich n icht bew ußt gewesen, daß die N atur 
als etwas m aterie ll K onkretes die Bedingung der E rkenntnis sei, er habe sich also 
nicht von der M ystifikation befreit. Die H auptm ystifikation  der Hegelschen Philo
sophie beruhe darauf, daß sie sich selbst voraussetze. M it dieser m etaphorischen 
These w ill Feuerbach ausdrücken, daß Hegel im m er m it der Idee beginne; sogar 
dann, wenn er m eint, vom Sein zu sprechen, geht es ihm nicht um das w irkliche 
Sein, sondern um den Begriff des Seins. V oraussetzungslosigkeit ist nur dann m ö
glich, wenn m an m it dem w irklichen Sein beginnt. Dieses w irkliche Sein ist das 
K onkrete, das fü r Feuerbach die N atur und das m enschliche Wesen darstellt. Da 
jedoch Feuerbach die Opposition zwischen Mensch und N atur aufzuheben versucht, 
geht der Vf dieses A rtikels n icht näher auf den freuerbachschen Begriff der N atur 
und die damit verbundenen V ieldeutigkeiten in dem System dieses Philosophen ein. 
Der Vf versucht lediglich zu analysieren, inw iefern es möglich ist, das K onkrete 
im m enschlichen Wesen zu fassen. Das D enken kann das Wesen des Menschen nicht 
erfassen, denn das D enken ist n icht im stande etw as zu begreifen, was n icht eine 
Idee ist. Das K onkrete  ist also nach Feuerbach im Denken nicht faßbar, sondern 
lediglich unm itte lbar durch den V erkehr m it der Gattung.

Ähnlich argum entierte  Schelling gegen HegeL Die Existenz ist nicht innerhalb, 
sondern nur außerhalb  des D enkens erfaßbar. Dasselbe w endet T rendelenburg auf
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die Bewegung an. Der Begriff der Bewegung habe nur dann Sinn, w enn er m it einer 
Vorstellung verbunden sei, m it der augenscheinlichen V orstellung eines sich bew en- 
genden K örpers. Dem Begriff der Bewegung m üsse also ein sinnlicher Kindruck 
vorausgehen.

Indem  die obengenannten D enker zu zeigen versuchen, daß das Hegelsche Sy
stem verborgene V oraussetzungen besitze, fü h rt bei ihnen der Versuch, die M ysti
fikation dieses Systems aufzudecken, zu einer Suche nach einer solchen philosophi
schen G rundlage, die es erm öglicht, eine Philosophie zu schaffen, welche fre i von 
allen M ystifikationen w äre.

S tirner w ird  vom Vf als ein Fortsetzer Feuerbachs angesehen, wie K ierkegaard 
ein Fortsetzer Schellings und Trendelenburgs ist, obwohl K ierkegaards Abhängig
keit von diesen beiden D enkern bedeutend geringer ist, als die A bhängigkeit S tir- 
ners von Feuerbach. Doch ist fü r beide, d.h. S tirner und K ierkegaard , vor allem 
Hegel der „D iskussionspartner”. Die A rt ih rer H egelkritik  ähnelt stark  der ih rer 
Vorgänger. Beide verw erfen  deren Lösungen (K ierkegaard negiert die Konzeption 
Schellings, T rendelenburg  übte auf seine E ntw icklung einen geringeren Einfluß 
aus), da diese abstrak t seien. Beide kommen über die Opposition gegen Hegel und 
die V erw erfung der Lösungen von Feuerbach und Schelling zu einem extrem en 
Subjektivism us. F ür beide D enker ist das m enschliche Individuum  die einzige 
R ealität, dieses bildet gleichsam  ihren  „Archim edischen M ittelpunkt” (Kierkegaard). 
Das Individuum  kann  m an nicht durch Reflexion erfassen. Man kann es nur soweit 
erfassen, w iew eit m an selber ein Individuum  ist. Die einzige R ealität und das 
einzig K onkrete ist also fü r beide D enker die individuelle Existenz an und fü r sich. 
Beide verw erfen die M öglichkeit eines V erkehrs zwischen einzelnen Individuen, 
denn der K om m unikationsprozeß zerstöre das Wesen des Individuum s. Das Ind iv i
duum realisiere  sich also in einer so oder so verstandenen Tätigkeit, in w elcher 
es ich auf sich selbst konzentriert. Zwischen beiden Konzeptionen bestehen folgende 
Ä hnlichkeiten: die These Stirners, daß einzig I c h  existiert, en tsp rich t der Ü ber
zeugung K ierkegaards, daß jedes Individuum  einsam  sei; dem Egoismus S tirners 
entspricht w iederum  die These K ierkegaards, daß das Individuum  nur an seiner 
eigenen ewigen Seligkeit in teressiert sei; und schließlich steh t der Forderung S tirners, 
daß m an sich selbst einen W ert verleihen müsse, die K ierkegaardsche Konzeption 
der W ahl gegenüber.

D am it sind jedoch die K onvergenzen zwischen den A uffassungen S tirners und 
K ierkegaards erschöpft. Die negative Selbstbestim m ung beider D enker hat zw ar 
gewisse Ä hnlichkeiten in ihren  philosophischen System en zur Folge, aber das 
Ganze ih rer Visionen von der W elt is t dadurch noch keineswegs bestimmt.


