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Макс Штырнер – нямецкі філосаф сярэдзіны 19-га стагоддзя [11; 12], які 

з’яўляецца заснавальнікам так званага «анарха-індывідуалізма» [5]. Нягледзячы на 

тое, што дадзеная праца прысвечана філасофіі дзевятнаццатага стагоддзя і асобе 

філосафа, які ў наш час не карыстаецца вялікай папулярнасцю, аднак яе 

актуальнасць выяўляецца ў тым, што тым, што ў сучасным свеце ідэямі, якія будуць 

вывучаныя ў дадзенай працы, актыўна карыстаюцца не толькі прыхільнікі дадзенай 

філасофіі, а таксама і людзі, якія не былі азнаёмленыя з аўтарам наогул [2; 4], а 

таксама ў тым, што Макс Штырнер закранае пытанне асобы, якое з’яўляецца 

заўсёды актуальным. Таксама трэба дадаць, што дадзенага аўтара разглядалі толькі з 

пункту гледжання паліталогіі, а з пункту гледжання тэалогіі – нет. Таму,  у дадзенай 

працы было вырашана звярнуць увагу на феномен Бога ў філасофіі Макса Штырнера 

і на яго ўзаемадзеянні з індывідам, прадстаўленым у выглядзе «Я» або «Адзінага». 

Таксама адной з задач працы з’яўляецца параўнанне «эгалогіі» Макса Штырнера з 

антрапалагічнай сістэмай поглядаў, якую прапаноўвае хрысціянства. 
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«БОГ» І «АДЗІНЫ» У АНТРАПАЛОГІІ МАКСА ШТЫНЕРА 

Бог у разуменні Макса Штырнера 

Перш чым параўноўваць антрапалагічныя падыходы Макса 

Штырнера і праваслаўнай царквы, трэба спачатку разабраць у агульным 

рысах кожны з аспектаў філасофіі Макса Штырнера. 

Сам Бог у хрысціянскім яго разуменні згадваецца ў Штырнера, нават, 

трэба адзначыць, што цытат са Святога Пісання Новага Запавету ў яго 

дастаткова шмат. Аднак, Штырнер, кажучы пра Бога, не мае наўвазе 

хрысціянскага Бога. Ён мае наўвазе крыху іншае. 

Для вызначэння вышэйшай сутнасці ў сваёй філасофіі Штырнер 

выкарыстоўвае тэрмін «Дух» [10]. 

Дух – з’яўляецца па Штырнеру прадуктам мыслення (кагнетыўных 

здольнасцяў асобы). Але сам Дух не з’яўляецца часткай самога індывіда. 

Дух – пануючы рэгулятар жыцця і ўзаемаадносінаў у соцыуме. Бачым 

мы яго за лік «прывідаў» – ідэй/форм рэалізацыі гэтых ідэй, якія 
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ўплываюць на паводзіны індывідуума і прымушаюць яго дзейнічаць не 

на сваю карысць. Прыклад «прывідаў»: Дзяржава; Права; Бог; Чалавек і 

г.д. Свае функцыі выконвае Дух за лік такой характарыстыцы як 

«святасць» - немагчымасць падпарадкавання індывідуумам [8].  

Дух падпарадкоўвае звычайных людзей, але па Штырнеру сапраўдны 

эгаіст павінен не падпарадкоўвацца Духу, а сам яго падпарадкаваць на 

сваю карысць (бессэнсоўнае існаванне і атрымліванне асалоды).  

Трэба таксама падкрэсліць, што Дух у сістэме Макса Штырнера 

з’яўляецца эгаістам, таму ён і падпарадкоўвае сабе людзей дзеля 

адзінага – асабістага існавання. 

Індывідуум у разуменні Макса Штырнера 

Кожны індывід па Максу Штырнеру мае тры частцы: Цела (фізічныя 

характырыстыцы чалавека і яго фізічнае цела); Мысленне (кагнетыўныя 

здольнасці асобы) і «Адзіны»/«Я» (самаасабістасць кожнага чалавека). 

І менавіта вось гэты «Адзіны» з’яўляецца не толькі самім 

індывідуумам, а яшчэ і цэнтрам антрапалагічнай сістэмы Макса 

Штырнера. «Адзіны», з’яўляючыся «творчым нішто» [4; 9] (т.з. не 

тычыцца не да ўзроўня ідэй і не да ўзроўня матэрыяльных рэчаў), мае 

быццё сам ад сабе (т.з. не створаны нікім звонку). І трэба адзначыць тое, 

што мэты існавання як такой індывідуум у Макса Штырнера не мае, бо 

мэта існавання мысліцца ім як адзін з «прывідаў», які спрабуе 

падпарадкаваць сабе асабістае «Я». Таму, па Штырнеру, індывідуум 

дзеля сабе павінен (па сваёй волі) падпарадкаваць сабе сваё цела і 

мысленне, і накіраваць іх на задавальненне сваіх патрэбаў, якія не 

маюць ніякай сістэмы і мэты [6]. 

Таму, робячы вынік, магчыма казаць аб тым, што «Я» і Бог (Дух) у 

эгалогіі Макса Штырнера канфліктуюць за панаванне адзін над другім, 

за вольнае існаванне і ўвогуле магчымасць існаваць (тычыцца Духа, бо 

ўсе «прывіды» загінаюць пры парападкаванні мыслення, а сам Дух не 

можа ўплываць на індывідуума) [7; 8]. 

ХРЫСЦІЯНСКАЯ АНТРАПАЛОГІЯ І ЭГАЛОГІЯ МАКСА ШТЫРНЕРА 

Параўнанне хрысціянскай антрапалогіі з эгалогіяй Макса 

Штырнера 

Параўнанне дзьвюх антрапалагічных сістэм магчыма выказаць у 

агульнай траблічцы, у якой па асноўным пытанням будуць 

параўноўвацца эгалогія Макса Штырнера і хрысціянская антрапалогія, 

на якой будуецца сучаснае Еўрапейскае грамадства. 
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Табліца 

Параўнанне эгалогіі Штырнера з хрысціянскай антрапалогіяй 

Крытэр параўнання «Эгалогія» Штырнера [10] Хрысціянская антрапалогія 

[1; 3] 

Мэта індывідуума. Адсутнічае. Абагаўленне (φεωσις). 

Ідэал індывідуума. Адсутнічае. Трыадзіны Бог Творца. 

Стваральнік індывідуума 

(крыніца быцця).  

Сам індывідуум («творчае 

нішто»). 

Трыадзіны Бог Творца. 

Мэта стварэння.  Як такая адсутнічае. Узвядзенне любові Богам. 

Характар любові. Эгаістычная. Альтруістычная. 

Цэнтр сусвету. Сам індывідуум («Я») Чалавек. 

Прычына ўлады над 

створаным светам.  

«Моц» індывідуума. «Царская годнасць» чалаве-

ка. 

Склад індывідуума. «Я» («творчае нішто»), 

мысленне, плоць. 

Цела, душа і дух (частка 

Божага Быцця). 

Індывідуум гэта? «Бог самаго сябе» «Бог па міласці» 

Свабода індывідуума. Маецца. Маецца. 

Прычына свабоды 

індывідуума. 

Прыналежнасць самому 

сабе.  

Падабенства Бажаству. 

Вынік адпадзення ад 

Творцы. 

Суіцыд. Станаўленне 

«творчым нішто». 

Здзяйсненне граху, 

станаўленне «нічым». 

Грэх гэта? Дакучлівая ідэя, прадукт 

мыслення. 

Адпадзенне ад Бажаства. 

Ахвяра Хрыста гэта? 1)Праява эгаістычнай 

любові Хрыста. 

2)Пачатак эпохі панавання 

«Духа» (мыслення). 

1)Праява альтруістычнай 

любові Бога. 

2)Аднаўленне прамых 

богазносін. 

Зыходзячы з гэтага, можна зрабіць выснову, што «эгалогія» Макса 

Штырнера карэнным чынам разыходзіцца з уяўленнямі хрысціянскай 

антрапалогіі, выкладзенай у Святым Пісанні. Больш за тое, з пункту 

гледжання хрысціянскай антрапалогіі, у «Адзіным» Макса Штырнера 

можна ўглядзець прыкметы адпалага чалавека, чалавека грэшнага, які 

з'яўляецца супрацеглым хрысціянскім прыкметам, нават у нейкім сэнсе 

антаганістам Богу: Быццё і «творчае нішто» (небыццё, анты-быццё ). А 

паколькі на аснове хрысціянскай антрапалогіі пабудавана сучаснае 

грамадства, то «эгалогія» ідзе ў канфлікт і з ёй, што падкрэсліваецца і ў 

працы самога Макса Штырнера.  
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