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W artykule tym zamierzam pokazaæ, ¿e podmiotowoæ epistemiczna ma
znaczenie moralne. Wprowadzê pojêcie niepredykatywnego podmiotu bêd¹cego zarówno orodkiem poznania (podmiotem epistemicznym, czyli
poznawczym), jak i orodkiem odniesienia moralnego (podmiotem etycznym). Nastêpnie przejdê do uzasadnienia tezy, ¿e podmiot etyczny wspó³wystêpuje z podmiotem epistemicznym. Taki podmiot mo¿emy nazwaæ
podmiotem epistemoralnym (epistemoral subject).
Wprowadziwszy kategoriê podmiotu epistemoralnego poka¿ê, ¿e pojêcie to ma znaczenie dla rozwa¿añ z zakresu filozofii umys³u, a tak¿e ety-
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ki stosowanej. W szczególnoci ma ono wp³yw na definicjê mylenia, a tak¿e
na uznanie danego bytu za podmiot moralny. W tym sensie podmiot epistemoralny jest tym, na czym zasadza siê bycie osob¹. W koñcowej czêci
pracy przeprowadzê analizê relacji podmiotowo-przedmiotowych oraz miêdzypodmiotowych i omówiê zastosowanie kategorii podmiotu epistemoralnego do opisu i wartociowania relacji miêdzypodmiotowych.

Podmiot, który nie jest przedmiotem
Podmiotowoæ transcendentalna, i to nie w wersji Kanta, ale Fichtego
oraz Husserla, wydawa³a mi siê zawsze jedn¹ z podstawowych kategorii
filozoficznych. Pytanie, co stanowi najbardziej zredukowan¹ ontycznie
kategoriê podmiotu (kategoriê, która w sensie logicznym nie mo¿e ju¿ podlegaæ dalszej redukcji), doprowadza nas w myli tych filozofów do pojêcia
podmiotu, który nie podlega ju¿ kategoriom przedmiotowoci. Jest to wiêc
podmiot, który nie jest przedmiotem. Je¿eli podlega on opisowi, zawsze
przecie¿ ze swej natury predykatywnemu, to jedynie jako cecha podmiotowoci przys³uguj¹ca niektórym przedmiotom, a mianowicie tym, które mog¹
staæ siê pocz¹tkiem procesu epistemicznego. Tego rodzaju podmiotowoæ
jest warunkiem koniecznym poznania w pierwszej osobie.
Kategoria podmiotu, który nie jest przedmiotem, czyli czystego podmiotu, jest warta wyodrêbnienia z nastêpuj¹cych przyczyn. Po pierwsze,
praca analityczna w filozofii i w innych naukach wymaga poznania najbardziej pierwotnych, najprostszych sk³adników danego procesu. W tym przypadku czysty podmiot, zdefiniowany powy¿ej, jest jednym z najprostszych
sk³adników procesu poznania. Po drugie, pojêcie czystego podmiotu pozwala dobrze uchwyciæ ró¿nicê pomiêdzy przedmiotami, czy nawet kategori¹ przedmiotowoci, a tym elementem procesu poznania, który przedmiotem nie jest, ale pozwala na rzutowanie przedmiotów w akcie poznania. Wielu filozofów podziela intuicjê, ¿e podmiot i przedmiot poznania
cechuj¹ siê czym g³êboko ró¿nym, co uwidacznia siê w ca³ym spektrum
systemów, od dualizmu Kartezjusza i podmiotu transcendentalnego Kanta,
poprzez, na przyk³ad, wersjê neutralizmu prezentowan¹ przez Russella (odró¿nienie przez niego odpodmiotowej i odprzedmiotowej perspektywy poznawczej), a¿ do materialistycznej teorii podwójnego aspektu (double aspect
theory) oraz teorii obiektywnoci i subiektywnoci, jak¹ przedstawi³ Tho-

Czy podmiotowoæ epistemiczna ma znaczenie moralne?

7

mas Nagel. Wydaje siê, ¿e proponowana tutaj definicja ma przewagê nad
pozosta³ymi definicjami, gdy¿ nie pozostawia ¿adnych nie w pe³ni zredukowanych elementów teoretycznych podmiotowoci. W porównaniu
z owymi koncepcjami pasywna definicja podmiotu, traktowanego jako jednoæ apercepcji (wed³ug jej najbardziej zredukowanej definicji), jest znacznie bli¿sza uchwycenia tego, co esencjalne dla podmiotowoci epistemicznej, przy uwolnieniu siê od przypad³ociowych czy te¿ szczególnych cech
podmiotów poznawczych (tak¿e od specyficznych elementów danej teorii
poznania). Krótko mówi¹c, w filozofii Kanta tak¹ cech¹ szczególn¹ jest
w³anie aktywna rola podmiotu poznawczego nadbudowana na jego roli
li tylko epistemicznej. W teorii podwójnego aspektu oraz teoriach Russella
i Nagela mamy do czynienia z ca³¹ perspektyw¹ poznawcz¹ procesu odpodmiotowego (w rozmaitych jej wersjach), a nie jedynie z epistemicznym
pocz¹tkiem, czy warunkiem, tej perspektywy.
Czym wiêc jest podmiot cile epistemiczny? Powtarzaj¹c przyjêt¹
wy¿ej definicjê, jest on podmiotem, który nie jest przedmiotem. A wiêc jest
on podmiotem, o którym nie mo¿na orzekaæ (predykowaæ) w sensie bezporednim, a tylko porednio, odnosz¹c siê do zmiany cech przedmiotów,
przez które siê on objawia. Tak wiêc podmiotowoæ jest warunkiem ontycznym wszelkiej przedmiotowoci; dzieje siê tak z powodów kantowskich (ze wzglêdu na koniecznoæ relacji podmiotowo-przedmiotowej w procesie poznania), co nie uprawnia jednak pe³nej kantowskiej podmiotowoci, a tylko apercepcjê, jako warunek konieczny procesu podmiotowo-przedmiotowego, bêd¹cego procesem poznania.
Stosowne bêdzie tu u¿ycie metafory. Musimy jednak¿e pamiêtaæ, i¿
w jakikolwiek sposób wyobrazimy sobie czysty podmiot, bêdzie to tylko æwiczenie wyobrani, gdy¿ jest on niepredykatywny. A jednak mo¿na uzmys³owiæ go sobie przez analogiê jako wiec¹cy ekran w³¹czanego komputera albo
ekran filmowy, na którym jeszcze nie uwidaczniaj¹ siê ¿adne kszta³ty (przedmioty poznania), a który jest warunkiem poznania, a nawet samego przejawiania siê, wszelkich przedmiotów na tym ekranie. B¹d te¿ jako lustro odbijaj¹ce przedmioty, jednak¿e niebêd¹ce ¿adnym z odbitych przedmiotów.
Inne metafory przemawiaj¹ do filozofów jêzyka. Paul Snowdon uwiadomi³ mi, i¿ samo-odniesieniowoæ podmiotu (self-referential use of I), wprowadzona przez Elizabeth Anscombe, zak³ada podobn¹ sytuacjê ukrytego
podmiotu poznawczego. Analogia to jednak niepe³na, poniewa¿ czysty podmiot nie jest tylko podmiotem jêzykowym, lecz równie¿ epistemicznym.
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Ontyczne cechy podmiotowoci
Rozwa¿my teraz, jak ten podmiot epistemiczny przedstawia siê w prostych modelach ontologicznych. Zwykle, gdy mówi siê o cechach podmiotu czy tym bardziej cechach procesu poznania, zak³ada siê, ¿e rozwa¿ania
takie nale¿¹ do epistemologii. Jednak¿e naszym celem jest pokazanie, niejako z zewn¹trz, bo w perspektywie ontycznej, miejsca i funkcji podmiotowoci. Mówi¹c bardziej konkretnie, naszym celem jest zdefiniowanie najprostszego wiata mo¿liwego, w którym mo¿liwy jest podmiot (a wiêc wiat
posiadaj¹cy minimalne cechy epistemiczne). W tym celu zdefiniujemy pojêcie punktu przedmiotowego: punkt przedmiotowy to przedmiot, który jest
tak dalece zredukowany, ¿e nie mo¿e oddzia³ywaæ z samym sob¹, gdy¿
uk³ad oddzia³uj¹cy z samym sob¹ tworzy³yby ju¿ dwa punkty przedmiotowe; mo¿e on tylko wchodziæ w oddzia³ywanie jednorodne z innymi przedmiotami. Strukturalnie punkt przedmiotowy jest pojêciem przedmiotu zredukowanym analogicznie do pojêcia czystego podmiotu (pierwszy z nich mo¿na wiêc nazwaæ przedmiotem atomowym, a drugi podmiotem atomowym).
Zacznijmy od najprostszego Uniwersum1, w którym wystêpuje tylko
jeden punkt przedmiotowy. Nie ma sprzecznoci w przyjêciu tego uniwersum za najbardziej podstawowy uk³ad ontologiczny, tzn. za najprostsze
Uniwersum, w którym co istnieje. Jednak¿e nie dokonujê takiego wyboru
ontologicznego, gdy¿ uwa¿am tak zdefiniowany wiat za zbyt ubogi. Uznajê
Uniwersum1 za uk³ad przed-ontologiczny, a zdefiniowany w nim punkt przedmiotowy za istniej¹cy potencjalnie. Wynika to z mojej preferencji, niewymagaj¹cej uzasadnienia w tym artykule, aby traktowaæ byt jako relacjê.
Przejdmy do Uniwersum2, w którym wystêpuj¹ dwa punkty przedmiotowe. W uniwersum tym mamy do czynienia z pierwsz¹ relacj¹, jaka
zachodzi pomiêdzy dwoma punktami przedmiotowymi. Zgodnie z definicj¹ punktów przedmiotowych, mog¹ one bowiem oddzia³ywaæ wzajemnie.
Istniej¹ silniejsze racje, aby uznaæ Uniwersum2 za najbardziej podstawowy
uk³ad ontologiczny ni¿ mia³o to miejsce w przypadku Uniwersum1. Jest
tak, poniewa¿ w Uniwersum2 zachodzi pierwsza relacja. Jednak¿e i w tym
przypadku nie dokonujê takiego wyboru ontologicznego; tym razem jest
tak, poniewa¿ relacja pomiêdzy punktami przedmiotowymi nie mo¿e byæ
okrelona, nie posiada ona bowiem punktu odniesienia (brakuje uk³adu inercjalnego). Sytuacjê ontologiczn¹ opisan¹ w Uniwersum2 okrelam zatem
jako najprostsz¹ potencjaln¹ relacjê miêdzyprzedmiotow¹.
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Uniwersum3 zawiera trzy punkty przedmiotowe. Mo¿na wiêc okreliæ w nim relacjê dwóch punktów w odniesieniu do trzeciego punktu. Istnieje zatem minimalny uk³ad odniesienia, czyli w tym przypadku sytuacja,
w której relacja punktu przedmiotowego A i B jest okrelona w odniesieniu do punktu C. Uniwersum 3 stanowi w moim rozumieniu najmniejszy,
nie tylko potencjalny, uk³ad ontologiczny, poniewa¿ zawiera ono najprostsz¹ relacjê (punktów A i B) oraz najprostszy uk³ad (mianowicie punkt C),
w odniesieniu do którego relacja ta mo¿e zostaæ okrelona. Powstaje pytanie, czy punkt C, wobec którego relacja punktów A i B jest okrelona, musi
byæ punktem przedmiotowym (czyli najmniejszym przedmiotem), czy te¿
wystarczy³by punkt geometryczny. Wydaje siê jednak, ¿e przestrzeñ ontologiczna mo¿e byæ rozumiana jako przestrzeñ bytowa, czy niemal fizyczna, a taka przestrzeñ wymaga zdefiniowania poprzez obiekty, a nie jedynie
przez byty li tylko matematyczne. Ontologia w tym sensie nie jest ani dziedzin¹ matematyki, ani fizyki, ale teori¹ najprostszych obiektów bytowych,
nie ograniczonych do przedmiotów empirycznych istniej¹cych w naszym
wiecie fizycznym. Obiekty bytowe mo¿na zapewne okreliæ jako obiekty
fizyczne nale¿¹ce do wszystkich wiatów mo¿liwych.
Uniwersum3 jest wiêc najprostszym uk³adem ontologicznym. Teraz
warto powróciæ do problemu podmiotowoci i zapytaæ o najprostszy uk³ad
ontologiczny posiadaj¹cy cechê podmiotowoci epistemicznej. Wed³ug standardowej odpowiedzi Hobbesowskiego materializmu, podmiotowoæ epistemiczna jest tylko procesem funkcjonowania skomplikowanych struktur
przedmiotowych, pozwalaj¹cym na replikowanie doznañ i operowanie nimi
w procesach mylowych i wspomnieniowych. Takie podejcie pozostawia
na uboczu kwestiê zasadniczej ró¿nicy pomiêdzy podmiotowoci¹ a przedmiotami. Dyskusje na ten temat s¹ powszechnie znane i nie stanowi¹ przedmiotu tego artyku³u. W tej kwestii istnieje bardziej przekonuj¹ca droga
argumentacji. Przyjmuje ona, ¿e podmiotowoæ winna byæ traktowana jako
odrêbny sposób istnienia, ró¿ny od przedmiotowoci. W tym punkcie dyskusja problemu podmiotu zwykle przechodzi do tematyki szerszego charakteru podmiotowoci czy te¿ jej statusu ontologicznego. Mowa jest czêsto o zagadnieniu dualizmu, epifenomenalizmu, nawet neutralnego monizmu, a wiêc dotyczy to nieco innego tematu. Poszukuje siê bowiem odpowiedzi na pytanie o to, jak podmiotowoæ powsta³a (epifenomenalizm) albo
jak¹ jest substancj¹. Obecnie interesuje nas jednak wê¿sze zagadnienie 
jak taka nieredukcjonistycznie rozumiana podmiotowoæ da siê wprowa-
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dziæ do systemu ontycznego i jak¹ pe³ni w takim systemie rolê? Jak siê
oka¿e, dyskusja tego problemu, aczkolwiek oddzielna, mo¿e byæ pomocna
tak¿e w rozwa¿aniu tych szerszych zagadnieñ.
Jaki jest zatem najprostszy uk³ad ontologiczny, w którym da siê wprowadziæ cechê podmiotowoci? Zaproponujmy Uniwersum4, w którym zawarte s¹ wszystkie elementy Uniwersum3, i zapytajmy, jak wprowadziæ do
niego podmiotowoæ. Mo¿na próbowaæ to zrobiæ na dwa sposoby. Mo¿na
próbowaæ wprowadziæ czysty podmiot jako czwarty element dodany do
przedmiotów A, B i C w Uniwersum3. Jest to jednak próba zdana na niepowodzenie, poniewa¿ z definicji czysty podmiot nie jest przedmiotem. Tak
wiêc wprowadzaj¹c go, napotkalibymy problemy analogiczne do trudnoci interakcjonizmu w systemie dualistycznym. Drug¹ mo¿liwoci¹ jest
potraktowanie podmiotowoci jako cechy przys³uguj¹cej niektórym przedmiotom. Rozwi¹zanie to nie jest identyczne z epifenomenalizmem (rozwi¹zujemy teraz zagadnienie statusu ontologicznego podmiotowoci, a nie
jej pochodzenia), ale jest z nim spójne. W tym ujêciu podmiotowoæ bêdzie
rozpatrywana jako cecha lub aspekt jednego z przedmiotów A, B albo C.
Najprostsza wydaje siê analiza sytuacji, w której podmiotowoæ bêdzie przypisana do przedmiotu C, wówczas bowiem miêdzy punktami podmiotowymi A i B wystêpuje oddzia³ywanie atomowe, które mo¿e byæ przez podmiot odbijane. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie wchodzimy tu w zagadnienia pamiêci i innych struktur niezbêdnych do tego, by owo odbijanie sta³o siê
poznaniem. W rzeczy samej, podmiot, który nie jest przedmiotem, takich
struktur posiadaæ nie mo¿e. Pojêcie to umo¿liwia nam jednak analizê samego warunku poznawalnoci.
A¿eby poznawaæ, czysty podmiot musi staæ siê nie tylko cech¹ prostego przedmiotu, jakim jest punkt atomowy. Dany punkt atomowy czy te¿
szerszy uk³ad obdarzony cech¹ podmiotowoci musi posiadaæ strukturê
niezbêdn¹ do tego, by zachodzi³o w nim poznanie zdefiniowane wed³ug
takiej czy innej definicji poznania. Uk³ad taki mo¿na nazwaæ uk³adem
podmiotowym, je¿eli jest on najprostszym z uk³adów (lub nale¿y do klasy
wzglêdnie najprostszych), w których mo¿liwa jest podmiotowoæ. Wa¿ne
jest, by zauwa¿yæ, ¿e uk³ad podmiotowy nie jest podmiotem, tylko przedmiotem, w którym podmiotowoæ mo¿e siê przejawiaæ, i nie powinien byæ
mylony z podmiotem atomowym (czyli czystym podmiotem). Pojêcie uk³adu
atomowego pe³ni w tej analizie funkcjê pojêcia punktu przedmiotowego
posiadaj¹cego cechê podmiotowoci, jednak uk³ad atomowy nie przes¹dza
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kwestii, czy podmiotowoæ jest mo¿liwa jako cecha pojedynczego punktu
przedmiotowego, czy te¿ realizuje siê tylko jako cecha systemu skomplikowanych przedmiotów, takiego jak mózgi istot ¿ywych. Te zagadnienia
empiryczne nie s¹ czêci¹ analizy ontologicznej i nie wymagaj¹ rozstrzygniêcia w tym miejscu. W konsekwencji jednak pojêcia stosowane w obecnej analizie ontologicznej nie powinny uprzywilejowywaæ ¿adnych mo¿liwoci empirycznych, gdy¿ wybór sporód mo¿liwoci ontologicznych podzbioru odpowiedniego na potrzeby empiryczne winien zachodziæ na innym, znacznie bardziej indukcyjnym, poziomie czy etapie analizy.
Wspó³czesna neurofizjologia sk³ania siê ku hipotezie, ¿e podstawowa wiadomoæ wymaga dwóch uk³adów, niejako uk³adów podmiotowych
(zawieraj¹cych podmiot i przedmiot), rzutuj¹cych na siebie nawzajem przedmiot poznania1, tak ¿e wzajemnie ka¿dy z tych uk³adów staje siê przedmiotem i podmiotem. Jest to jedna z mo¿liwoci ontologicznych, spójnych z wy¿ej przedstawionym systemem.
Powy¿sze uwagi ontologiczne pozwalaj¹ zauwa¿yæ charakter czystego podmiotu w odniesieniu do ontologii i odró¿niæ ów podmiot od innych
rodzajów podmiotowoci. W celu jeszcze lepszego zrozumienia tego pojêcia podmiotu naszkicujmy inne rodzaje podmiotowoci i skontrastujmy je
z czystym podmiotem.

Struktura podmiotu
Czysty podmiot, czy podmiot atomowy, jest to podmiot, który nie
jest przedmiotem. Stanowi on sam¹ istotê podmiotowoci, nie bêd¹c za
przedmiotem, nie jest bezporednio opisywalny. Ujmujemy go tylko poprzez jego oddzia³ywania w strukturze przedmiotów, a w szczególnoci
przez jego oddzia³ywania uwidocznione w powy¿szej analizie.
A. Bartels, S. Zeki, The Temporal Order of Binding Visual Attributes, Vision Research 46 (2006), s. 22802286; tych¿e, The Clinical and Functional Measurement of
Cortical (in)Activity in the Visual Brain, with Special Reference to the Two Subdivisions
(V4 and V4 alpha) of the Human Colour Centre, Philosophical Transactions of the
Royal Society of London, B 354 (1999), s. 13711382; tych¿e, The Theory of Multistage Integration in the Visual Brain, Proceedings of the Royal Society (London)
B 265 (1998), s. 23272332; tych¿e, Toward a Theory of Visual Consciousness, Consciousness and Cognition 8 (1999), s. 225259.
1
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Czysty podmiot nie jest zatem podmiotem poznawczym, transcendentalnym, psychologicznym, fizycznym ani spo³ecznym, aczkolwiek  przy
bli¿szej analizie  posiadaj¹ one wszystkie aspekty podmiotowoci czystej.
Nie jest on tak¿e uk³adem podmiotowym analizowanym w naszej dyskusji
ontologicznej, poniewa¿ jest on tylko jednym, bardzo szczególnym, sk³adnikiem, czynnikiem czy aspektem tego uk³adu. Wreszcie, nie jest on równie¿ wiadomoci¹ czy ci¹giem wiadomoci; zagadnienie to opisujê pod
koniec tej czêci artyku³u.
Podmiot poznawczy jest podmiotem czystym, ale usytuowanym w uk³adzie przedmiotowym dysponuj¹cym funkcjami kognitywnymi, na przyk³ad pamiêci¹. Podobnie jak w przypadku komputerów, posiadanie pamiêci czy mo¿liwoci przetwarzania informacji nie jest w sensie szczególnym
zwi¹zane z podmiotowoci¹. Jednak filozofowie, przynajmniej od Kartezjusza, przypisuj¹ myleniu charakter szczególny w kontekcie rozwa¿ania podmiotowoci, a podejcie to jest spójne z potoczn¹ intuicj¹. Dziêki
argumentowi uprzywilejowanego dostêpu (privileged access) rozumiemy,
dlaczego istniej¹ takie intuicje. Po prostu podmiot poznawczy jest najbardziej integralnym aspektem podmiotu jako osoby. Nie wydaje siê, aby by³o
mo¿liwe stworzenie bardziej zredukowanej koncepcji ja ni¿ koncepcja
podmiotu poznawczego. Trudnoæ z wyodrêbnieniem czystego podmiotu
z podmiotu epistemicznego, czyli poznawczego, wynika z faktu, ¿e czysty
podmiot nie jest przedmiotem, nie posiada wiêc ¿adnych cech szczególnych, jakich nie przejawia podmiot poznawczy. A jednak czysty podmiot
nale¿y wyodrêbniæ jako warunek wszelkiej podmiotowoci z powodów,
jakie przytoczy³em na pocz¹tku artyku³u.
Szczególn¹, wa¿n¹ filozoficznie, wersj¹ podmiotu poznawczego jest
podmiot transcendentalny. Podmiot ten wspó³tworzy wiat w podmiotowo-przedmiotowym procesie poznania, porz¹dkuj¹c pierwotne przedepistemiczne dane w kategoriach przyczynowoci, czasu i przestrzeni. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, nara¿aj¹c siê purystom historii filozofii, ¿e podmiot transcendentalny pe³ni funkcjê podobn¹ do komputera przekszta³caj¹cego impulsy elektryczne (np. pochodz¹ce z kamery lub z Internetu) na obrazy
przesuwaj¹ce siê na jego ekranie. Jest to analogia niepe³na, poniewa¿ nie
uchwytuje tego, i¿ podmiot transcendentalny wywietla przedmioty w naszej wiadomoci, a komputer jedynie przekszta³ca jedne impulsy (pr¹d
elektryczny) na inne (uaktywnianie pewnych pól ekranu).
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Mo¿na poj¹æ tê ró¿nicê, gdy bêdziemy pamiêtaæ o rozró¿nieniu pomiêdzy podmiotem czystym a transcendentalnym. Teoria podmiotu transcendentalnego jest teori¹ tego, jak pewne cechy uk³adu podmiotowego
kszta³tuj¹ impulsy dostarczane do tego uk³adu, aby mo¿liwe by³o poznanie. Podmiot czysty jest natomiast t¹ cech¹ uk³adu podmiotowego, która
¿adnym przedmiotem nie jest, ale równoczenie jest wymagana, by pewien
obiekt sta³ siê uk³adem podmiotowym w³anie (a nie jedynie nastêpnym
transformatorem przekszta³caj¹cym energiê z jednej formy w drug¹). Uwa¿am, ¿e obecnie transcendentalna teoria podmiotu obci¹¿ona jest dwoma
powa¿nymi b³êdami. Jej zwolennicy nie zawsze dostrzegaj¹ ró¿nicê miêdzy epistemicznym pojêciem czasoprzestrzeni a jej rozumieniem fizycznym. Rozró¿nienie to, ma³o widoczne za czasów Kanta, sta³o siê kluczowe
od czasu powstania teorii wzglêdnoci. Nie oznacza to, ¿e teorie te s¹ roz³¹czne, ale zagadnienie ewentualnego wp³ywu teorii Einsteina na epistemologiê pokantowsk¹, aczkolwiek fascynuj¹ce, nie nale¿y do przedmiotu
niniejszego artyku³u. Drugi b³¹d w odniesieniu do transcendentalnej teorii
podmiotu, i w ogóle teorii poznania, pope³niany jest przez wielu filozofów
analitycznych, którzy nie doceniaj¹ teorii aktywnej roli podmiotu w procesie poznania, pod¹¿aj¹c ladem d³ugiej tradycji uproszczeñ ontologicznych
brytyjskiego empiryzmu. Równie¿ ten temat, choæ warty zaznaczenia, wykracza poza ramy tych rozwa¿añ.
Warto podkreliæ, ¿e podmiot transcendentalny jest pojêciem znacznie bardziej antropomorficznym, czy antropocentrycznym, ni¿ przedstawiony tutaj czysty podmiot zainspirowany teori¹ Husserla lub Fichtego, gdy¿
przedstawia on abstrakcyjny model ludzkich w³adz poznawczych, nie za
szerszy model ontyczny czystych warunków epistemicznoci. Czysty podmiot nie jest podmiotem, który móg³by wchodziæ równoczenie w relacje
czasowe, przestrzenne i przyczynowo-skutkowe. Jest on pojêciem znacznie bardziej analitycznie zredukowanym (a, jak powiedzia³ sam Kant, ka¿dy podzia³ analityczny, który jest mo¿liwy, jest tak¿e konieczny). Podmiot
atomowy (czyli czysty podmiot) jest podmiotem pasywnym, który le¿y,
w sensie analitycznym, u podstaw kantowskiego podmiotu aktywnego;
oddzia³uje on tylko w jednym kontekcie, na przyk³ad przestrzennym.
Umieszczanie go tak¿e w punkcie czasowym wymaga wprowadzenia bardziej z³o¿onego, mniej zredukowanego i mniej podstawowego analitycznie, uk³adu podmiotowo-przedmiotowego.

14

Piotr Bo³tuæ

Konsekwencj¹ tego rozumowania jest czêciowe zanegowanie kategorii przedmiotu potencjalnego, gdy¿ byt potencjalny jest zwykle definiowany jako byt posiadaj¹cy potencja³ ujawniaj¹cy siê w przysz³oci. Potencja³ ten jest (zwykle) orzekalny w³anie przez to, ¿e byt ten faktycznie ujawnia siê w przysz³oci. Jednak gdy nie wprowadza siê kategorii czasowoci,
a wiêc przysz³oci i przesz³oci, byty dziel¹ siê jedynie na istniej¹ce (kiedykolwiek) i nieistniej¹ce (czyli parmenidejskie nie-byty, których nie ma).
Byty potencjalne nie daj¹ siê zdefiniowaæ w takiej prostej ontologii, chyba
¿e w sensie matematyczno-logicznym, jako byty niesprzeczne logicznie.
Pojêcie poznawczego podmiotu fizjologiczno-psychologicznego
odbiega jeszcze dalej od najbardziej zredukowanej ontycznie definicji podmiotu, czyli od podmiotu czystego. Zawiera ono bowiem nie tylko mechanizm pozwalaj¹cy na powstanie poznania, ale tak¿e na powstanie poznania
u szczególnych istot, takich jak ludzie i podobne do nich zwierzêta.
Nieco inne pojêcie poznawczego podmiotu psychologicznego w³¹cza tylko aspekt poznania badany przez nauki psychologiczne. Zwykle prowadzi ono do nieco szerszego pojêcia podmiotu psychologicznego, które
w³¹cza te¿ badanie innych ni¿ poznawcze cech podmiotu. Wynika to z faktu, ¿e ostry rozdzia³ funkcji poznawczych i funkcji psychicznych, na przyk³ad emocjonalnych, nie wydaje siê naturalny na gruncie psychologii.
Pojêcie poznawczego podmiotu fizycznego przejmuje inny aspekt
pojêcia poznawczego podmiotu fizjologiczno-psychologicznego, mianowicie jego stronê biologiczn¹ lub, szerzej, fizyczn¹. Tu tak¿e analiza procesu poznawczego z trudnoci¹ poddaje siê ostremu wyodrêbnieniu sporód innych biologicznych i fizycznych procesów, prowadz¹c do szerszej
kategorii podmiotu fizycznego. Podmiot ten jest zwykle uto¿samiany z organizmem zwierzêcym, a zw³aszcza ludzkim.
Trochê zaskakuj¹co, pojêcie podmiotu jako duszy ma wiele cech podobnych do pojêcia podmiotu fizycznego. S¹ dwie dominuj¹ce definicje
duszy. Wed³ug jednej definicji dusza jest pewnym przedmiotem zbudowanym z substancji subtelnej, funkcjonuj¹cej w ciele ludzkim, zapewne w formie szczególnej energii, do czasu mierci, a po mierci zmieniaj¹cej miejsce. W niektórych mitologiach dusze takie przebywaj¹ w formie duchów
na ziemi, a w innych bytuj¹ w szczególnych miejscach, na przyk³ad w Hadesie. Wed³ug drugiej definicji, pochodz¹cej przynajmniej od w. Tomasza, dusza stanowi formê cia³a (st¹d, wedle jego koncepcji, zmartwychwstanie cia³a jest uwa¿ane za niezbêdne do ¿ycia wiecznego). Wed³ug obu
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definicji dusza jest odleg³a od czystej podmiotowoci, choæ kategorii tej
zdaje siê wymagaæ. Wedle pierwszej definicji dusza mo¿e, w sensie ontologicznym, byæ ujmowana jako szczególna forma istnienia materialnego
(choæ analogia ta nie odnosi siê zwykle do metody empirycznej stosowanej
do poznawania podmiotu fizycznego). Wedle drugiej, jako forma, dusza
posiada czyst¹ podmiotowoæ jako swój aspekt, ale nie jest ona jedynie
czyst¹ podmiotowoci¹, posiadaj¹c inne aspekty i funkcje.
Wreszcie dochodzimy do pojêcia podmiotu spo³ecznego, które
w swych ró¿nych wersjach definiuje osobê poprzez jej relacje czy funkcje
spo³eczne. (Istnieje tak¿e teoria podmiotu spo³ecznego dotycz¹ca grup spo³ecznych, zw³aszcza w marksizmie, badaj¹ca na przyk³ad, która grupa spo³eczna jest podmiotem pewnych procesów spo³ecznych). Jedn¹ ze skrajnych form spo³ecznej definicji podmiotu jest dossier man, czyli definicja
ujmuj¹ca osobê jedynie poprzez jej opis w kategoriach spo³ecznych, jako
sumê ról spe³nianych przez ni¹ w spo³eczeñstwie. Redukcjonizm spo³eczny w teorii osoby wydaje siê równie jednostronny jak redukcjonizm fizyczny (obydwa s¹ skrajnymi pozycjami w debacie miêdzy natur¹ a kultur¹
w teorii cz³owieka). Niemniej ca³y ten spór odbywa siê na innym poziomie
rozwa¿añ ni¿ nasza obecna dyskusja ontologiczna i jako taki ma, co najwy¿ej, tylko poredni wp³yw na zagadnienie czystego podmiotu. Jest faktem,
¿e wspó³czesna analiza podmiotu spo³ecznego  zw³aszcza g³êboka dekonstrukcja pojêæ uwa¿anych poprzednio za uwarunkowane gatunkowo,
takich jak p³eæ, dokonana przez Foucaulta i jego kontynuatorów  musi
posiadaæ g³êboki wp³yw na wszelk¹ wspó³czesn¹ teoriê osoby. W tym artykule nie zajmujemy siê jednak szersz¹ teori¹ osoby, a tylko jej jednym aspektem, mianowicie teori¹ samej mo¿liwoci podmiotu. W tym sensie teoria
podmiotu spo³ecznego ma tylko taki wp³yw na przedmiot naszych rozwa¿añ, ¿e musi byæ od niego odgraniczona.
Burzliwe debaty filozoficzne dotycz¹ tego, która z powy¿szych definicji podmiotu jest definicj¹ najw³aciwsz¹ czy te¿ prawdziw¹  próbuj¹
one doprowadziæ do wyboru najw³aciwszego sposobu opisu podmiotu,
i z tego powodu wydaj¹ siê do pewnego stopnia nieporozumieniem. Je¿eli
nawet maj¹ one jaki sens na gruncie opartych na danych empirycznych
rozwa¿añ z antropologii filozoficznej czy filozofii cz³owieka, to ontologiczna analiza pojêcia przedmiotu pozwala na pokazanie wielopoziomowoci tego pojêcia. Owe ró¿ne poziomy opisu, takie jak podmiot cile
epistemiczny, psychologiczny, fizyczny czy spo³eczny, nadaj¹ siê najlepiej
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do opisu nader ró¿nych zagadnieñ i nie jest pomocne poznawczo, by spieraæ siê o abstrakcyjny, ogólny status poziomu dominuj¹cego. Odnosi siê to
tak¿e do opisu w kategoriach czystego podmiotu, który jest aspektem podmiotowoci wartym wyró¿nienia i rzetelnego opracowania  miêdzy innymi dla jasnoci opisu innych poziomów podmiotowoci  ale nie jest on
w ogólnym sensie opisem dominuj¹cym.
Dodajmy, koñcz¹c analizê struktury podmiotu, ¿e czysty podmiot nie
jest te¿ czyst¹ wiadomoci¹ (consciousness), a jest tak z nieco innych
przyczyn ni¿ w wypadku pozosta³ych kategorii podmiotu. Pojêcie czystej
wiadomoci jest pojêciem epistemologicznym  stanowi ono najbardziej
zredukowane pojêcie aktu poznawczego czy wiadomoci. Mo¿liwa jest
bowiem redukcja pojêcia poznania podobna do naszej redukcji pojêcia
podmiotowoci do podmiotu czystego, ale nawet od niej prostsza. Czysta
wiadomoæ jest rezultatem takiej redukcji.
Mo¿na ulec pokusie uto¿samienia czystego podmiotu z czyst¹ wiadomoci¹, odgrywaj¹ one bowiem analogiczn¹ rolê w procesie redukcji
pojêciowej. Redukcja pojêciowa prowadz¹ca do pojêcia czystego podmiotu zaczyna od konstatacji, ¿e co jest w procesie poznania, natomiast redukcja pojêciowa prowadz¹ca do pojêcia czystej wiadomoci wychodzi
od perspektywy, ¿e zachodzi poznanie. To pierwsze jest wiêc ontologi¹
procesu poznania (nie ka¿de badanie poznania jest epistemologi¹), a to
drugie  fenomenologiczn¹ (odpodmiotow¹) epistemologi¹. Nie wydaje siê,
aby istnia³a podstawa do uto¿samienia tych pojêæ, gdy¿ uto¿samienie czystego podmiotu z czyst¹ wiadomoci¹ wymaga postawienia znaku równoci miêdzy porz¹dkiem ontycznym a epistemicznym, co jest tez¹ w¹tpliw¹
i nieuzasadnion¹.

Podmiot poznawczy a podmiot moralny  ogólne intuicje
Derek Parfit koñczy sw¹ ksi¹¿kê Reasons and Persons wizj¹ rozp³yniêcia siê podmiotu moralnego bez rozp³yniêcia siê moralnoci. Cytuje s³owa przypisywane Buddzie: actions do exist, and also their consequences,
but the person that acts does not2. Jest to podejcie najdalsze od personaD. Parfit, Reasons and Persons, Oxford: Clarendon Press 1984, s. 502 (dzia³ania
istniej¹, tak¿e ich konsekwencje, ale nie osoba, która dzia³a).
2

Czy podmiotowoæ epistemiczna ma znaczenie moralne?

17

lizmu, na przyk³ad Karola Wojty³y, w którym osoba jest esencjalnie zwi¹zana z czynem, a tak¿e przez swe czyny definiowana ontycznie i moralnie.
Co jest zatem podmiotem moralnym (podmiotem s¹dów moralnych)
i jaki obiekt ontyczny podlega os¹dowi moralnemu (stanowi przedmiot s¹dów moralnych)? Etyka wymaga, w sensie ontycznym, istnienia osoby.
Osoba wymaga podmiotu poznawczego, a jak pokaza³em, bezporednim
warunkiem podmiotu poznawczego jest czysty podmiot. Zatem czysty
podmiot jest bliskim porednim warunkiem mo¿liwoci os¹du moralnego.
Tyle w tej sprawie potrafiê obecnie powiedzieæ wzglêdnie jasno.
W tym miejscu pozwolê sobie na trochê filozofowania w stylu Hywela Lewisa, redaktora ksi¹¿ki Clarity is not Enough (Jasnoæ to nie wszystko)3. Filozofowanie tego rodzaju ma pewne znaczenie perswazyjne, a tak¿e pozwala na wypracowanie pomocnych intuicji i jest utrzymane w szeroko rozumianej konwencji analitycznej, ma natomiast ograniczony walor
argumentacyjny.
Etyka wymaga istnienia osoby jako przedmiotu os¹dów moralnych,
co jest ma³o kontrowersyjne, poniewa¿ trudno poj¹æ sens moralnej oceny
bytów, które osobami nie s¹. (Nawet gdy etyka biznesu czy etyka stosunków miêdzynarodowych, w metaforycznym sensie, próbuje oceniæ dzia³ania ca³ych korporacji czy pañstw pod wzglêdem moralnym  by nie redukowaæ oceny i opisu tych dzia³añ do sumy akcji poszczególnych ludzi  to
w takiej ocenie traktuje siê korporacje czy pañstwa jako osoby). Ciekawsze
jest natomiast pytanie, czy tylko osoba mo¿e byæ podmiotem s¹dów moralnych, czy wiêc s¹dy moralne mo¿e wydawaæ jedynie osoba.
W trywialnym sensie odpowied na to pytanie jest negatywna. Je¿eli
ocena moralna sprowadza siê do stosowania pewnego kodu, a taki kod
mo¿e byæ sformu³owany jako zespó³ jednoznacznych odpowiedzi na ograniczony zbiór pytañ, to wiadomo, ¿e komputer zaprogramowany w odpowiedni sposób mo¿e takie s¹dy wydawaæ. Jest to pewna wersja szerszego
zagadnienia, czy komputery mog¹ myleæ. Je¿eli mylenie jest to¿same
z procesem przetwarzania kwantyfikowalnej informacji, to komputery albo
myleæ umiej¹, albo przynajmniej mog³yby siê tego kiedy nauczyæ. Ale
zagadnienie czy komputery mog¹ myleæ zawiera te¿ inny aspekt. Zada3
H.D. Lewis (ed.), Clarity is not Enough: Essays in Criticism of Linguistic Philosophy, London: Allen and Unwin 1969. Por. te¿ H.H. Price, Clarity is not Enough, Proceedings of the Aristotelian Society Supp. 19 (1945), s. 133.
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j¹c to pytanie, mamy na myli nie tylko to, czy komputery mog¹ przekszta³caæ informacjê w pewien racjonalny sposób, ale tak¿e to, czy posiadaj¹ one
podmiotowoæ (w sensie ontologicznym), czy te¿ perspektywê poznawcz¹
(w sensie epistemologii Nagela), z której tê informacjê rozumiej¹ w sensie
nie tylko operacyjnym4.
Istnieje silna intuicja, której jednak niektórym osobom brakuje, ¿e
gdy mówimy o prawdziwym poznaniu, nie chodzi jedynie o operowanie
informacjami, ich przetwarzanie i uzyskanie racjonalnie uzasadnionego
rezultatu; chodzi tak¿e o odpodmiotowe rozumienie. U¿ywaj¹c naszej metafory, chodzi nie tylko o to, by w lustrze odbija³y siê jakie przedmioty, ale
te¿ o to, by kto rzeczywicie je widzia³. A do tego niezbêdna jest podmiotowoæ w omawianym sensie.
Podobnie jest z poznaniem etycznym. Przynajmniej wed³ug pewnej
jego definicji, poznanie etyczne nie oznacza tylko funkcjonowania wed³ug
dopuszczalnego etycznie modelu zachowañ, gdy¿ by³aby to etyka dla wymó¿d¿eñców (ethics for zombies). Poznanie etyczne wymaga te¿ wiadomoci moralnej (moral conscience), do której odnosi siê wiele cech, jakie
musi posiadaæ wiadomoæ epistemiczna, aby byæ nie tylko funkcjonaln¹
wiadomoci¹ zombi. Mo¿na nawet mówiæ o czystej wiadomoci etycznej, bêd¹cej czystym poczuciem etycznym wyizolowanym sporód wszelkich sytuacji etycznych, w których przejawia siê poczucie etyczne.
Analiza pojêcia wiadomoci etycznej przebiega analogicznie do naszej analizy pojêcia podmiotu. Krótko mówi¹c, wychodzimy od konkretnej
intuicji moralnej. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e intuicja ród³owa le¿y u podstaw wszelkich zasad moralnych, deontycznych (co jest szczególnie widoczne w systemie W.D. Rossa), a nawet utylitarystycznych. W sposób oczywisty le¿y
ona tak¿e u podstaw etyki intuicjonistycznej, etyki cnót (bezporednio lub
w oparciu o deontologiê) oraz etyki partykularyzmu Jonathana Dancyego.
Taka intuicja posiada swój przedmiot, tj. nakazy i zakazy moralne (np. Nie
4
W artykule N. Boltuc, P. Boltuc, Replication of the Hard Problem of Consciousness
in AI and Bio-AI: An Early Conceptual Framework, [w:] Artificial Inteligence and Consciousness, ed. R. Manzotti, A. Chella, Washington DC 2007 prezentujemy hipotezê, ¿e
je¿eli mo¿liwe jest zrozumienie na czym polega generowanie wiadomoci (w sensie
odpodmiotowym) jako podanie algorytmu, na którym siê ono zasadza, to jest tylko problemem technicznym zreplikowanie tego algorytmu w substancji nieorganicznej. Mo¿liwe by³oby zatem zreplikowanie wiadomoci.
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podstawiaj nogi osobie chorej na osteoporozê). Mog¹ to byæ nakazy konkretne, dotycz¹ce w¹sko okrelonej sytuacji lub poszczególnej osoby, albo
te¿ ogólne. Ka¿da intuicja moralna ma tak¿e si³ê perswazyjno-motywacyjn¹, która odpowiada na pytanie dlaczego ma to dla nas znaczenie.
Otó¿ si³a motywacyjna daje siê analitycznie rozdzieliæ na specyficzne
elementy motywacji, w³aciwe tylko danej kwestii lub grupie zagadnieñ,
oraz na element ogólny, który jest w³aciwy wszystkim motywacjom moralnym; ten ogólny element to czysta motywacja moralna. Czysta motywacja moralna ma pewien locus, jak uj¹³by to Albert Shalom, który proponujê
opisaæ jako czysty podmiot moralny.
Tê czêæ rozwa¿añ koñczê uwag¹ metodologiczn¹. Byæ mo¿e racjê
mia³ Arystoteles, i¿ ka¿dy przedmiot powinien byæ badany z adekwatnym
stopniem jasnoci, i byæ mo¿e etyka, a nawet filozofia cz³owieka, nie pozwala na tak¹ jasnoæ badania, jak logika czy nawet metafizyka. W tym
sensie, byæ mo¿e niemodne dzisiaj filozofowanie, nale¿¹ce do pogranicza
filozofii analitycznej i nieanalitycznej, uprawiane w stylu Alberta Shaloma
czy Hywela Lewisa, ma wiêksze uzasadnienie, ni¿ to siê nam czêsto wydaje, poniewa¿ tylko ono pozwala w filozofii osoby unikn¹æ wylewania dziecka
z k¹piel¹ poprzez analizê cech cile podmiotowych, jakie nie poddaj¹ siê
cilejszemu opisowi analitycznemu. Odrzucaj¹c radê Wittgensteina, a postêpuj¹c wed³ug aporetycznej filozofii Platona, byæ mo¿e o tym, o czym
nie mo¿na mówiæ jasno, o tym nale¿y przynajmniej mówiæ w formie aporii
i metafory, w przeciwnym razie filozofia ryzykuje to, ¿e zapozna ca³e istotne sfery ¿ycia ludzkiego. Nie ma bowiem ¿adnych powodów metafizycznych, a¿eby twierdziæ, i¿ wszystko, co poddaje siê niepustemu intelektualnemu poznaniu umys³u ludzkiego, poddaje siê w sposób konieczny poznaniu w pe³ni analitycznie przekonywaj¹cemu.

Czysty podmiot moralny
Wracaj¹c do g³ównego argumentu, skoncentrujmy siê teraz na pojêciu podmiotu moralnego. Jest on podmiotem i przedmiotem s¹dów moralnych. Przyjêlimy powy¿ej, ¿e do tego, by byæ podmiotem moralnym,
niezbêdne jest bycie podmiotem epistemicznym. Warunkiem podmiotu epistemicznego jest wystêpowanie w nim czystego podmiotu epistemicznego. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e na podobnej zasadzie warunkiem podmiotu
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moralnego jest wystêpowanie czystego podmiotu moralnego; rozwa¿ania pod koniec poprzedniej czêci mog¹ wesprzeæ to twierdzenie przynajmniej czêciowo skrystalizowanymi intuicjami. Ka¿dy przejaw podmiotowoci moralnej, na przyk³ad partykularn¹ intuicjê moraln¹ w stylu teorii
Jonathana Dancyego, mo¿na zanalizowaæ, dziel¹c j¹ na czynnik przedmiotowy (przedmiot intuicji moralnej  np. oburzenia z powodu katowanego psa) oraz samo wra¿enie moralne. Szczegó³y sytuacji moralnej, na przyk³ad moralnie wyraziste w³asnoci (salient features) opisu katowania psa,
nale¿¹ do strony przedmiotowej. Czysty podmiot moralny to intuicja moralna, z której niejako zdrapiemy przedmiot, jaki tê intuicjê uruchomi³.
Intuicja, czy poczucie moralne, jest na tym poziomie zawsze odwo³aniem
siê do tego samego ród³a, czyli do czystej moralnoci, niejako przelewanej do pojemników ró¿nych sytuacji moralnych.
Poznanie moralne okreli³bym, w sensie ród³owym, jako (roz)poznanie czystej podmiotowoci moralnej u drugiej istoty. W zwi¹zku z tym
uwidacznia siê, tak oczywisty intuicyjnie, zwi¹zek miêdzy podmiotem
moralnym (moral agent) a tym, kogo dzia³ania moralne dotycz¹ (moral
patient). Nie jest jedynie tak, ¿e jeden i drugi musz¹ byæ osob¹, to jest
bowiem stwierdzenie ogólne, które nie wyjania, dlaczego mamy odniesienie moralne do innych osób. Gdy pozostawiamy dyskusjê na tym poziomie
ogólnoci, to pojawiaj¹ siê wyjanienia hobbesowskie, kontraktarianistyczne, zapoznaj¹ce sam¹ istotê etycznoci, która nie sprowadza siê do samych zasad funkcjonowania, lecz wymaga ród³owego poznania, porównywalnego nieco z poznaniem kolorów. Znane s¹ dobrze zastrze¿enia, wysuwane na przyk³ad przez Gilberta Harmana, wobec tej analogii. Dotycz¹
one g³ównie mo¿liwoci indukcyjnej weryfikacji poznania jakoci wtórnych, takich jak poznanie koloru, a niemo¿noci podobnej weryfikacji jakoci ujawnianych w intuicji moralnej. Zagadnienie uprzywilejowanego
dostêpu do w³asnych jakoci wtórnych (privileged access), a tak¿e takie
problemy, jak na przyk³ad odwrócenie jakoci (inverted qualia) pokazuj¹,
¿e powa¿ne trudnoci dotycz¹ poznania wszelakich jakoci wtórnych. Harman mo¿e siê oczywicie odwo³aæ do mierzalnego charakteru fizycznych
podstaw koloru (tj. substancji absorbuj¹cych pewne czêstotliwoci fal wietlnych)5, ale z kolei relatywna skutecznoæ wykrywaczy k³amstwa jest przy5
Pogl¹dy Harmana w tej sprawie uleg³y zmianie w pocz¹tku lat 90. Por. G. Harman,
Can Science Understand the Mind?, [w:] Conceptions of the Human Mind: Essays
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k³adem, ¿e mo¿na tak¿e odnaleæ podobne przyk³ady w sferze jakoci wtórnych w poznaniu moralnym. Jednak szersza obrona intuicjonizmu moralnego wykracza³aby poza ramy tej pracy.
W proponowanym przeze mnie podejciu uwidacznia siê zwi¹zek
miêdzy podmiotem moralnym a tym, kogo dzia³ania moralne dotycz¹, poniewa¿ istnienie czystej podmiotowoci moralnej pozwala na odró¿nienie
podmiotów moralnych od li tylko noników fortunnych czy niefortunnych
skutków, takich jak tornado czy spadaj¹ca ze stoku koparka. Podmioty
moralne posiadaj¹ tê czyst¹ podmiotowoæ moraln¹, o której tu mowa. Jest
to czysta epistemicznoæ moralna.

Podmiot czystych podmiotów
Czysta epistemicznoæ moralna jest wiêc ród³em wartoci moralnej.
Jest ona bowiem sednem osoby jako podmiotu moralnego. Powstaje pytanie, czy w zwi¹zku z powy¿szym jest tak, ¿e zarówno czysty podmiot epistemiczny, jak i czysty podmiot moralny s¹ warunkiem poznania moralnego? A je¿eli tak, to czy istnieje miêdzy tymi pojêciami jaki g³êbszy zwi¹zek?
Ustalilimy wczeniej, ¿e podmiot poznania w sensie ontycznym (jako
czysty podmiot) winien byæ uznany za ró¿ny od podmiotu epistemicznego
(perspektywy odpodmiotowej). Jednak¿e mo¿na przyjmowaæ, ¿e s¹ one
ró¿nym rzutowaniem podmiotowoci w sensie ró¿nych dyscyplin (ontologii i epistemologii). Twierdzenie, ¿e czysty podmiot moralny jest jeszcze
innym rzutowaniem czystego podmiotu mia³oby radykalne konsekwencje.
Nie wydaje siê ono przekonywaj¹ce, znaczy³oby bowiem nie tylko, ¿e ka¿dy czysty podmiot ontyczny jest podmiotem epistemicznym (co samo jest
ju¿ twierdzeniem w¹tpliwym), ale te¿, ¿e ka¿dy podmiot epistemiczny, czy
ontyczny, jest równie¿ podmiotem moralnym. Wydaje siê raczej, ¿e istnieje
pewna hierarchia i ¿e warto przyj¹æ, i¿ ka¿dy czysty podmiot ma ontyczny
in Honor of George A. Miller, ed. by G. Harman, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum
1993. Jego pozycja jest przedstawiona [w:] G. Harman, Explaining an Explanatory Gap,
Apa Newsletter on Philosophy and Computers 6, 2 (2007), http://www.apaonline.org/
publications/newsletters/Vol06n2/Computers.htm. Szerzej o tym [w:] P. Bo³tuæ, Reductionism and Qualia, Epistemologia 4 (1998) s. 111130.
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potencja³, by odgrywaæ rolê podmiotu epistemicznego, za ka¿dy podmiot
epistemiczny ma taki potencja³, aby odgrywaæ rolê podmiotu moralnego.
Jednak w aktualnym wiecie mo¿liwym nie wszystkie podmioty epistemiczne maj¹ faktycznie potencja³, aby byæ podmiotem moralnym (np. poniewa¿
brakuje im po³¹czenia z odpowiedni¹ czêci¹ czyjego mózgu).
Odwrotne twierdzenie wydaje siê ciekawsze. Ka¿dy podmiot moralny jest podmiotem epistemicznym, a ka¿dy podmiot epistemiczny wymaga
czystej podmiotowoci ontycznej. Pozwala to na odrzucenie sporód potencjalnych podmiotów moralnych pewnych wykonawców czynnoci przypominaj¹cych dzia³ania moralne, je¿eli ci wykonawcy nie posiadaj¹ epistemicznej i czystej podmiotowoci; w praktyce oznacza to, ¿e obecnie jedynie organizmy ¿ywe s¹ dzia³aczami moralnymi6.

DOES EPISTEMIC SUBJECTIVITY HAVE MORAL IMPORT?
Summary
We start from the basics: there is a meaning of the notion of epistemic subject under
which it is not an object at all. This statement does not lead to dualism of substance;

6
Sposób filozofowania rozwiniêty w tej pracy doprowadzi³ do mistrzostwa R. Ingarden. Pewne metody wypracowali M. Siemek, A. ¯ytkow i M. Prze³êcki. Problem podmiotu nieco podobnie traktowali A. Zachariasz, A. Synowiecki, W. Lorenc, S. Rainko,
K. lêczka, T. Szubka i J. Kardaszewski. Filozofiê podmiotowoci w sposób nie do
koñca analityczny, ale w ramach tradycji analitycznej, rozwa¿ali inspiruj¹co A. Shalom,
H. Lewis, M. Lektorski, R. Hare, J. Margolis, a tak¿e autorzy, których nie pozna³em:
P. Strawson i E.O. Evans. W projekcie pomogli mi tak¿e P. Snowdon, T. Nagel
i S. Worley. Najwa¿niejsze dyskusje tego projektu odbywa³y siê w sto³ówce studenckiej
UW jesieni¹ 1981 r. przed stanem wojennym, w rozmowach z R. Brykczyñskim, T. Baszniakiem i innymi; projekt ten przedstawia³em na konferencjach kó³ naukowych UMCS,
UW, U (19831985) i w Princeton (Why a Subject is not an Object, Graduate Club,
Princeton University 1991). Wstêpne idee by³y publikowane jako Wprowadzenie do
filozofii komplementarnej, Colloquia Communia 4 (1987) oraz Idee filozofii komplementarnej, Przypis 1 (1984). Obecnie idee tego artyku³u przedstawia³em na uniwersytecie w Szczecinie (2004) oraz na filii U w Cieszynie i na Uniwersytecie Rzeszowskim (2006). Szczególnie wa¿ne dyskusje zawdziêczam R. Brykczyñskiemu, E. Bogusz-Bo³tuæ i M. Bo³tuciowi.
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it fits with any sort of non-reductionism. What follows is that we assume certain
subjects that are not objects, hence entities that we cant build direct predicative
statements about. Whatever we can say about them comes indirectly, from the influence subjects have on certain objects. Hence, loosely speaking, subjectivity can
be viewed as a feature of certain ontological entities (objects), such as persons. But
an ontology of pure subjects is possible, based on the indirect influences they have.
Such ontology of subjects that are not objects allows us to have subjects consistently as a part, though a very specific one, of the ontological furniture of the world.
I also claim that subjectivity is what, prima facie, deserves a moral standing though
only certain additional capacities make a being a moral agent or patient.
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Czym jest zwrot u Heideggera? Chc¹c odpowiedzieæ na to pytanie, trzeba
rozwa¿yæ kwestiê wieloznacznoci samego pojêcia zwrotu oraz przeanalizowaæ rolê, jak¹ odgrywa ono w ca³ociowo ujêtym projekcie filozoficznym Heideggera.
Najczêciej komentatorzy dzie³a Heideggera zajmowali siê problemem zwrotu w znaczeniu przemiany w sposobie mylenia filozofa, a wyra¿aj¹cej siê w zmianie tematyki lub te¿ zmianie akcentu podkrelaj¹cego
wagê pewnych motywów filozoficznych itp. Czêsto jednak, id¹c tropem
wypowiedzi samego Heideggera, wielu z nich stwierdza³o ostatecznie, i¿
pojêcie zwrotu odnosi siê raczej do faktycznoci, któr¹ póny Heidegger

*
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J.L. Nancyego (2002) oraz Prawdê w malarstwie J. Derridy (2003). Obecnie przygotowuje rozprawê habilitacyjn¹ powiêcon¹ reinterpretacji pojêcia rzeczy w obszarze filozofii ró¿nicy. E-mail: maomei@neostrada.pl.

26

Ma³gorzata Kwietniewska

wi¹¿e z wydarzaniem siê samego bycia1 . Bywa i tak, ¿e jeden i ten sam
komentator przechodzi p³ynnie od orzeczenia zwrotu dokonuj¹cego siê
w myli Heideggera do odkrycia zwrotu bycia. Czy sam Heidegger zgodzi³by siê z takim podejciem do tej kwestii? Otó¿ przede wszystkim nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e jego wypowiedzi na temat zwrotu s¹ niejednoznaczne, a czasami wrêcz sprzeczne wobec siebie. Dlaczego tak siê dzieje?
(1.1)2 Rozpocznijmy od najczêciej pojawiaj¹cej siê interpretacji
zwrotu jako punktu krytycznego w filozofii samego Heideggera, inicjuj¹cego przemianê jego stosunku do problematyki filozoficznej, skutkiem czego
pewne tropy filozoficzne bêd¹ przez niego zaniedbywane na korzyæ innych, dot¹d mniej eksponowanych. W Sadze Heideggera, klasycznym polskim opracowaniu twórczoci tego filozofa autorstwa Bogdana Barana,
wymienione zosta³y trzy takie nowe akcenty3. S¹ to: a) przemiana jestestwa (Dasein) w bycie-w-otwartoci (Da-sein); b) zast¹pienie pojêcia projektu przez oddawanie-bycia-bytowi (Gelassenheit); c) zmiana aspektu,
w jakim przedstawiana jest nieprawda skrytoci.
Wszystkie trzy ró¿nice wskazuj¹ na tak¹ modyfikacjê filozofii Heideggera, która oznacza przejcie od w¹skiej perspektywy subiektywistycznej do szerokiej  odhumanizowanej  perspektywy mylenia bycia.
Zwrot za jawi siê w³anie jako przejcie, tzn. punkt krytyczny, który
rozcina niejako twórczoæ Heideggera na dwie w zasadzie odmienne czê-

1
Por. m.in.: O. Pöggeler, Droga mylowa Martina Heideggera, t³um. B. Baran, Warszawa: Czytelnik 2002, gdzie na s. 209 czytamy: W tym sensie ju¿ Bycie i czas dokonuje zwrotu: analiza rozumienia bycia pod wzglêdem czasowoci, na której opiera siê
naukê o byciu, ma ze swej strony zostaæ oparta na tym, co nieugruntowane czasowego
sensu bycia; patrz te¿: B. Baran, Saga Heideggera, PAT Wydzia³ Filozoficzny, Kraków
1988, s. 6782.
2
Nastêpuj¹cym poni¿ej rozwa¿aniom autorka nada³a postaæ chiazmatycznego skrzy¿owania czterech tez; ich odwrócon¹ symetriê maj¹ podkreliæ oznaczenia liczbowe:
(1.1)  nie ma zwrotu u Heideggera; (2.1)  nie ma zwrotu w metafizyce; (1.2)  jest
zwrot u Heideggera; (2.2)  jest zwrot w metafizyce. Podsumowuj¹c ca³oæ, kolejna
czêæ tekstu wnosi do niego pewn¹ now¹ jakoæ, a zatem zosta³a oznaczona inn¹
liczb¹ (3). Figura chiazmu odgrywa kluczow¹ rolê w prezentacji treci filozoficznych
u samego Heideggera  zagadnienie to zostanie rozwiniête szerzej w innym tekcie autorki powiêconym twórczoci niemieckiego myliciela.
3
Okrelenia nowe akcenty oraz (ni¿ej przywo³ywane) przejcie pochodz¹ od samego B. Barana. Patrz: B. Baran, Saga..., s. 72.
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ci, mimo i¿ pewne elementy pónej myli filozofa znajduj¹ sw¹ podstawê
w myli wczeniejszej4 .
Taka interpretacja zwrotu wydaje siê jak najbardziej poprawna. Problem ujawnia siê wówczas, gdy uprzytomnimy sobie, i¿ nie potwierdzaj¹
jej niektóre z wypowiedzi Heideggera, jak przyk³adowo ta, któr¹ znajdujemy w Licie do Richardsona:
W moim myleniu idea zwrotu jest pewn¹ zmian¹ [Wendung]. Ale zmiana ta nie dokonuje siê, bior¹c za podstawê modyfikacjê okrelonego
punktu widzenia czy te¿ porzucenie problematyki Bycia i czasu. Idea
zwrotu bierze siê st¹d, ¿e pozosta³em przy kwestii [Sache], która
poddawana by³a przemyleniom w tym dziele, a to oznacza, ¿e moje
badania zosta³y sformu³owane w perspektywie wskazanej ju¿ w Byciu
i czasie (s. 39) jako czêæ zatytu³owana Czas i bycie. [Vor, XVII]
(t³um. w³asne)

W s³owach tych Heidegger wyranie stwierdza, ¿e w jego w³asnej
twórczoci nie dokona³ siê nigdy ¿aden radykalny zwrot i choæ mo¿liwe
jest dostrze¿enie w niej pewnej zmiany czy te¿ wira¿u, to obu tych okreleñ
nie nale¿y popiesznie ze sob¹ uto¿samiaæ. Jeli zatem nie chcemy oskar¿aæ Heideggera o niekonsekwencjê w myleniu (co by³oby posuniêciem
bardzo nieostro¿nym w odniesieniu do filozofa tak wiadomego swojego
warsztatu mylowego), pozostaje nam tylko sformu³owaæ wstêpny wniosek badawczy: w wietle wypowiedzi Martina Heideggera nie by³o zwrotu
w jego twórczoci.
2. Okrelenie zwrot mo¿e jednak odnosiæ siê do przemiany bardziej ogólnej, zachodz¹cej nie w myli pojedynczego filozofa, lecz w ponadindywidualnym planie rozwoju filozofii jako takiej, nadaj¹c jej inny
wymiar, w którym dokonywa³oby siê przekroczenie tradycyjnej metafizyki. Ca³a filozofia Heideggera  ta wczesna i ta póna  stanowi³aby wówczas wieloetapow¹ wêdrówkê do miejsca, w którym nadarzy³aby siê sposobnoæ dowiadczenia przemiany ogólnie pojêtej filozofii. Do przemiany
tej prowadzi³y równie¿ drogi mylowe innych filozofów. Wiele wypowiedzi Heideggera podtrzymywa³oby tak¹ interpretacjê, jak choæby s³owa komentuj¹ce dzie³o Kanta w eseju O istocie prawdy:

4

Por. tam¿e, s. 75.
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Przy tym objanieniu istoty filozofii Kant, którego dzie³o wszczyna
ostatni obrót [Wendung] zachodniej metafizyki, wyjrza³ w obszar, który wprawdzie  stosownie do swego metafizycznego usytuowania podstawy w subiektywnoci  poj¹æ móg³ tylko z wnêtrza tej ostatniej [...] .
[ZD-IP, 85]

Metafizyka dokonywa³aby zatem nie jednego nawet, ale co najmniej
kilku obrotów, z których ten ostatni by³by prawdopodobnie wa¿niejszy od
innych jako ten, który doprowadza do radykalnej przemiany filozoficznego sposobu formu³owania pytañ, tj. do przezwyciê¿enia (Überwindung)
metafizyki. Heidegger wypowiada siê w tej sprawie nieco dalej w tym samym tekcie:
Rozstrzygaj¹ce pytanie (Sein und Zeit, 1927) o sens, to znaczy o obszar
projektowania, to znaczy o otwartoæ, to znaczy o prawdê bycia, a nie
tylko bytu, pozostaje rozmylnie nie rozwiniête. Mylenie utrzymuje
siê z pozoru w koleinach metafizyki, lecz pomimo to w swych rozstrzygaj¹cych krokach, które prowadz¹ od prawdy jako stosownoci do eksistentnej wolnoci, a od tej do prawdy jako skrycia i zb³¹dzenia, dokonuje przemiany zapytywania, która przynale¿y do przezwyciê¿enia
metafizyki. [ZD-IP, 87]

Najwyraniej Heideggerowi chodzi tu o wskazanie wa¿nej transformacji (zwrotu?) w rozwoju samej metafizyki, która wymyka siê okreleniom, jakimi pos³ugiwa³ siê w okresie pisania Bycia i czasu, a byæ mo¿e
równie¿ póniej. Okrelenia te pozostan¹ bowiem niew³aciwe dopóty,
dopóki bêd¹ oparte na za³o¿eniach charakterystycznych dla nieprzezwyciê¿onej metafizyki:
Dlatego te¿ mylenie musi powróciæ tam, gdzie w pewnym sensie zawsze ju¿ by³o, a jednak nigdy jeszcze tam nie budowa³o. Tylko jednak
poprzez budowanie mo¿emy przygotowaæ zamieszkiwanie w owej okolicy. Daleko jeszcze takiemu budowaniu do tego, by móc marzyæ
o wzniesieniu domu dla boga i domostw dla miertelnych. Musi siê
ono zadowoliæ prac¹ przy budowie drogi, która wiedzie z powrotem
w okolicê przebolenia metafizyki. [...] [ZD-KB, 214]

Ostateczny zwrot metafizyki jest zatem jeszcze w trakcie ziszczania
siê  jeszcze siê nie dokona³. Filozofia Heideggera anonsuje go, ale nie
spe³nia, w oczekiwaniu a¿ zadanie to wype³ni siê w myleniu przysz³ych
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pokoleñ. Komu natomiast, kto mia³by w¹tpliwoci, czy rzeczywicie Heidegger mówi tu o przemianie metafizyki w ogóle, a nie o swoim w³asnym
indywidualnym zwrocie, mo¿emy przytoczyæ jeszcze s³owa koñcz¹ce esej
Identycznoæ i ró¿nica:
To, co i w jaki sposób zawsze próbujemy myleæ, mylimy w przestrzeni gry tradycji. W³ada ona, gdy uwalnia nas od po-mylenia i prowadzi
w przed-mylenie, które nie jest ju¿ planowaniem. // Dopiero wówczas, gdy myl¹c, zwrócimy siê ku [zuwenden] temu, co ju¿ pomylane, zostaniemy nawróceni na to, co jeszcze do mylenia. [IR-ZI, 164]

Z ostatniej wypowiedzi wynika ju¿ jasno, ¿e po-mylenie (Nachdenken) metafizyczne domaga siê zwrotu  zwrócenia siê czy te¿ odwrócenia
 do tego, co jest wspólnym zadaniem przysz³ych filozofów. Tymczasem
z innego tekstu Heideggera dowiadujemy siê, ¿e transformacje metafizyczne
s¹ czym od dawna metafizyce znanym i przez ni¹ oswojonym. Argumentem s¹ tu odniesienia do metafizycznego zwrotu u Platona, który jest
i fundatorem metafizyki, i mylicielem zwrotu, co Heidegger stara siê pokazaæ w tekcie Platona nauka o prawdzie:
W³aciwe oswobodzenie [ludzi z platoñskiej jaskini] jest sta³oci¹ zwracania siê [Zuwendung] ku temu, co jawi siê w swoim wygl¹dzie, co za
w owym jawieniu siê jest tym, co najbardziej nieskryte. Wolnoæ polega jedynie na tak rozumianym zwracaniu siê, które te¿ wype³nia dopiero istotê paideia jako pewnego odwrócenia [Umwendung]. Wype³nienie istoty kszta³towania mo¿e siê przeto dokonaæ tylko w obszarze
i na gruncie tego, co najbardziej nieskryte, czyli na gruncie alethestaton, to znaczy [na gruncie] tego, co najbardziej prawdziwe, to znaczy
[na gruncie] w³aciwej prawdy. [ZD-PN, 114]

Stajemy teraz wobec trudnoci, która wyra¿a siê w tym, ¿e z jednej
strony Heidegger utrzymuje, i¿ zwrot siê jeszcze nie dokona³, z drugiej
strony za postrzega go jako co naturalnego w obszarze metafizyki. Nie
mo¿na zatem mówiæ o nim ani jako o fakcie, ani jako o czym zasadniczo
zmieniaj¹cym bieg metafizyki. Co wiêcej, wypowiedziom na temat zwrotu, w znaczeniu przemiany metafizycznego mylenia, zdaj¹ siê przeczyæ
inne wypowiedzi Heideggera, jak przyk³adowo te bardzo zdecydowane s³owa z tekstu Przezwyciê¿enie metafizyki:
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Metafizyki nie mo¿na odsun¹æ na bok jak jakiego pogl¹du. Nie mo¿na
w ¿adnym razie zostawiæ jej za sob¹ jak jakiej doktryny, w któr¹ nikt
ju¿ nie wierzy i której nikt ju¿ nie reprezentuje. [OR-PM, 6364]

Zdaniem Heideggera metafizyka zawsze zachowuje swoje znaczenie
i moc, gdy¿ le¿y w naturze cz³owieka [por. OR-PM, 65]. Zwrot, jaki mia³by siê w niej dokonywaæ, jest b¹d zwrotem jedynie projektowanym (który
zreszt¹ odda metafizyce to, co w niej zosta³o zapomniane, czyli jej najbardziej skryt¹ w³asnoæ), b¹d modyfikacj¹ o niewielkim metafizycznym znaczeniu. Innymi s³owy jeszcze: patrz¹c na zwrot z jednej strony, stwierdzamy, ¿e jeszcze go nie ma, z drugiej strony za dostrzegamy, ¿e wydarza³ siê
ju¿ tyle razy, ¿e w d³ugich dziejach metafizyki nie ma ¿adnego strategicznego znaczenia. Tym samym zmuszeni jestemy do wypowiedzenia drugiego wstêpnego wniosku badawczego: w wietle s³ów Heideggera nie by³o
radykalnego zwrotu w dziejach metafizyki Zachodu.
Oba wnioski mog¹ siê wydaæ absurdalne osobom, które znaj¹ bli¿ej
twórczoæ Heideggera i przeczuwaj¹, ¿e jej ogólna wymowa sprzeciwia siê
przyjêciu takich interpretacji. Sprawy tej nie uda nam siê wyjaniæ dopóty,
dopóki nie zastanowimy siê nad sensem samego zwrotu. Przy czym nale¿y
od razu zauwa¿yæ, ¿e sporód wielu terminów, które maj¹ zastosowanie do
tej problematyki (die Wendung, das Wenden, die Umwendung itp.), Heidegger wyranie uprzywilejowuje (najczêciej stosuje) termin die Kehre.
Co oznacza s³owo Kehre? S³owniki pouczaj¹ nas, ¿e rzeczownik ten
wykazuje powi¹zanie z czasownikiem kehren (obracaæ, zawracaæ, wywracaæ, przenicowaæ) i tym samym s³u¿y do wyra¿ania ruchu obrotowego. Kehre
oznacza przede wszystkim skrêt (np. zakrêt drogi, ale równie¿ spirali), a nastêpnie wygiêcie, zgiêcie (mo¿e to byæ wygiêcie cia³a na przyrz¹dzie gimnastycznym, ale równie¿ zeskoczenie zeñ lub odskok), wreszcie s³owo to
wystêpuje w zwrotach, za pomoc¹ których okrelamy kolejnoæ elementów lub czynnoci (ich bin an der Kehre = teraz moja kolej), bêd¹c odpowiednikiem polskich s³ów: kolej, tura. Zauwa¿my, ¿e wziête razem znaczenia te sk³adaj¹ siê w pewn¹ ca³oæ, w której mamy do czynienia z ruchem, mobilnoci¹, poruszaniem siê; zdecydowan¹ zmian¹ kierunku ruchu, zwracaniem siê ku przeciwieñstwu; przemieszczaniem siê po kole lub
jego fragmencie; nastêpowaniem elementów po sobie lub/i ich przechodzeniem sugeruj¹cym pewn¹ powtarzalnoæ, cyklicznoæ.
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Zastanówmy siê teraz, czy znamiona tak uogólnionego zwrotu nie
daj¹ siê pomimo wszystko zaobserwowaæ u Heideggera. Przyjmijmy w naszym postêpowaniu badawczym postawê nacechowan¹ nieufnoci¹ do deklaracji samego filozofa i przyjrzyjmy siê jego tekstom oraz pojawiaj¹cym siê w nich motywom filozoficznym w sposób mo¿liwie zobiektywizowany, nacechowany dystansem wobec wypowiedzi autorskich.
(1.2) Pierwsza  wprost narzucaj¹ca siê  obserwacja wydobywa na
jaw fakt, ¿e po roku 1927 Heidegger powiêca w swoich pracach zdecydowanie wiêcej miejsca analizom pism klasyków filozofii, zw³aszcza klasyków staro¿ytnoci. Odniesienia do ich twórczoci na stronach Bycia i czasu by³y stosunkowo rzadkie (kilka linijek powiêconych Platonowi, Arystotelesowi, Kartezjuszowi, Kantowi, Husserlowi; bardzo zwiêz³e uwagi
na temat Parmenidesa, w. Augustyna, w. Tomasza, Hegla, Nietzschego,
Bergsona, Diltheya i jeszcze kilku innych mylicieli). Wspominaj¹c krótko
tych filozofów, Heidegger podchodzi³ do ich pism bardzo selektywnie, nadaj¹c ich twórczoci funkcjê ilustratywn¹ (g³ównie w sensie krytycznym,
kontrapunktycznym) wobec w³asnego wywodu. Tymczasem po roku 1930
mno¿¹ siê eseje, studia i rozprawy filozoficzne, w których Heidegger z napiêt¹ uwag¹ komentuje dzie³a wielkich mistrzów przesz³oci. Powstaj¹
wówczas rozbudowane komentarze oraz oryginalne interpretacje do twórczoci: Anaksymandra, Heraklita, Parmenidesa, Platona, Arystotelesa,
Kanta, Schellinga, Hegla i in. Prace te licz¹ od kilkudziesiêciu do kilkuset
stron i cechuj¹ siê niezwyk³¹ starannoci¹ i drobiazgowoci¹ w opracowywaniu tekstów bêd¹cych przedmiotem filozoficznych, a czêsto równie¿ filologicznych, poszukiwañ Heideggera. Czy¿by filozof zdecydowa³ siê uczyniæ krok wstecz? Czy ten powrót do przesz³oci ma co wspólnego z problemem zwrotu? Czy zwrot mo¿e byæ tym samym co krok wstecz?
Takie rozumienie zwrotu wydaje siê jak najbardziej prawomocne.
Mamy tu do czynienia z ruchem zawracaj¹cym, radykaln¹ zmian¹ kierunku zainteresowañ filozofa, wyra¿aj¹c¹ siê przejciem od wspó³czesnych
mu ujêæ problematyki filozoficznej w perspektywie fenomenologiczno-egzystencjalnej (subiektywistycznej) do zdecydowanie odmiennych poszukiwañ filologiczno-historycznych (wyranie zobiektywizowanych), nak³adaniem siê elementów dawnej filozofii na wnioski formu³owane przez samego Heideggera tak, jak gdyby przesz³oæ o¿ywa³a w jego przemyleniach
na nowo, odradza³a siê w jakiej tajemnej cyklicznoci filozoficznych od-

32

Ma³gorzata Kwietniewska

p³ywów i przyp³ywów. Jean-François Mattéi, wyj¹tkowo wnikliwy francuski komentator Heideggera, zauwa¿a wprost:
Jeden z najbardziej charakterystycznych rysów myli Heideggeriañskiej
wi¹¿e siê z uporem, z jakim ignoruje ona postêpowanie naprzód filozofii  pomimo równoczenie sk³adanego mu ho³du  po to, by zawierzyæ jej przeznaczenie ruchowi wstecznemu. To ukierunkowanie  rozmylnie odbiegaj¹ce od postêpowania przyjêtego w metafizyce oraz
le pojêtego zwrotu w sensie odwrotu  które prowadzi j¹ w stronê
niepomylanego ród³a, ujawnia siê u Heideggera z ca³¹ wyrazistoci¹
za spraw¹ podwójnej analogii kroku wprzód i kroku wstecz (t³um.
w³asne)5.

Sprawê owych kroków rozpatrzymy dok³adniej za chwilê. Na razie
zauwa¿my, ¿e sam Heidegger pos³uguje siê okreleniem krok wstecz (der
Schritt zurück) [IR-OT, 169]6, by  jak siê zdaje  podkreliæ kluczow¹ rolê
zainteresowania przesz³oci¹ filozofii w swojej póniejszej twórczoci;
w tym kontekcie nale¿y jednak od razu zauwa¿yæ, ¿e odnosz¹ce siê do tej
twórczoci rozró¿nienie wczeniejsza/póniejsza, zak³ada, ¿e ju¿ mylimy
o niej za pomoc¹ kategorii zwrotu. I rzeczywicie znajdujemy równie¿ takie wypowiedzi Heideggera, które sugeruj¹ wyranie, ¿e ostatecznie nie
ra¿¹ go a¿ tak bardzo enuncjacje na temat zwrotu w jego w³asnym myleniu. Oto jedna z nich:
Zapewne dlatego nie jest ³atwo podj¹æ mylenie, które porzuca subiektywnoæ, ¿e w opublikowanej wersji Bycia i czasu nie znalaz³ siê trzeci
rozdzia³ pierwszej czêci pt. Zeit und Sein, a tam wszystko siê odwraca
[kehrt sich das Ganze um]. Nie zosta³ on opublikowany dlatego, ¿e
mylenie jeszcze nie zezwala³o na dostateczne wypowiadanie owego
zwrotu [Kehre]. Nie uda³o siê to za pomoc¹ metafizyki. Pewien wgl¹d
w mylenie zawracaj¹ce [das Denken der Kehre] od bycia i czasu do
czasu i bycia daje wyk³ad O istocie prawdy, pomylany i wyg³oszony
w 1930, a opublikowany w 1943 roku. [ZD-LH, 140; por. BH, 328]

J.F. Mattéi, Le chiasme heideggérien ou la mise à lécart de la philosophie,
[w:] D. Janicaud, J.F. Mattéi, La métaphysique à la limite, Paris: PUF 1983, s. 7374.
6
Motyw podwójnego nakierowania wprzód i wstecz pojawia siê równie¿ w innych
miejscach dzie³a Heideggera, np. w przeds³owiu do Identycznoci i ró¿nicy [IR, 152]
oraz w Zasadzie racji [ZR, 128], a tak¿e w innych tekstach.
5
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Najprawdopodobniej do tej wypowiedzi nawi¹zuj¹ w³anie interpretacje dzie³a Heideggera, które stwierdzaj¹ zwrot w jego myleniu, na przyk³ad wskazana wczeniej interpretacja Bogdana Barana. Zwa¿aj¹c na tego
rodzaju wypowiedzi filozofa oraz  i zw³aszcza  na uwypuklone powy¿ej
znaczenie Kehre, mo¿emy ze spokojem przystaæ na tak¹ interpretacjê jego
dzie³a, która dostrzega, a nawet uwyrania  wbrew niejednoznacznym,
a czêsto wrêcz myl¹cym wypowiedziom samego filozofa  przemianê mylenia Heideggera, która mia³a miejsce gdzie oko³o 1930 roku. Zanotujmy
to w pamiêci: w wietle przeprowadzonych badañ, a nawet s³ów samego
Heideggera, w jego twórczoci mia³ miejsce zwrot.
(2.2) W tej sytuacji, kiedy zgodzilimy siê na dostrze¿enie zwrotu
w twórczoci Heideggera, a nawet przyjêlimy, ¿e dokonuje siê on pod postaci¹ kroku wstecz wiod¹cego do tekstów klasyków filozofii Zachodu,
mo¿emy ju¿ skonstatowaæ, ¿e Heideggerowska lektura tych tekstów ma
bardzo specyficzny charakter. Specyfika ta uwyrania siê w chwili, gdy
zdamy sobie sprawê, ¿e dokonywane przez Heideggera analizy badawcze
koncentruj¹ siê na tych motywach filozoficznych, które odsy³aj¹ do pojêcia Kehre. Tak oto Heidegger wydobywa z twórczoci klasyków metafizyki, a nastêpnie poddaje szczególnie uwa¿nej obróbce mylowej, te momenty, w których do g³osu dochodzi problematyka mobilnoci, ci¹g³ego przechodzenia w siebie skontrastowanych elementów, gra przeciwieñstw, nak³adanie siê na siebie skrajnoci, które niejako zamieniaj¹ siê miejscami
w fazach jakiego fundamentalnego cyklu. Motywy te, jak pokazuje Heidegger, s¹ obecne w tradycyjnej metafizyce od stuleci, a jednak pozostaj¹
ca³kowicie niewidoczne dla wspó³czesnych badaczy uniwersyteckich. Co
wiêcej, nie dostrzegano ich ju¿ od tak dawna, ¿e trudno dzi dociec, kiedy
tak naprawdê ustali³ siê maskuj¹cy je schemat, który wyznacza normy wspó³czesnego filozofowania. Schemat ten jest tak powszechny i ma tak wielk¹
moc obowi¹zuj¹c¹ dla wspó³czesnego, tj. dwudziestowiecznego, wiata
kultury Zachodu, ¿e dostrze¿enie go jest niezmiernie trudne. Nie jest to
jednak przedsiêwziêcie zupe³nie niemo¿liwe. Wielka filozoficzna przygoda Heideggera rozpoczyna siê z chwil¹, gdy decyduje siê on przeledziæ
konstytuowanie siê tego schematu, tego paradygmatycznego wzorca mylenia w metafizyce Zachodu tak, by móc nastêpnie wyodrêbniæ jego elementy sk³adowe i zrozumieæ przemo¿n¹ si³ê jego oddzia³ywania. Temu
zadaniu podporz¹dkowana jest wiêkszoæ tekstów po roku 1930. Ramy
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wyznaczone naszemu studium nie pozwalaj¹ na dok³adne omówienie tak
du¿ej iloci pism, zatrzymajmy siê zatem tylko przy kilku przyk³adach.
Pierwszy z nich pokazuje kszta³towanie siê schematu tradycyjnej
metafizyki w myli Platona. W Platona nauce o prawdzie Heidegger omawia, w jaki sposób Platoñski mit o jaskini daje miejsce dwóm ró¿nym koncepcjom prawdy. Jedna z tych koncepcji ukszta³towa³a siê na d³ugo przed
Platonem, ³¹cz¹c pojêcie prawdy z nieskrytoci¹ (aletheia) bycia. Tymczasem sam Platon opracowuje zupe³nie inn¹ koncepcjê prawdy, która poprzez uzale¿nienie nieskrytoci od widzialnoci idei wprzêga prawdê w hierarchiczne uporz¹dkowanie poprawnoci widzenia, które dla Platona staje
siê wzorcem poznawania. Wychodzenie i powrót do jaskini symbolizuj¹
w³anie ró¿ne stadia poznawczej w³adzy cz³owieka. Komentuj¹c tekst Platoñski, Heidegger zauwa¿a:
Przejcie z jednego po³o¿enia do drugiego polega na osi¹ganiu wy¿szego stopnia poprawnoci widzenia. Wszystko sprowadza siê do orthotes  prawid³owoci spogl¹dania. Dziêki tak rozumianej prawid³owoci zarówno widzenie, jak i poznawanie, staj¹ siê czym poprawnym i prawomocnym, tak ¿e ostatecznie siêgaj¹ one wprost ku najwy¿szej idei i w tym w³anie nastawieniu siê utwierdzaj¹. W tym te¿ kierowaniu siê odbiór upodabnia siê do tego, co ma byæ przedmiotem postrze¿enia  tym za jest wygl¹d bytu. Nastêpstwem upodobnienia odbioru
w sensie idein do idea jest homoiosis, a wiêc pewna zgodnoæ poznawania z sam¹ rzecz¹. Tak oto z prymatu owej idein wobec aletheia wynika
przekszta³cenie istoty prawdy, która zostaje wprzêgniêta w relacjê do
orthotes  do prawid³owoci odbioru i wypowiedzi. [ZD-PN, 122]

W tej nowej koncepcji prawdy najbardziej godne podkrelenia s¹ dla
Heideggera dwie sprawy: jedna to konstruowanie wielopoziomowych systemów poznawczych, którym za spraw¹ homoiosis musi odpowiadaæ hierarchiczna konstrukcja wszechrzeczy; druga to uzale¿nienie prawdy od ludzkiego odbioru rzeczywistoci, nadaj¹ca metafizyce, jako nauce o bycie
w ogóle, postaæ zhumanizowan¹, subiektywistyczn¹. Prawda jako prawid³owoæ spogl¹dania staje siê za spraw¹ Platona wyró¿nikiem ludzkiego
zachowania siê wobec ca³oci bytu [por. ZD-PN, 122], skutkiem czego ten
ostatni przed-stawia siê cz³owiekowi, co zak³ada uprzednie rozdwojenie
ca³oci na dwie stoj¹ce naprzeciw siebie strony: poznaj¹cy podmiot i poznawany obiekt, które towarzysz¹ filozofii do dzisiaj.
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Platoñska koncepcja prawdy zostaje przejêta przez Arystotelesa, ojca
metafizyki Zachodu, w postaci onto-teologii:
Metafizyka orzeka, czym jest byt jako byt. Zawiera ona logos (wypowied) o on (bycie). Póniejsza nazwa ontologii znamionuje jej istotê, przyjmuj¹c oczywicie, ¿e pojmujemy j¹ zgodnie z w³aciw¹ treci¹, nie za wedle szkolarskiego zacienienia. Metafizyka porusza siê
w obszarze on he on. Jej przedstawienia odnosz¹ siê do bytu jako bytu.
W ten sposób metafizyka wszêdzie przedstawia byt jako taki w ca³oci,
bytoæ bytu (ousia owego on). Lecz bytoæ bytu przedstawia metafizyka dwojako: raz ca³oæ bytu jako takiego w sensie jego najogólniejszych rysów (on katholou, koinon)  zarazem wszak¿e ca³oæ bytu jako
takiego w sensie bytu najwy¿szego, a przeto boskiego (on katholou,
akrotaton, theion). W takim w³anie podwojeniu wystêpuje nieskrytoæ bytu jako takiego w metafizyce Arystotelesa. [ZD-CMW, 179]

Arystoteles, o czym Heidegger nie zapomina, nie by³ jednym z wielu
mylicieli greckich, lecz tym, który wyrazicie wyartyku³owa³ fundamentalne pytanie filozofii o byt jako byt. Od jego czasów uznaje siê to pytanie
za naczelne pytanie metafizyki. Samo s³owo metafizyka te¿ w pewnym
sensie zawdziêczamy Arystotelesowi, nawet jeli prawd¹ jest, ¿e po raz
pierwszy zastosowa³ je w odniesieniu do jego dzie³a jego uczeñ  Andronikos z Rodos. U Arystotelesa znajdujemy równie¿ charakterystyczne podwojenie  analogiczne do podwójnego rozumienia prawdy u Platona 
które dotyczy bytu. Byt oznacza u Arystotelesa ca³oæ bytu, jego bytoæ
czy te¿ bytowoæ (die Seiendheit) albo byt najwy¿szy, nosz¹cy znamiona
boskoci. W³anie to drugie rozumienie zosta³o przechowane w tradycji
uniwersyteckiej Zachodu, ulegaj¹c jednak sp³yceniu i daj¹c asumpt szkolarskiemu zacienieniu. To w³anie jemu, a nie metafizyce jako takiej, przeciwstawia siê filozofia Heideggera, uwa¿nego czytelnika pism Arystotelesa, w których znajduje on zreszt¹ jeszcze jeden wa¿ny element filozoficzny
nadaj¹cy strukturê wszelkiemu metafizycznemu odniesieniu do rzeczywistoci. Chodzi tu o uporz¹dkowanie bytów na wertykalnej osi, której zwieñczenie stanowi w³anie byt w drugim znaczeniu, jak pokazuje to schemat
przedstawiony przez Heideggera na koñcu § 2 we wprowadzeniu do Arystotelesowskiej Metafizyki [AM, 17]. Metafizyka Zachodu staje siê ontoteologiczn¹ drabin¹ bytów uszeregowanych na linii góradó³. ¯aden
z póniejszych metafizyków Zachodu nie kwestionuje ju¿, ani nawet nie
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problematyzuje, tego gradualistycznego, piramidalnego uporz¹dkowania
rzeczywistoci i odnosz¹cych siê do niej procedur poznawczych (w postaci
dedukcji czy te¿ bêd¹cej jej odwróceniem indukcji). Wielk¹ zalet¹ tak pomylanej metafizyki s¹ jej osi¹gniêcia w dziedzinie myli praktycznej (nauka) i zwi¹zanej z ni¹ dzia³alnoci technicznej, której Heidegger równie¿
w prosty sposób nie dezawuuje7. Stechnicyzowanie wspó³czesnego wiata
i zwi¹zane z tym zagro¿enia s¹ raczej rezultatem braku przemylenia przez
cz³owieka odwiecznych pytañ metafizycznych, które po raz ostatni z wielk¹ si³¹ dochodz¹ do g³osu u Hegla.
Hegel postrzegany jest przez Heideggera jako myliciel domykaj¹cy
wielk¹ epokê onto-teologii Zachodu. Robi to, siêgaj¹c sw¹ myl¹ do greckich pocz¹tków filozofii. Odkrywa tam mylenie relacyjne, skoncentrowane bardziej na procesach ni¿ na usztywnionym, zsubstancjonalizowanym
pojêciu bytu. Grecka dynamika relacji i procesów stanie siê dla niego inspiracj¹ przy tworzeniu dialektyki spekulatywnej, ci¹g³oci przejæ pomiêdzy przeciwnociami. Jak jednak pokazuje Heidegger w eseju Hegel i Grecy, dialektyka ta pozostaje wci¹¿ obci¹¿ona subiektywnoci¹ myl¹cego
podmiotu (podmiot [...] w przebiegu [...] i jako ów przebieg wyprowadza
swoj¹ subiektywnoæ: produkuje [ZD-HG, 222]), a prawda zachowuje
subiektywistyczno-przedstawieniowy (czyli fenomenologiczny) charakter
(Prawda jest dla Hegla absolutn¹ pewnoci¹ samowiednego podmiotu
absolutnego [ZD-HG, 229]). Ponadto filozofia Hegla rozpina siê  co ³atwo pokazaæ  na linearnym schemacie góradó³ (w Nauce logiki) oraz
przódty³ (w Fenomenologii ducha). Jakkolwiek to drugie uporz¹dkowanie stanowi znacz¹ce novum w metafizyce, to przecie¿ schemat liniowy
pozostaje tu wci¹¿ w mocy.
Podobnych schematyzuj¹cych ujêæ myli wielkich metafizyków Zachodu Heidegger dokonuje wielokrotnie, dotycz¹ one miêdzy innymi:
w. Tomasza z Akwinu, Kartezjusza, Kanta, Nietzschego. U ka¿dego z nich
dostrzega on wierne obstawanie przy schemacie mylowym, który poprzez
wieki przeistacza siê w coraz bardziej zniewalaj¹cy paradygmat filozofo7
Np. w tekcie zatytu³owanym Pytanie o technikê pojawiaj¹ siê zdania takie, jak:
W takiej sytuacji istota techniki musi raczej skrywaæ w sobie w³anie wzrastanie ratunku [OR-PT, 30] lub: Istota techniki jest dwuznaczna w pewnym wysokim sensie. Taka
dwuznacznoæ wskazuje na tajemnicê wszelkiego odkrycia, to znaczy prawdê [OR-PT,
35].
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wania. Na podstawie wy¿ej poczynionych ustaleñ mo¿emy ju¿ odtworzyæ
jego uogólnion¹ strukturê.
Mylenie metafizyczne ma postaæ liniowego uszeregowania bytów,
które rozpina siê najczêciej od góry do do³u (Platon, w. Augustyn, Kartezjusz i inni), czasami jednak idzie od do³u do góry (Arystoteles, w. Tomasz z Akwinu i inni), zdarza siê równie¿, ¿e przyjmuje postaæ uszeregowania horyzontalnego (Hegel, romantycy niemieccy, Marks i inni). Zwieñczeniem hierarchicznie uporz¹dkowanych poziomów bytów jest zawsze
jeden uprzywilejowany byt (np. Idea Idei, Czysta Forma, Bóg, Pojêcie,
Absolut), który b¹d emanuje z siebie (stwarza) byty ni¿szego rzêdu (np.
Bóg chrzecijan, chóry anielskie, cz³owiek, zwierzêta, wiat nieo¿ywiony), b¹d ustanawia ostateczny cel, który je kszta³tuje (np. idea³ cz³owieczeñstwa w doktrynie Marksa), b¹d jedno i drugie (boski krwiobieg u Jana Szkota Eriugeny). Najwy¿szy byt metafizyczny mo¿e mieæ postaæ zobiektywizowan¹ (myliciele staro¿ytni: Platon, Plotyn i inni) lub subiektywistyczn¹ (myliciele nowo¿ytni: Kartezjusz, Kant i inni). W schemacie
tym zawsze jednak dochodzi do g³osu binarne przeciwstawienie elementów s¹siaduj¹cych ze sob¹ na jednym poziomie (jedno/wiele, materia/forma, podmiot/przedmiot), które daje miejsce ró¿nicy wypchniêtej z ³añcuchów zhierarchizowanych bytów, ³¹czonych zawsze na zasadzie podobieñstwa. Metafizyka myli byt jako ca³oæ bytów pod postaci¹ ujednoliconej
serii podobieñstw, zapomina natomiast o ich relacji do siebie, tzn. o byciu
jako zestawiaj¹co-oddzielaj¹cej je ró¿nicy.
Uwa¿na lektura klasycznych tekstów metafizycznych uprzytamnia nam
jednak, ¿e tak zarysowany paradygmat nigdy nie by³ do koñca zniewalaj¹cy (w Platona nauce o prawdzie, w O istocie i pojêciu Fysis, w Heglowskim pojêciu dowiadczenia  i wielu innych tekstach  sam Heidegger
wskazuje na miejsca niemetafizyczne w myli wielkich filozofów i poddaje je uwa¿nej refleksji). Obserwacja ta pozwala nam zrozumieæ, dlaczego Heidegger nie uwa¿a tego paradygmatu za imperatyw mylenia filozoficznego i nie ustaje w wysi³kach znalezienia innego paradygmatu, który
móg³by stanowiæ dlañ konkurencjê lub dope³nienie. Nie jestemy w stanie
w krótkim artykule przeledziæ toku tych poszukiwañ ani dociec, dok¹d go
one ostatecznie doprowadzi³y. Mo¿emy jednak zastanowiæ siê, w jaki sposób da³oby siê opuciæ teren dominacji metafizyki. W ten sposób stajemy
znów wobec kwestii kroku wstecz.
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Na kwestiê tê natknêlimy siê wy¿ej, w trakcie rozwa¿añ na temat
zmiany kierunku indywidualnego filozofowania Heideggera (jego wzmo¿onego zainteresowania przesz³oci¹ metafizyki) oraz retrospektywnego
spojrzenia na dzieje tej¿e metafizyki w jej ponadindywidualnym rozwoju.
By³o to jednak jednostronne i  jak siê wkrótce oka¿e  myl¹ce podejcie
do problematyki owego kroku wstecz. Sam Heidegger poddaje tê kwestiê
g³êbszemu namys³owi w tekcie pt. Onto-teo-logiczny charakter metafizyki. Esej ten jest w istocie podjêciem dialogu z Heglem i jego koncepcj¹
metafizyki jako zwieñczenia zachodniego sposobu uprawiania filozofii,
mylowego obrachunku z najwy¿szym, tj. najbardziej ogólnym, pojêciem
bytu lub/i Boga. W odczytaniu Heideggera Hegel utrzymuje, ¿e rezultat
takiego mylenia nierozerwalnie ³¹czy siê z pocz¹tkiem zachodniej filozofii, st¹d te¿ ta ostatnia nie oznacza niczego ponad historiê samej siebie 
filozofia to dzieje filozofii. Przy takiej interpretacji krok wstecz oznacza³by rzeczywicie powrót do filozoficznych korzeni. Tymczasem Heidegger
daje wyraz niezgodzie z takim stanowiskiem, nazywaj¹c je wprost b³êdn¹
interpretacj¹ terminu krok wstecz i przeciwstawiaj¹c siê
mniemaniu, jakoby krok wstecz polega³ na historycznym powrocie do
najwczeniejszych mylicieli zachodniej filozofii. Oczywicie Dok¹d
(Wohin), do którego nawraca nas krok wstecz, rozwija siê i ukazuje
dopiero przez dokonanie kroku. [IR-OT, 171]

Esej, do którego odwo³ujemy siê w tym miejscu rozwa¿añ, stanowi
w³anie próbê dokonania takiego kroku wstecz  próbê nie tyle opisow¹,
ile zaanga¿owan¹ w praktyczne rozwi¹zanie kwestii zachodniego stylu
mylenia, zwanego najkrócej metafizyk¹.
Dla Hegla dialog z minionymi dziejami filozofii ma charakter zniesienia, tzn. zaporedniczonego okrelenia w sensie absolutnego ugruntowania. // Dla nas dialog z dziejami mylenia nie ma ju¿ charakteru zniesienia, lecz jest krokiem wstecz. [IR-OT, 169]

Jak widaæ, projekt Heideggera nie jest ju¿  w odró¿nieniu od Hegla
 zorientowany na absolutne domkniêcie spekulatywnej klamry dziejów.
Krok wstecz wydaje siê tu takim na³o¿eniem na siebie pocz¹tku i koñca
filozofii, w którym nie ma ju¿ miejsca na historiê. Sugerowane jest tu raczej takie na³o¿enie siê na siebie elementów skrajnych, w którym przeciwstawnoæ (a byæ mo¿e równie¿ sprzecznoæ) nie traci nic ze swej ostroci,
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nie jest maskowana ani neutralizowana  przesz³oæ i przysz³oæ otwieraj¹
siê na siebie nawzajem bez obietnicy spe³nienia, w wiecznym nadmiarze
uniemo¿liwiaj¹cym wszelk¹ systematykê, zw³aszcza tê metafizyczn¹. Jak
pisze Heidegger:
Lecz to, co ju¿ pomylane przygotowuje dopiero to, co jeszcze nie pomylane, a co wci¹¿ na nowo wnika we w³asny nadmiar (Überfluß).
Wyznacznik tego, co niepomylane, nie prowadzi do w³¹czenia tego,
co wczeniej pomylane, w ci¹gle wy¿szy i wyprzedzaj¹cy je rozwój
i w tak¹¿ systematykê, lecz wymaga on wyzwolenia tradycyjnego mylenia ku jego jeszcze otwartym by³ym treciom. [IR-OT, 169]

Wypowied ta raz jeszcze daje wyraz przekonaniu Heideggera, ¿e
konsekwentne mylenie w formule implikacyjnej utrwala jedynie schemat
czy te¿ paradygmat metafizyczny. Technologia i metafizyka s¹ tym samym
 myl tê Heidegger wyra¿a w nastêpuj¹cych s³owach:
To, co jest teraz, wykszta³ci³o siê przez panowanie istoty wspó³czesnej
techniki, które to panowanie jest obecne ju¿ we wszystkich obszarach
¿ycia, w rozmaicie okrelanych charakterystykach, jak: funkcjonalizacja, perfekcja, automatyzacja, biurokratyzacja, informacja. Tak jak prezentacjê istot ¿ywych nazywamy biologi¹, tak samo prezentacjê i ukszta³towanie bytu opanowanego przez istotê techniki mo¿emy nazwaæ technologi¹. S³owo to ma s³u¿yæ jako oznaka metafizyki epoki atomowej.
Krok wstecz od metafizyki ku istocie metafizyki, widziany od strony
wspó³czesnoci i podjêty przez wgl¹d we wspó³czesnoæ jest krokiem
od technologii, technologicznego opisu i interpretacji epoki ku istocie
wspó³czesnej techniki, zadanej dopiero do mylenia. [IR-OT, 171]

Krok wstecz pokazuje tutaj ca³y swój paradoksalny charakter  kieruj¹c siê wstecz, wychyla siê on faktycznie do przodu, ku istocie techniki
zadanej dopiero do mylenia. W ten sposób doprowadza do styku przesz³oci i przysz³oci, wyrównuje je w planie aktualnego rozpiêcia istoty, w której wszystko to, co konstytuowane, sytuuje siê obok lub naprzeciw siebie,
poza porz¹dkiem czasowego rozwoju. O ile bowiem technologia stanowi
co w rodzaju ogniwa w ³añcuchu rozwoju, o tyle technika (wspó³istotna
greckiej techne) jest zawsze in actu, tu i teraz. O ile metafizyka stanowi
pewien etap w dojrzewaniu dziejów, o tyle istota metafizyki daje w sobie
miejsce wspó³graniu wszystkich tych etapów jednoczenie. Istota metafizyki rozci¹ga siê (albo ci¹ga) do migotliwego punktu skrytoci i nieskry-
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toci, który dla Heideggera wyra¿a istotê prawdy. Prawda za nigdy nie ma
uogólniaj¹cego, totalizuj¹cego charakteru najwy¿szego pojêcia, które niczym parasol rozpina³oby siê ponad dziejami mylenia  prawda daje dostêp do ca³oci, przewijaj¹c siê pomiêdzy jej elementami. Dla Heideggera:
Mylenie kroczy wstecz, odstêpuj¹c od w³asnej rzeczy, od bycia i przywodzi w ten sposób to, co pomylane w Naprzeciwko (in ein Gegenüber), w którym dostrzegamy ca³oæ dziejów, a mianowicie ze wzglêdu
na to, co stanowi ród³o ca³ego mylenia, przygotowuj¹cego dziejom
obszar pobytu. W odró¿nieniu od Hegla nie jest to przekazany tradycj¹,
ju¿ kiedy postawiony problem, lecz co, o co nigdy w dziejach mylenia nie pytano. Tymczasowo, nieuchronnie nazwiemy to jêzykiem tradycji. Mówimy o ró¿nicy miêdzy byciem a bytem. Krok wstecz prowadzi od tego, co niemylane, od ró¿nicy jako takiej ku temu, co do-mylenia (zu-Denkende). Jest nim zapomnienie ró¿nicy. [IR-OT, 170]

Jest to jedno z pierwszych  i rzadkich  miejsc w dyskursie Heideggera, kiedy kojarzy on wprost krok wstecz z ró¿nic¹. Krok wstecz wprowadza nas bowiem w ró¿nicê mylenia  oddzielenia bycia (miejsca mylenia) oraz bytu (tego, co mylane metafizycznie). Krok wstecz wkracza w mylenie zapominaj¹ce o tym oddzieleniu, o ró¿nicy. Zdaniem Heideggera nie
mamy tu do czynienia ze zwyk³¹ wad¹ mylenia, lecz z koniecznoci¹. Zapomnienie ró¿nicy ma bowiem tutaj podwójny sens dope³niacza  oznacza
nie tylko zapomnienie o ró¿nicy w myleniu, ale tak¿e zapomnienie charakteryzuj¹ce ró¿nicê, przynale¿ny jej brak, który w kontekcie prawdy
objawia siê jako prymarnie  ale zarazem aktualnie  nieusuwalna skrytoæ. Dlatego w³anie tak trudno znaleæ odpowied na pytanie:
co twierdzimy o ró¿nicy, skoro tak bycie jak i byt zawsze na swój sposób wy³aniaj¹ siê z ró¿nicy? Aby sprostaæ temu pytaniu, musimy dotrzeæ do ró¿nicy poprzez odpowiednie Naprzeciw (Gegenüber). Owo
Naprzeciw otwiera siê przed nami wówczas, gdy dokonujemy kroku
wstecz. To bowiem dziêki otwartemu przezeñ oddaleniu udziela siê
przede wszystkim to, co bliskie jako takie, bliskoæ rozb³yskuje po raz
pierwszy. Dokonuj¹c kroku wstecz, uwalniamy rzecz mylenia, bycie
jako ró¿nicê, w owo Naprzeciw, które mo¿e pozostawaæ ca³kiem bezprzedmiotowe. [IR-OT, 178]

Bycie jako ró¿nica  zapomniana i zapominaj¹ca  nie jest ani innym
rodzajem bytu, ani pustk¹ rozumian¹ jako zewnêtrze bytu na podobieñ-
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stwo fizycznej pró¿ni, w której mia³by byæ on zanurzony. Jest raczej pustk¹
przenikaj¹c¹ byt od wewn¹trz i niezaprzeczaj¹c¹ jego pe³ni. Jest wytyczeniem brzegów bytu od jest do nie jest w ich wzajemnym starciu, nieustannym przechodzeniu jednego brzegu w drugi, otwieraniem siê bycia do wewn¹trz i na zewn¹trz jednoczenie, ciêciem metafizycznej przestrzeni, ujawniaj¹cym jej wtórnoæ wobec prymarnej (nie w sensie pocz¹tkowej, lecz
przedlogicznej) ró¿nicy.
Bycie ukazuje siê jako odkrywaj¹ce przechodzenie. Byt jako taki zjawia siê na sposób nadejcia skrywaj¹cego siê w nieskrytoci.
Bycie w sensie odkrywaj¹cego przechodzenia i byt jako taki w sensie
skrywaj¹cego siê nadejcia istocz¹, tak w³anie odró¿nione, z Tego Samego, z roz-ciêcia, ró¿nicy (Unter-schied). Dopiero ona wprowadza
i wyró¿nia Pomiêdzy, w którym przechodzenie i nadejcie utrzymuj¹
siê razem, ró¿ni¹ siê od-siebie-i-ku-sobie ci¹¿¹. Ró¿nica miêdzy byciem a bytem jako roz-ciêcie przechodzenia i nadejcia stanowi skrywaj¹co-odkrywaj¹c¹ wyró¿niê (Austrag) obu. W wyró¿ni w³ada przewit (Lichtung) przes³aniaj¹cego siê zamkniêcia. W³adanie to nadaje przechodzeniu i nadejciu charakter bycia-od-siebie-i-ku-sobie. [IR-OT, 178]

Ów Austrag  wyró¿nia w polskim przek³adzie Heideggera lub ró¿nia w komentarzach do kontynuatorów jego filozofii we Francji  to serce
myli Heideggera, które on sam opisuje s³owami:
Skoro tedy bycie jako bycie bytu istoczy jako ró¿nica, jako wyró¿nia
(Austrag), trwa jako bycie-od-siebie i ku-sobie gruntowania i ugruntowywania i w ten sposób gruntuje byt, to byt z kolei jako byt najwy¿szy
ugruntowuje bycie. Jedno przechodzi w Inne, Jedno nadchodzi ku Innemu. Przechodzenie i nadejcie pojawiaj¹ siê we wzajemnym owietleniu, na przemian przechodz¹c jedno w drugie. Patrz¹c od strony ró¿nicy oznacza to, ¿e Austrag jest kr¹¿eniem, wzajemnym kr¹¿eniem
wokó³ siebie bycia i bytu. [IR-OT, 181]

W³anie to kr¹¿enie, pomieszanie, przewitywanie bez obietnicy dialektycznego pojednania stanowi³o dla tradycyjnej metafizyki nierozwi¹zywalny problem. Mylenie typu metafizycznego  pocz¹wszy od Arystotelesa  stara³o siê rozerwaæ, czyli zneutralizowaæ, ów kr¹g wspó³graj¹cych
przeciwieñstw. Celem by³o tam mylowe uporz¹dkowanie ca³oci bytu b¹d
poprzez mylenie implikacyjne (konstruowanie dedukcyjnej lub indukcyjnej drabiny pojedynczych bytów) zgodnie ze wzorcem scjentystycznym
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(system aksjomatyczny), b¹d wznoszenie teologicznej piramidy poprzez
wykreowanie Boga-stra¿nika porz¹dku rzeczywistoci. Na³o¿enie siê tych
dwóch porz¹dków na siebie czêsto dawa³o o sobie znaæ w pismach wielkich metafizyków Zachodu, jak przyk³adowo Arystoteles lub Hegel. Oto
jak t³umaczy to zjawisko Heidegger:
Bóg pojawia siê w filozofii dziêki wyró¿ni (Austrag), któr¹ mylimy
zrazu jako siedlisko istoty ró¿nicy miêdzy byciem a bytem. Ró¿nica
wydobywa podstawowy rys budowy istoty metafizyki. Austrag wy³ania i stanowi bycie jako wy-do-bywaj¹cy grunt, który sam, od strony
tego, co przezeñ ugruntowane, potrzebuje uprzyczynowienia przez to,
co najbardziej ród³owe. Jest to przyczyna w sensie causa sui. Tak siê
nazywa Boga w filozofii. Do takiego Boga cz³owiek nie mo¿e siê ani
modliæ, ani mu siê ofiarowaæ. Przed causa sui cz³owiek nie mo¿e padaæ w trwodze na kolana, takiemu Bogu nie mo¿e on graæ, ani przed
nim tañczyæ. [IR-OT, 182]

Wbrew pojawiaj¹cym siê komentarzom przypisuj¹cym Heideggerowi ateizm8, widzimy, ¿e myl jego o¿ywia szczere przekonanie o istnieniu
sfery sacrum, której ród³a s¹ równie fundamentalne jak ród³a istoty metafizyki. Przejawianie siê Boga  lub Bogów  mo¿e jednak przyj¹æ dwojak¹ postaæ: z jednej strony by³oby to intelektualne  metafizyczne  uto¿samienie Bóstwa z najwy¿sz¹ przyczyn¹, uczynienie zeñ Boga filozofów,
z drugiej za przepe³nione emocjami obcowanie z Boskoci¹ ingeruj¹c¹
bezporednio w ludzkie ¿ycie. Tylko ten drugi rodzaj obcowania pozwala
cz³owiekowi prze¿yæ kontakt z sacrum w autentycznej trwodze, respekcie
dla istoty wy¿szej, a zarazem radoci wyra¿aj¹cej siê poprzez sztukê, na
przyk³ad muzykê i taniec. Taniec taki nie powinien byæ jednak popiesznie
rozumiany jako religijny rytua³, cis³e obserwowanie zunifikowanych re8
Por. J.P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, t³um. J. Krajewski, Warszawa:
Wydawnictwo Literackie MUZA SA 1998, s. 26; wbrew opinii Sartrea, z ca³ego dzie³a
Heideggera wyziera sta³a, choæ dyskretna religijnoæ; istniej¹ te¿ wiadectwa zewnêtrzne jego przywi¹zania do religii, takie jak wypowied syna Hermanna, który twierdzi
z przekonaniem, ¿e ojciec zawsze wierzy³ w jednego Boga i choæ oddali³ siê mylowo
od dogmatyki katolickiej, to jednak prosi³ o pogrzeb w tym w³anie obrz¹dku; por. H. Heidegger, Auch mein Vater hat Widerstand geleistet  Hermann Heidegger im Gespräch
über seinen Vater, red. M. Funken, Information Philosophie im Internet, Düsseldorf
2000 [online]. Dostêp: 22 kwietnia 2006, http://www.information-philosophie.de/philosophie/heideggergespraech.html.
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gu³, gdy¿ nawet w tym krótkim fragmencie tekstu dostrzegamy wyraz potrzeby spontanicznoci emocjonalnego kontaktu z Bóstwem, autentycznej
radoci z tañca, niepowtarzalnoci prze¿ycia religijnego nie tyle w wyuczonych krokach, ile w zrywie tanecznego Skoku (der Sprung), który stanowi
zarazem tajemne naciêcie, rysê (der Sprung) ¿³obi¹c¹ wiat profanum.
Sprung pomiêdzy sacrum i profanum  zintensyfikowany krok wstecz, po
to by tym lepiej odbiæ siê w przód. Oto jak pisze o nim Heidegger w Zasadzie racji:
W odskoku skok nie odpycha od siebie pola odskoku, lecz skacz¹c,
staje siê pomnieniowym przyswojeniem przes³ania bycia. Dla samego
skoku znaczy to: ani nie odskakuje on od pola odskoku, ani nie wskakuje w jaki inny wydzielony dla siebie obszar. Tylko jako pomnieniowy, skok pozostaje skokiem. Pomnienie (An-denken), mianowicie by³ego przes³ania, oznacza jednak: przemylenie tego, co jeszcze niepomylane w by³oci, jako czego do mylenia. Odpowiada temu mylenie tylko antycypuj¹ce. Pomnienie by³ego jest antycypuj¹cym myleniem (Vor-denken) tego, co do mylenia jako niepomylane. Mylenie
jest antycypuj¹cym myleniem pomnieniowym. Ani nie trzyma siê ono,
przedstawiaj¹c historycznie, tego, co by³e jako czego przesz³ego, ani
przedstawiaj¹c, nie wgapia siê w znan¹ jakoby przysz³oæ, roszcz¹c
sobie pretensje do roli proroctwa. Mylenie pomnieniowo-antycypujace jest skakaniem skoku [...], w który wtapia siê mylenie. [ZR, 128]

W ten sposób analiza figury pojêciowej kroku wstecz doprowadzi³a
nas do sformu³owania metaforycznego quasi-pojêcia Skoku, na który nikt
dot¹d w historii filozofii siê nie powa¿y³, choæ jego zapowied znaleæ
mo¿na ju¿ w pismach Marksa. To w³anie Marks stara³ siê przekonaæ swoich czytelników, ¿e nie nale¿y baæ siê trudnoci zwi¹zanych z pojawianiem
siê sprzecznoci w ¿yciu spo³ecznym i daæ im wyraz w dyskursie ekonomicznym. To w³anie z jego Kapita³u zaczerpnêlimy motto do tego artyku³u. Sam Marks nie powa¿y³ siê jednak ostatecznie na dokonanie tak radykalnego posuniêcia filozoficznego, jak uczynienie z ró¿nicy zapalnika
mylenia. Dopiero Heidegger pokaza³, co umie uczyniæ z filozoficznymi
konsekwencjami projektów opartych na ród³owej sprzecznoci, takich jak
projekt Hegla i Marksa. Dziêki jego filozoficznej odwadze myl Zachodu
wkroczy³a na drogê ró¿nicy, nie kryj¹c ju¿ rewolucyjnego zwrotu dokonuj¹cego siê w jej ³onie. Zauwa¿my od razu, ¿e nosi on wszystkie znamiona
interesuj¹cego nas w tym studium zwrotu metafizyki. I tak: jest wyrazem
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faktycznej mobilnoci rzeczywistoci; wp³ywa na kierunek rozwoju metafizyki (a cilej mówi¹c  kwestionuje jej linearny rozwój) poprzez przywo³ywanie opozycji (jednoczesne rozdzielanie i przysuwanie do siebie elementów przeciwstawnych); sugeruje kr¹¿enie elementów, przechodzenie
jednego w drugi; jest zapowiedzi¹ pewnej cyklicznoci przemian.
Reasumujac, zwrot daje siê pomyleæ jako ruch okrê¿ny  po kole.
Ostatecznie wiêc mo¿emy zakoñczyæ nasze rozwa¿ania na temat zwrotu
w metafizyce konkluzj¹, mówi¹c¹, ¿e w wietle przeprowadzonych badañ,
a nawet s³ów samego Heideggera, w metafizyce Zachodu dochodzi do zasadniczego zwrotu, za którego figurê pojêciow¹ mo¿emy uznaæ krok po
kole lub quasi-pojêcie Skoku (der Sprung).
3) Tak oto znalelimy siê w sytuacji, gdy dwa okrelenia negatywne
 brak zwrotu w myli Heideggera oraz w metafizyce jako takiej  zosta³y
zrównowa¿one dwoma okreleniami pozytywnymi stwierdzaj¹cymi wystêpowanie zwrotu w postaci Kehre w obu wskazanych wy¿ej obszarach. Tê
zagadkow¹ sytuacjê trzeba bêdzie teraz rozpatrzyæ bli¿ej.
Bez w¹tpienia zwrot indywidualny powinien znaleæ swoje uzasadnienie w zwrocie ponadindywidualnym, którego omówieniu Heidegger powiêca osobny tekst pt. Zwrot. Pomimo ezoterycznego jêzyka, z tekstu
tego daje siê wyczytaæ, ¿e zwrot jest przede wszystkim wyrazem zmiany
w myleniu fundamentalnej sfery istoty metafizyki. Niektóre przejawy tej
zmiany uchwycilimy ju¿ wczeniej pod postaci¹ podwa¿enia filozoficznego intelektualizmu czy te¿ scjentyzmu, co ³¹czy siê bezporednio z kontestacj¹ binarnego uporz¹dkowania sfery poznawczej i rzekomo nieusuwalnego rozdzia³u na podmiot i przedmiot, determinuj¹cego refleksjê metafizyczn¹. Dyskusja z metafizycznym scjentyzmem oraz zakwestionowanie prymarnego charakteru kategorii podmiotu i przedmiotu poznania da³y
o sobie faktycznie znaæ ju¿ w czasie redagowania Bycia i czasu. Po roku
1930 (hipotetycznej dacie zwrotu indywidualnego) zaczê³y siê równie¿
pojawiaæ nowe znamiona zwrotu, jak na przyk³ad dowartociowanie zobiektywizowanej sfery istotowej metafizyki (pog³êbiony namys³ nad problematyk¹ istoty metafizyki, istoty prawdy, istoty techniki i innych), w której nie mo¿e jednak zabrakn¹æ prze¿ycia subiektywnego, dziania siê pojedynczych egzystencji. Owo dzianie siê, dzieje opisywane przez Heideggera, niewiele maj¹ wspólnego z perspektyw¹ historyczn¹, gdy¿ rodowiskiem ich jest aktualna nieskoñczonoæ czy te¿ nieskoñczona aktualnoæ
ród³a. W tym kontekcie w Zwrocie padaj¹ znamienne zdania:
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Zwiniêcie pewnego przes³ania bycia, zwiniêcie tu i teraz zestawu, wydarza siê zawsze z nadejcia innego przes³ania, którego niepodobna
logiczno-historycznie wyliczyæ z góry ani skonstruowaæ metafizycznie
w postaci ci¹gu procesu dziejowego. [TZ-Z, 51]

Ahistoryczne elementy opisu istoty metafizyki zdaj¹ siê ju¿ wyznaczaæ inny paradygmat i odmienne zadania myleniu filozoficznemu. Novum to pozostawiamy na razie w fazie zarysu, podkrelaj¹c jednakowo¿
jego wagê dla póniejszych rozwa¿añ. W tym celu najbardziej u¿yteczne
bêd¹ dla nas s³owa samego Heideggera:
Filozofia to metafizyka. Metafizyka myli byt w ca³oci  wiat, ludzi,
Boga  ze wzglêdu na bycie, ze wzglêdu na wspólnotê bytu w byciu.
Sposób, w jaki metafizyka myli byt jako byt, to uzasadniaj¹ce przedstawianie. Od narodzin filozofii  równoczenie z nimi  bycie bytu
jawi siê jako podstawa (arche, aition, zasada). [...]
Co znaczy koniec filozofii? Zbyt ³atwo rozumiemy koniec czego
tylko w negatywnym sensie, jako zaprzestanie, brak dalszego ci¹gu,
a nawet upadek czy niemoc. W przeciwieñstwie do tego koniec filozofii oznacza tu dokoñczenie metafizyki w sensie dope³nienia jej do
koñca. Nie znaczy to jednak, ¿e filozofia, dochodz¹c do koñca osi¹ga
najwy¿sz¹ doskona³oæ  dope³nienie nie jest równoznaczne z doskona³oci¹. [...]
S³owo koniec oznacza³o dawniej tyle co miejsce: z jednego koñca
na drugi to z jednego miejsca w drugie. Koniec filozofii to pewne
miejsce, gdzie ca³oæ dziejów filozofii skupia siê w jednej, najbardziej
skrajnej mo¿liwoci. [...]
Czy jednak koniec filozofii w sensie jej rozwiniêcia siê w nauki jest
równie¿ pe³nym urzeczywistnieniem wszystkich mo¿liwoci myli filozoficznej? Czy mo¿e poza scharakteryzowan¹ wy¿ej ostatni¹ mo¿liwoci¹ rozk³adu filozofii na stechnicyzowane nauki istnieje jeszcze
pierwsza mo¿liwoæ myli, mo¿liwoæ, która musia³a byæ punktem
wyjcia myli filozoficznej, choæ filozofia nie by³a w stanie ani dowiadczyæ jej, ani zrealizowaæ? [...]
Byæ mo¿e istnieje myl bardziej trzewa ni¿ niepowstrzymany pêd racjonalizacji, bardziej trzewa ni¿ porywaj¹cy pr¹d cybernetyki. Zapewne
w³anie on jest w najwy¿szym stopniu irracjonalny.
Byæ mo¿e istnieje myl poza rozró¿nieniem na racjonalne i irracjonalne, bardziej jeszcze trzewa ni¿ technika naukowa  bardziej trzewa
i dlatego na uboczu, bez efektu, a jednak z w³asn¹ koniecznoci¹. Gdy
pytamy o zadanie tej myli, chodzi nam nie tylko o tê myl, lecz przede
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wszystkim o pytanie o ni¹. W obliczu ca³ej tradycji filozoficznej oznacza to:
Wszyscy musimy jeszcze byæ wychowani do mylenia, a przede wszystkim musimy wiedzieæ, co to znaczy byæ wychowanym, lub nie, w myleniu. [RM-KF, 78, 78-79, 82, 98]

Wybrane i przedstawione wy¿ej zdania z tekstu Ku rzeczy mylenia
prowadz¹ ju¿ uwa¿nego czytelnika do podjêcia próby konstruowania nowego paradygmatu mylenia, które nie wypiera metafizyki, lecz dzieli z ni¹
miejsce  miejsce wspólne, choæ tak w¹skie jak linia granicy. W niej w³anie koniec filozofii nak³ada siê na jej pocz¹tek. Rozwój historyczny za
jawi siê jako jednostronne ujêcie problematyki mylenia. Obok niego istnieje przypuszczalnie anonsowana przez nas wczeniej sfera bezczasowoci istotowych zagadnieñ dotycz¹cych bycia  tutaj nazywana jest ona miejscem jednocz¹cym etapy metafizycznego rozwoju, który zestawia elementy wzglêdem siebie przeciwstawne, jak gdyby dzia³o siê to w jednym rzucie, jak gdyby by³y to dwa brzegi jednej linii horyzontu. Horyzontu tyle¿
jednocz¹cego, ile¿ rozdzielaj¹cego. Ostatnia faza dziejów sk³ada siê w jedno z faz¹ pierwsz¹, w której myl trwa we wszystkich swoich modyfikacjach. Natykamy siê tutaj równie¿ na sprzeciw wobec zawê¿ania takiej myli
do przeintelektualizowanej, jednostronnie racjonalnej i stechnicyzowanej
postawy naukowej. Jeli bowiem filozofia faktycznie da³a  i wci¹¿ daje 
ugruntowanie nauce, to nie oznacza, ¿e mo¿na j¹ do nauki zredukowaæ.
Byæ mo¿e myl trwa w³anie tam, gdzie wszelkie metafizyczno-naukowe
binaryzacje nie maj¹ zastosowania. Nie potrafimy jeszcze dok³adnie pomyleæ tego nowego obszaru paradygmatycznego. Wci¹¿ brakuje nam pe³nych danych do jego konstrukcji. Ale przeczuwamy ju¿, ¿e rozpatrywana
w tym studium problematyka zwrotu ma wiele wspólnego z nakrelonym
w ogólnym zarysie nowym paradygmatem. Dlatego w³anie nie powiod³o
nam siê jednoznaczne ustalenie, czy zwrot (zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i ponadindywidualnym) jest, czy te¿ go nie ma. W wietle
przeprowadzonych analiz oraz wstêpnego rozpatrzenia kwestii paradygmatycznej konkluzja dotycz¹ca istnienia zwrotu nie mo¿e bowiem brzmieæ
inaczej ni¿: zwrot jest i równoczenie go nie ma.
Nie oznacza to wcale, ¿e nie mo¿emy pos³ugiwaæ siê terminem zwrot
w sposób zobiektywizowany, klasyczny, tj. umo¿liwiaj¹cy rozdzielenie
pewnych faz (byæ mo¿e nawet wiêcej ni¿ dwóch) projektu Heideggera.
Oznacza to jedynie, ¿e czyni¹c tak, musimy mieæ wiadomoæ, i¿ zwrot
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nie jest zwyk³ym terminem ani zwyk³ym pojêciem, lecz filozofemem, który otwiera spekulatywny wymiar myli Heideggera i nawet gdy spada do
poziomu s³owa/pojêcia technicznego, to jednak w ka¿dej chwili mo¿e wy³oniæ siê w ca³ym swym spekulatywnym rynsztunku jako zwrot par excellence. Czytaj¹c zatem i komentuj¹c Heideggera, trzeba pozostawaæ w bojowej gotowoci i trzymaæ ustawicznie myl pod kontrol¹, gdy¿ wszystkie
jego wypowiedzi rozmylnie s¹ redagowane tak, by da³o siê w nich odczytaæ ow¹ prymarn¹ ambiwalencjê, utrzymaæ w mocy paradoks.
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THE TURN IN HEIDEGGERS THOUGHT
Summary
The main problem discussed in the article is the concept of the turn in Heideggers
philosophy. Numerous commentators have interpreted the turn as a mark of a radical change in the philosophers interests after 1930. Heidegger, however, often seems to imply that the concept refers both to his own discourse and to a supraindividual change in the very metaphysical thought. This difficulty can be resolved only
after a careful examination of Heideggers enterprise of overcoming metaphysics
as well as his putting into question of the traditional philosophical paradigm. It is
this perspective that allows the speculative meaning of the term turn to be clearly
seen. The meaning reveals the following paradox: that the turn both is and is not. In
a way, the paradox forms a credo of Heideggers postmetaphysical work.
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W opublikowanej w 1986 roku we Francji ksi¹¿ce La communauté désuvrée1 Jean-Luc Nancy podj¹³ siê zadania radykalnych transformacji pojêcia wspólnoty. Punktem wyjcia by³o tu wskazanie teoretycznych niespójnoci tkwi¹cych w tradycyjnych implikacjach tego pojêcia oraz niebezpiecznych spo³eczno-politycznych konsekwencji, do jakich prowadzi
pojmowanie wspólnoty jako immanentnej istoty lub jednolitej, substancjalnej
to¿samoci zbiorowoci ludzkiej, czy te¿ jako swego rodzaju ponadindywidualnego podmiotu. Dyskurs powiêcony mo¿liwoci innej, nie-immanentystycznej wspólnoty, praktykowany przez Nancyego w tej pracy,
nie stanowi jednak zwyk³ej teorii lub filozofii spo³eczno-politycznej, lecz
ma charakter na wskro ontologiczny: jak podkrela sam autor, owa inna
wspólnota oznacza, ¿e nie ma jednostkowego bytu bez innego jednostko*
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wego bytu, jak równie¿, ¿e istnieje to, co [...] mo¿na okreliæ mianem ród³owej lub ontologicznej «socjalnoci», która w swej zasadzie wykracza
daleko poza prosty motyw cz³owieka jako bytu spo³ecznego2.
Przedsiêwziêcie Nancyego nie sprowadza siê równie¿ do stworzenia
jakiej regionalnej ontologii bytu spo³ecznego lub ontologii tego, co
polityczne, lecz wkracza na teren ontologii jako takiej  na teren tego, co
w ramach tradycyjnego, hierarchicznego schematu nale¿a³oby okreliæ nazw¹ ontologii fundamentalnej lub filozofii pierwszej. Sam fakt jednak,
¿e owa tradycyjnie regionalna tematyka spo³eczno-polityczna jest podejmowana w obrêbie ontologii fundamentalnej, nakazuje ostro¿noæ przy
próbie odnoszenia tego hierarchicznego schematu do filozofii Nancyego.
Transformacje pojêcia wspólnoty poci¹gaj¹ bowiem za sob¹ koniecznoæ
weryfikacji samej struktury i statusu ontologii w oparciu o motyw ontologicznej socjalnoci. Zapowiadana w ten sposób w La communauté désuvrée ontologia zostaje rozwiniêta kilka lat póniej w Être singulier pluriel3. Nancy wprost deklaruje tam, ¿e jego tekstowi przywieca ambicja
przekszta³cenia [refaire] ca³ej «filozofii pierwszej»; zarazem zastrzega
jednak, ¿e nie jest to ambicja autora, lecz koniecznoæ wynikaj¹ca z samej
rzeczy, jak i z naszej historii [ESP, 13]. Jak dok³adnie przebiega oraz jaki
sens zyskuje owa transformacja ontologii?

Mitsein
Najwa¿niejszym punktem odniesienia dla tak zakrojonego projektu
Nancyego jest Bycie i czas4 Martina Heideggera. Nancy uznaje zawart¹
tam egzystencjaln¹ analitykê, bêd¹c¹ zarysem ontologii fundamentalnej,
za ostatni¹ «filozofiê pierwsz¹» [...], która doprowadzi³a nas tam, gdzie
teraz jestemy, jedni z drugimi, niezale¿nie od tego, czy o tym wiemy, czy
nie [ESP, 45]. Jej donios³oæ polega na artykulacji twierdzenia, ¿e nie ma
jednostkowego bytu bez innego jednostkowego bytu, a zatem na w³¹czeniu
Tam¿e, s. 71.
J.-L. Nancy, Être singulier pluriel, Paris: Éditions Galilée 1996. Dalej jako ESP
wraz z numerem strony.
4
M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 2004.
2
3
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w obrêb ontologii fundamentalnej motywu, który Nancy okrela mianem
ród³owej lub ontologicznej «socjalnoci». W rozpatrywanym kontekcie przedsiêwziêcie Heideggera jawi siê przede wszystkim jako odejcie
od paradygmatu podmiotowoci  zakwestionowanie samokonstytuowania siê oraz samowystarczalnoci podmiotu. Dokonuj¹c transformacji problematyki podmiotu, Heidegger zastêpuje j¹ problematyk¹ Dasein  bycia-tu, w którym to okreleniu tu wskazuje na konstytutywne umieszczenie tego i wszelkiego innego bytu w sieci relacji, to znaczy na jego
ród³owe bycie-w-wiecie5. Bycie-w-wiecie Dasein oznacza tak¿e jego
konstytutywne bycie-z innymi. Jak pisze Heidegger, ani zrazu, ani nigdy
nie «jest» dany sam tylko podmiot bez wiata. I tak samo ostatecznie nie
jest dane najpierw izolowane ja bez innych6. Wskazuje on te¿ wprost, ¿e
bycie-z (Mitsein7) jest równie pierwotne8 jak bycie-w-wiecie, a nawet
dlañ egzystencjalnie konstytutywne9 i podkrela, ¿e wiat zawsze jest
ju¿ przeze mnie dzielony z innymi. wiat jestestwa [Dasein] to wspó³wiat
[Mitwelt]. Bycie-w to bycie-z [Mitsein] innymi10 . W efekcie jestestwo
z istoty jest w sobie samym byciem-z11.
Nancy uznaje tak rozumian¹ donios³oæ dzie³a Heideggera, lecz zarazem sygnalizuje fakt wystêpowania w nim dwóch  z perspektywy analizowanej problematyki  znamiennych niekonsekwencji. Po pierwsze, bycie-z, Mitsein, mimo swej koesencjalnoci [co-essentialité] [ESP, 118] z Dasein, mimo swego równie ród³owego charakteru, pozostaje mu w sposób
wyrany podporz¹dkowane. Widaæ to w sposobie, w jaki Heidegger zachowuje charakterystyczny dla paradygmatu podmiotowego, sukcesyjny
porz¹dek filozoficznej prezentacji i wprowadza wspó³-ród³owoæ [cooriginarité] Mitsein dopiero po ustanowieniu ród³owoci Dasein [ESP,
50]. Ta wtórnoæ Mitsein nie jest jedynie kwesti¹ techniczn¹, nie ograniZob. tam¿e, s. 68145.
Tam¿e, s. 149.
7
Ze wzglêdu na fakt, ¿e nawi¹zuj¹c do heideggerowskiego Mitsein Nancy pos³uguje
siê w swym tekcie równie¿ okreleniem z [avec], odrywaj¹c niejako mit od sein,
w cytatach dokonujê zmiany przek³adu Mitsein ze wspó³bycia na bycie-z.
8
Zob. tam¿e, s. 146.
9
Tam¿e, s. 155.
10
Tam¿e, s. 152.
11
Tam¿e, s. 154.
5
6
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cza siê do sposobu prowadzenia dyskursu. Je¿eli Dasein i Mitsein s¹ rzeczywicie wspó³-ród³owe, jeli Dasein jest w istocie Mitsein, to w pewnym sensie w³anie owa ostatnia kwestia powinna stanowiæ punkt wyjcia
analityki egzystencjalnej, jeli nie wrêcz jej wy³¹czny przedmiot12. Co wiêcej, u Heideggera analityka Mitsein, jeli porównaæ j¹ z rozwa¿aniami powiêconymi Dasein, ma jedynie charakter niewielkiego szkicu; Nancy wskazuje te¿, ¿e twierdzenie o wspó³-ród³owoci Mitsein natychmiast ustêpuje miejsca przejciu do rozwa¿ania Dasein «samego w sobie» [ESP, 46].
Druga niekonsekwencja polega na tym, ¿e ukazawszy w swej analizie
bycia-ku-mierci skoñczony z istoty charakter Dasein, Heidegger nie odnosi
motywu skoñczonoci do Mitsein. Umo¿liwia to w konsekwencji póniejsze
okrelenie Mitsein za pomoc¹ takich terminów jak dola i lud, a zatem
ujêcie go jako rodzaju nieskoñczonego, teleologicznie rozwijaj¹cego siê,
ponadindywidualnego podmiotu. W § 74 Heidegger pisze, ¿e jeli Dasein
jako bycie-w-wiecie egzystuje z istoty w byciu-z innymi, to jego dzianie siê jest wspó³dzianiem siê okrelonym jako dola. Oznaczamy w ten
sposób dzianie siê wspólnoty [Gemeinschaft], ludu. Dola nie sk³ada siê
z pojedynczych losów, podobnie jak nie mo¿na wspólnego bycia pojmowaæ jako wspó³wystêpowania pewnej liczby podmiotów. We wspólnym byciu w tym samym wiecie i w zdecydowaniu na okrelone mo¿liwoci losy s¹ ju¿ z góry ukierunkowane13.

Heideggerowskie ujêcie bycia-z i wspólnoty pozostaje zatem w obrêbie
tego, czego niebezpieczne, wrêcz totalitarne implikacje Nancy opisywa³
w La communauté désuvrée oraz w powiêconych polityce fragmentach
Le sens du monde14. Niew¹tpliwie ujêcie bycia-z i wspólnoty przez pryzmat wspomnianych wy¿ej motywów ludu i doli stanowi równie¿ zdaniem Nancyego filozoficzny warunek (a przynajmniej jeden z warunków)
mo¿liwoci politycznego zaanga¿owania Heideggera w nazizm, jego niewybaczalnej kompromitacji za spraw¹ filozoficznej polityki, która sta³a siê
zbrodni¹ [ESP, 45].
12
Zob. I. Devisch, A Trembling Voice in the Desert: Jean-Luc Nancys Rethinking
of the Space of the Political, Cultural Values 4, 2 (2000), s. 242.
13
M. Heidegger, Bycie i czas, s. 482483.
14
Zob. J.-L. Nancy, Le sens du monde, Paris: Éditions Galilée 1993, s. 163172, gdzie
mowa jest wprost o polityce podmiotu.
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Za spraw¹ obu wskazanych wy¿ej posuniêæ Heidegger faktycznie zaprzepaszcza mo¿liwoæ artykulacji ontologicznej socjalnoci. Radykalizuj¹c Heideggerowski motyw Mitsein, Nancy proponuje konsekwentnie
oddzieliæ bycie-z od wszelkich pozosta³oci paradygmatu podmiotowego,
a w ten sposób dokonaæ swego rodzaju transformacji egzystencjalnej analityki Dasein w koegzystencjaln¹ analitykê [ESP, 117] bycia-z. Projekt
ten nie zak³ada jednak nadania byciu-z statusu jakiej pojedynczej, ród³owej zasady. W kontekcie rozwa¿añ nad tradycyjnym w¹tkiem filozofii
pierwszej Nancy wyrazicie akcentuje zasadnicz¹ rolê, jak¹ w ramach
koegzystencjalnej analityki ma odgrywaæ zagadnienie nieredukowalnej
mnogoci. Otó¿ dokonuj¹c transformacji filozofii pierwszej, owa analityka powinna wychodziæ od jednostkowej mnogoci róde³ [singulier pluriel des origines], to znaczy wychodziæ od bycia-z [ESP, 45].
Przyjrzyjmy siê powy¿szej formule, nie zadaj¹c jeszcze pytania o sens
wchodz¹cych w jej sk³ad okreleñ. Nie oznacza ona prostego uto¿samienia
kwestii jednostkowej mnogoci róde³ z kwesti¹ bycia-z. Relacja miêdzy nimi jest bardziej z³o¿ona. W przypadku tej pierwszej kwestii mamy
ju¿ faktycznie do czynienia z mnogoci¹, z powi¹zaniem lub w³anie byciem-z dwóch zagadnieñ, z których ka¿de zyskuje w tekcie Nancyego
wzglêdnie odrêbne opracowanie. Zagadnienia jednostkowej mnogoci
oraz róde³ stanowi¹ te¿ dwa równie ród³owe konteksty, w których  za
ka¿dym razem w odmienny sposób  Nancy artyku³uje kwestiê bycia-z;
trzeba wszak¿e zaznaczyæ, ¿e owa dwójka (mo¿na by powiedzieæ dyada) jest tutaj jedynie emblematem mnogoci  w Être singulier pluriel
wystêpuje faktycznie wiêksza liczba równie ród³owych kontekstów artykulacji bycia-z. Przywo³ana wy¿ej formu³a koegzystencjalnej analityki jako
filozofii pierwszej wskazuje zatem porednio, ¿e w swej warstwie formalnej analityka powinna egzemplifikowaæ to, co podlega konceptualizacji
w jej warstwie treciowej. W efekcie bycie-z jest w Être singulier pluriel
konceptualizowane, artyku³owane we wci¹¿ odmienny sposób w mnogoci kontekstów, w relacji do mnogoci zagadnieñ, a równoczenie wystêpuje w postaci pozakonceptualnej, jako bycie-jednych-zagadnieñ-z-drugimi w planie samego tekstu. Wychodzenie od bycia-z oznacza bowiem
wychodzenie od mnogoci  nie tyle jednak od kwestii mnogoci (a w ka¿dym razie nie tylko od kwestii mnogoci), lecz od mnogoci kwestii konstytuowanych i transformowanych przez swe bycie-jednych-z-drugimi.
W ka¿dym z tych mnogich kontekstów artykulacji bycia-z projekt koegzy-
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stencjalnej analityki zyskuje te¿ nieco inne sformu³owanie15. W konsekwencji przywo³ana wy¿ej formu³a koegzystencjalnej analityki nie jest i nie mo¿e
byæ ostateczna. Niemniej jednak ze wzglêdu na fakt, i¿ w kontekcie rozwa¿añ nad zagadnieniami jednostkowej mnogoci oraz róde³ Nancy
odnosi siê do wczesnej myli Heideggera, transformuj¹c kluczowe motywy jego ontologii fundamentalnej, dalsz¹ prezentacjê koegzystencjalnej
analizy bycia-z ograniczê w³anie do tych zagadnieñ.

Jednostkowa mnogoæ
Przy analizie zagadnienia jednostkowej mnogoci nie sposób unikn¹æ pewnych ucileñ o charakterze terminologiczno-translatorskim. Okrelenie jednostkowa mnogoæ zosta³o wy¿ej wprowadzone jako przek³ad
zwrotu singulier pluriel. Ten ostatni nie daje siê jednak w jeden, rozstrzygaj¹cy sposób prze³o¿yæ na jêzyk polski bez utraty wa¿nych dla filozofii Nancyego aspektów znaczeniowych. Sam Nancy podaje pewne wskazówki jêzykowe, gdy wpisuj¹c zagadnienie jednostkowej mnogoci w relacjê z kwesti¹ bycia, rozbudowuje powy¿szy zwrot do postaci être singulier pluriel: s¹ to trzy s³owa, po³¹czone ze sob¹ bez okrelonej sk³adni 
«être» jest czasownikiem lub rzeczownikiem, «singulier» i «pluriel» s¹ rzeczownikami lub przymiotnikami [ESP, 48]. Être mo¿e oznaczaæ byæ,
jak te¿ bycie oraz byt; ze wzglêdu na fakt nawi¹zania Nancyego do
filozofii Heideggera najw³aciwszy wydaje siê przek³ad bycie. Singulier mo¿e oznaczaæ zarówno jednostkowy w sensie niepowtarzalnoci,
jak i pojedynczy; co wiêcej, mo¿e to byæ równie¿ rzeczownik jednostkowoæ (to, co jednostkowe) lub pojedynczoæ. Pluriel mo¿e oznaczaæ mnogi, jak i mnogoæ. Nancy podkrela, ¿e zwrot être singulier
pluriel wskazuje na absolutn¹ ekwiwalencjê [ESP, 48], a zatem na wymiennoæ wszystkich trzech terminów, jak te¿ na niemo¿noæ ich uto¿samienia, na ich wzajemn¹ nieredukowalnoæ. Ten ostatni aspekt zacho15
Nancy kilkakrotnie transformuje w Être singulier pluriel formu³ê swego przedsiêwziêcia, opieraj¹c je na wci¹¿ innych zagadnieniach, w tym na tradycyjnie uznawanych
za bardziej spo³eczne ni¿ ontologiczne  zob. ESP, 4045, 6196. Zawsze jednak
obowi¹zuje tu zasada pars pro toto  w samej swej jednostkowoci zagadnienia te okrelaj¹ charakter ca³oci analityki.
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wuje niew¹tpliwie polskie bycie-jednostkowoæ-mnogoæ. Przymiotnikowy sens singulier i pluriel mo¿na by z kolei oddaæ, uciekaj¹c siê do
takich okreleñ jak bycie jednostkowo-mnogie oraz bycie pojedynczomnogie. Z uwagi na fakt, ¿e w swych rozwa¿aniach Nancy szczególnie
du¿o miejsca powiêca kwestii istnienia nieredukowalnej mnogoci niewspó³miernych ze sob¹, jednostkowych bytów  jednostkowych sposobów
bycia  w dalszej analizie être singulier pluriel bêdê zasadniczo przek³ada³ jako bycie jednostkowo-mnogie16.
Jednostkowa mnogoæ nie stanowi jakiego predykatu bycia, lecz
konstytuuje jego esencjê. Oznacza to, ¿e konstytucja ta rozbija lub rozprasza wszelk¹ pojedyncz¹ i substancjaln¹ esencjê samego bycia [ESP, 48].
Nancy podkrela, ¿e nie chodzi tu o rozpad, o pluralizacjê jakiej ontologicznie lub logicznie uprzedniej, pojedynczej esencji  bycie w ¿aden sposób nie poprzedza swej jednostkowej mnogoci. Nie pozostaje to bez konsekwencji dla samego pojêcia, czy te¿ raczej samej struktury esencji. Bycie jednostkowo-mnogie oznacza, ¿e
esencja bycia istnieje jedynie jako koesencja. Lecz koesencja  lub bycie-z (bycie-z-wieloma) oznacza z kolei esencjê ko- lub raczej samo
ko- (cum) w miejscu lub przebraniu esencji. W rzeczywistoci [en
effet] koesencjalnoæ nie mo¿e siê zawieraæ w zwyk³ym zbiorze mnogich esencji, gdzie pojedyncza esencja takiego zbioru pozostawa³aby
sama do okrelenia. W relacji do takiej esencji zbioru zebrane esencje
zyskiwa³yby jedynie charakter akcydentalny. Koesencjalnoæ oznacza
esencjalne dzielenie [partage] esencjalnoci. [ESP, 50]

Konstytutywna mnogoæ w esencji bycia poci¹ga za sob¹ transformacjê esencji w koesencjê. Nie oznacza to jednak, ¿e koesencja stanowi
jak¹ pojedyncz¹ esencjê zbioru mnogich esencji. W takim wypadku posiada³aby ona jednoæ i to¿samoæ niezale¿n¹ od ka¿dej z zebranych esencji, w efekcie czego nie mo¿na by w ogóle mówiæ o koesencjalnoci tych
16
Okrelenie to wydaje siê jednak mocniej akcentowaæ swoisty pluralizm bycia  odmiennoæ i odrêbnoæ ka¿dego z mnogoci jednostkowych istnieñ. W tym sensie zagubieniu ulega tu nieco to, co Nancy uznaje za konstytutywny paradoks bycia: fakt, ¿e
bycie przekracza opozycjê monizmu i pluralizmu. Bycie jest wedle Nancyego pojedyncze  stanowi ono co wspólnego dla wszystkich bytów  a zarazem wewnêtrznie wielorakie, radykalnie polimorficzne: istnieje ono jedynie tranzytywnie, w transformacjach, w mnogich, odmiennych od siebie postaciach jednostkowych bytów.
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ostatnich. Konstytuowane w relacji do esencji zbioru, same w ¿aden sposób nie dokonywa³yby jej konstytucji, nie uczestniczy³yby w jej wspó³konstytuowaniu. Koesencja nie mo¿e byæ wiêc odrêbn¹ esencj¹  to dlatego Nancy podkrela, ¿e ca³a jej struktura lub zawartoæ sprowadza siê
do tego, na co mo¿na wskazaæ za pomoc¹ relacyjnej funkcji prefiksu ko-17.
Aby mnogie esencje mog³y byæ koesencjalne, musz¹ one dzieliæ sam¹ esencjê zbioru, sam¹ esencjalnoæ: musz¹ j¹ dzieliæ w sensie udzia³u, bycia konstytuowanym przez ni¹, ale równie¿ w sensie dokonywania konstytuuj¹cego j¹ i transformuj¹cego podzia³u. Aby z kolei mo¿na by³o mówiæ
o mnogoci nieredukowalnej, ustanawiany przez ka¿d¹ z mnogich esencji (ka¿dy z mnogich bytów) podzia³ musi mieæ za ka¿dym razem odmienny, jednostkowy charakter. Konstytuuj¹c mnogoæ, jednostkowoæ sama
pozostaje ni¹ jednak konstytutywnie uwarunkowana. Jednostkowoæ ka¿dej jednostki jest bowiem nieod³¹czna od jej bycia-z-wieloma. Nancy wskazuje  raczej na zasadzie ilustracji ni¿ argumentu, który mia³by posiadaæ
rozstrzygaj¹ce znaczenie  ¿e po ³acinie termin singuli wyra¿a mnogoæ,
gdy¿ oznacza «jednego» jako nale¿¹cego do «jeden po drugim» [l«un» du
«un par un»] [ESP, 52]. To, co jednostkowe odnosi siê przede wszystkim
do ka¿dej jednostki, a zatem do jednostki bêd¹cej z innymi i pomiêdzy innymi: pojêcie tego, co jednostkowe zak³ada jego ujednostkowienie, a zatem jego odró¿nienie od [davec] innych jednostkowoci [ESP, 52]18.

Koesencja nie jest zatem odrêbn¹ esencj¹ mnogoci bytów, choæ te¿ nie pozwala siê
zredukowaæ do samych bytów: Mo¿na by spytaæ, dlaczego wci¹¿ nazywaæ «byciem»
to, czego esencja redukuje siê do prefiksu bycia, do «ko-», poza którym nie by³oby
niczego, niczego poza bytami, «ko-» pozbawionego substancjalnoci lub konsystencji
w³aciwej dla «bycia» jako takiego. W³anie o to tutaj chodzi faktycznie. Bycie nie zawiera siê [consiste] w niczym innym poza istnieniem bytów, istnieniem wszystkiego
tego, co istnieje. Samo to «zawieranie siê», sama ta konsystencja [consistance] nie znika
jednak w ob³oku zestawionych bytów  ESP, 59.
18
Ró¿nica ta nie ma jednak charakteru numerycznego (w tekcie brak terminu, który
móg³by okrelaæ jej status; byæ mo¿e najodpowiedniejszym pojêciem by³aby ró¿nica
jednostkowa). Nancy wyranie zaznacza odmiennoæ pojêcia jednostkowoci od pojêcia tego, co poszczególne [particuler] [ESP, 52]: to ostatnie zak³ada zbiór, w ramach
którego odmiennoæ poszczególnego elementu sprowadza siê do jego numerycznej ró¿nicy wzglêdem innych elementów. Innymi s³owy, poszczególnoæ opiera siê na relacji
miêdzy danym elementem a esencj¹ zbioru, przy czym element ten zyskuje charakter
akcydentalny, nie za (ko)esencjalny.
17
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Koesencjalnoæ nale¿y zatem uj¹æ jako dzielenie  w obu wskazanych wy¿ej znaczeniach  esencjalnoci bycia przez mnogoæ jednostkowych bytów. W dalszym opisie tego zagadnienia Nancy odnosi motyw dzielenia do kwestii jednostkowoci. Ju¿ sam fakt, ¿e to, co jednostkowe jest
pewn¹ mnogoci¹ [ESP, 52] wydaje siê sugerowaæ jego podzielnoæ. cilej
rzecz bior¹c, to, co jednostkowe jest niepodzielne w ramach ka¿dego podzia³u, w ramach zdarzenia ujednostkowienia, pozostaj¹c zarazem nieskoñczenie podzielne (np. jednostkowy byt jest w odmienny sposób jednostkowy w ka¿dym momencie, na jakie dzieli siê jego istnienie). Oznacza to, ¿e
ka¿dy podzia³ tego, co jednostkowe nie przynosi w efekcie jego czêci,
lecz ponownie co, co jest w pe³ni  choæ oczywicie w odmienny sposób 
jednostkowe. Co wiêcej, to, co jednostkowe nie jest równie¿ niepodzielne
w taki sposób, jak to, co poszczególne, lecz pod warunkiem pars pro toto:
to, co jednostkowe jest w ka¿dym wypadku za [pour] ca³oæ, w jej miejscu
i ze wzglêdu na ni¹ [en vue de lui] [ESP, 52]. Stwierdzenie to pozwala
wydobyæ dalej wzajemn¹ konstytutywnoæ jednostkowoci i bycia. Nancy
pisze, ¿e jednostkowy byt [une singularité] nie odcina siê [se découpe] od
t³a lub fundamentu bycia, lecz gdy istnieje, jest samym byciem lub jego
ród³em [ESP, 52]. Bycie jest tym, co jednostkowe. Istnieje zawsze w sposób mnogi, (po)dzielone miêdzy i przez jednostkowe byty. Te ostatnie nie
s¹ jednak czêciami, których zbiór stanowi³by dopiero ca³oæ bycia.
Bêd¹c podzia³em bycia, ka¿dy jednostkowy byt jest samym byciem, jest
za ca³oæ bycia i w jej miejscu  mo¿na by powiedzieæ, ¿e jest on
ród³ow¹ substytucj¹ i transformuj¹cym ujednostkowieniem ca³oci bycia.
Bycie cechuje paradoksalna podzielnoæ tego, co jednostkowe: ka¿dy podzia³ jednostkowej ca³oci bycia przynosi w efekcie bycie, które równie¿
pozostaje ca³oci¹, choæ w odmienny, ponownie jednostkowy sposób. Nieredukowalna mnogoæ jednostkowych, ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ ca³oci oznacza jednak, ¿e ka¿da z nich ma charakter skoñczony, jest nie-samowystarczalna i nie-samokonstytutywna. Jednostkowe ca³oci wspó³-konstytuuj¹ siê poprzez samo dzielenie bycia  poprzez odró¿nianie siê
jednych sposobów (transformacji) bycia od innych.
To, co jednostkowe daje siê w efekcie uj¹æ jako bycie-oddzielonym
[lêtre-à-part] samego bycia i w samym byciu [ESP, 53]. Formu³ê tê mo¿na sparafrazowaæ w nastêpuj¹cy sposób: konstytutywna jednostkowoæ bycia
oznacza równie¿ jego konstytutywn¹ mnogoæ  mnogoæ jego ca³ociowych postaci, oddzielonych od siebie za spraw¹ swej wzajemnej niere-
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dukowalnoci. Innymi s³owy, jednostkowoæ bycia oddziela je od niego
samego, gdy¿ wprowadza weñ nieredukowaln¹ mnogoæ. Próbuj¹c dok³adniej zarysowaæ tê podzielon¹ strukturê bycia, Nancy siêga po koresponduj¹c¹ z literalnym sensem dzielenia metaforê ciêcia  coup  oraz
po idiomatyczny zwrot au coup par coup. Ten ostatni odnosi siê do dzia³ania dokonywanego poprzez szereg odseparowanych od siebie, wzajemnie
nieci¹g³ych aktów. Tak¹ te¿ wewnêtrznie nieci¹g³¹, pociêt¹ strukturê
Nancy przypisuje byciu: bycie ma miejsce jedynie au coup par coup [ESP,
53]. W rezultacie uznaje on ciêcie za sam¹ esencjê bycia:
Esencj¹ bycia jest ciêcie [le coup]. Bycie bytu jest zawsze, za ka¿dym razem, ciêciem bycia [...]. W konsekwencji jest ono zawsze tak¿e
ciêciem z: jednostkowe byty w jednostkowy sposób zebrane razem,
gdzie ich zbiór nie jest ani sum¹, ani scaleniem [lenglobant], ani spo³eczeñstwem, ani wspólnot¹ (s³owa te bowiem jedynie rodz¹ problemy). Zbiór jednostkowych bytów [singuliers] jest jednostkowoci¹
jako tak¹. Zbiera ona jednostkowe byty o tyle tylko, o ile je zarazem
rozsuwa [espace]  s¹ one powi¹zane o tyle tylko, o ile nie s¹ zunifikowane. [ESP, 53]

Jednostkowy byt  jednostkowe bycie bytu  nie odcina siê od bycia
jako takiego, jako odrêbnego i ogólnego fundamentu, lecz stanowi esencjalne ciêcie samego bycia. Wyra¿enie ciêcie bycia trzeba tutaj rozumieæ
w podwójnym sensie dope³niacza  z jednej strony jako ciêcie, które odcina od siebie nawzajem jednostkowe byty, z drugiej strony jako ujednostkowiaj¹ce ciêcie, któremu ród³owo podlega samo bycie. Tak jak wczeniej
esencja bycia zosta³a przekszta³cona w koesencjê, by nastêpnie zostaæ zredukowan¹ do samego prefiksu ko-, tak tutaj Nancy sprowadza esencjê
bycia do ciêcia «z»19 (trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e ko- i z s¹ synonimiczne). Siêga on po okrelenie ciêcie «z» chc¹c wskazaæ, ¿e bycie, odcinaj¹c, odseparowuj¹c jednostkowe byty od siebie nawzajem, zarazem ³¹czy je, zbiera razem. Okrelenie to odnosi siê zatem do paradoksu jednostkowych bytów po³¹czonych relacj¹ odciêcia. Bycie jest zawsze tym, co
Nancy akcentuje tu silnie asubstancjalny i relacyjny potencja³ przyimka z. Jak
pisze w innym tekcie, z jest wskanikiem odsuniêcia w sercu bliskoci i intymnoci.
«Z» jest suche i neutralne: ani komunia, ani atomizacja  jedynie dzielenie miejsca, co
najwy¿ej kontakt  J.-L. Nancy, La communauté affrontée, Paris: Éditions Galilée 2001,
s. 43.
19
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jednostkowe. Jednostkowoæ ta ³¹czy, zbiera razem byty, gdy¿ ka¿dy z nich
jest jednostkowy, ale zarazem wzajemnie je separuje ze wzglêdu na to, ¿e
ka¿dy z nich jest jednostkowy w odmienny sposób  mo¿na by powiedzieæ,
¿e w ka¿dym z nich jednostkowoæ jako taka przybiera inn¹, jednostkow¹ postaæ. Zbiór jednostkowych bytów nie jest zatem ¿adn¹ postaci¹ ich
unifikacji: z jako relacja bycia-zebranym lub bycia-w-zbiorze samo ulega za ka¿dym razem transformacji, wystêpuj¹c jedynie w mnogoci jednostkowych postaci bycia-jednych-bytów-z-innymi. To dlatego Nancy mówi
o jednostkowym sposobie zebrania jednostkowych bytów i dlatego we
fragmencie tym wykorzystuje mnogoæ okreleñ odnosz¹cych siê do esencji
zbioru  do koesencji  tych¿e bytów: z, ciêcie, bycie, jednostkowoæ.
Jak widaæ, bycie, jednostkowoæ i mnogoæ wspó³-konstytuuj¹ siê
wzajemnie, podlegaj¹ koesencjalnoci, któr¹ same opisuj¹. Innymi s³owy,
konceptualizuj¹c koesencjalnoæ rozumian¹ jako dzielenie tego, co esencjalne, zwrot bycie-jednostkowoæ-mnogoæ sam j¹ w jednostkowy sposób egzemplifikuje:
Bycie-jednostkowoæ-mnogoæ [...]. Jeden jedyny, ci¹g³y-nieci¹g³y rys,
zarysowuj¹cy ca³oæ domeny ontologii, bycie-z-sob¹-samym okrelone jako z bycia, jednostkowoci i mnogoci, narzucaj¹ce naraz [imposant du coup] ontologii nie tylko inne znaczenie, ale te¿ inn¹ syntaksê. Sens bycia: nie tylko jako sens z [«sens de lavec»], ale równie¿ i przede wszystkim jako z sensu [l«avec» du sens], jako ¿e ¿aden z tych trzech terminów nie poprzedza, ani nie ugruntowuje pozosta³ych, ka¿dy natomiast oznacza koesencjê pozosta³ych. Owa koesencja sprowadza sam¹ esencjê do kreski rysu  bycie-jednostkowoæ-mnogoæ  do rysu jednoci [union], który jest zarazem rysem podzia³u, rysem dzielenia zacieraj¹cym siê i pozostawiaj¹cym ka¿dy z terminów w jego izolacji i jego byciu-z-pozosta³ymi. [ESP, 5758]

We fragmencie tym Nancy ponownie podkrela zarówno wymiennoæ
(ci¹g³oæ) terminów wchodz¹cych w sk³ad zwrotu bycie-jednostkowoæ-mnogoæ, jak i ich wzajemn¹ nieredukowalnoæ (nieci¹g³oæ). Bycie-jednostkowoæ-mnogoæ oznacza fundament czy te¿ zasadê ontologii i jako takie stanowi efekt analizy prowadz¹cej do wydobycia wzajemnej konstytutywnoci bycia, jednostkowoci i mnogoci  asubstancjalnej
i relacyjnej konstytutywnoci, której emblematem Nancy uczyni³ przyimek
z. Uznanie tego ostatniego za esencjê bycia prowadzi te¿ do transforma-
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cji zasadniczego zagadnienia ontologii fundamentalnej Heideggera, to znaczy kwestii sensu bycia. To, ¿e kwestia bycia i sensu bycia sta³a siê kwesti¹ bycia-z [ESP, 55], powoduje nie tylko zmianê znaczenia ontologii,
która  ujmuj¹c rzecz w uproszczeniu  z ontologii bycia/bytu przekszta³ca
siê w ontologiê lub raczej ko-ontologiê [ESP, 63] relacji, lecz równie¿
zmianê samej syntaksy ontologii. Oznacza to, ¿e ontologia nie mo¿e siê
ograniczaæ do charakterystyki sensu z, gdy¿ grozi³oby to resubstancjalizacj¹ z, sprowadzeniem go do roli pojedynczej esencji mnogoci. Z musi
byæ wpisane w sam¹ strukturê ontologii, a cilej rzecz bior¹c w sam¹ strukturê ontologicznego fundamentu. W efekcie wspomniana wy¿ej zmiana
syntaksy jest tak naprawdê wprowadzeniem swego rodzaju syntaksy do
tradycyjnej ontologii, w której fundament by³ ujmowany jako transcendentalne znaczone20, nie definiowane przez ¿adn¹ syntaksê czy kontekst.
To dlatego Nancy mówi o «z» sensu, które egzemplifikuje zwrot
bycie-jednostkowoæ-mnogoæ. ¯aden z wchodz¹cych w sk³ad tego zwrotu terminów nie pe³ni wzglêdem pozosta³ych funkcji uprzywilejowanej,
¿aden nie ugruntowuje pozosta³ych, lecz wszystkie konstytuuj¹ siê wzajemnie, przez co ka¿dy stanowi koesencjê pozosta³ych. Tym, co je ostatecznie konstytuuje jest zatem sama ich syntaksa. Niew¹tpliwie jednak ta
ostatnia nie mo¿e istnieæ w postaci czystej, w oderwaniu od konstytuowanych przez ni¹ terminów. W rezultacie, we fragmencie tym, tak jak w ca³ych przeanalizowanych dotychczas rozwa¿aniach, zaznacza siê oscylacja
miêdzy zachowaniem odrêbnoci syntaktycznego «z» od konstytuowanych przezeñ terminów i jego redukcj¹ do nich. Sygnalizowanie owej oscylacji jest te¿ funkcj¹ metafor ciêcia, odstêpu, rozsuniêcia oraz rysu, którymi Nancy zastêpowa³ z: ka¿da z nich odsy³a do czego, co nie jest samodzielne, co do swego zaistnienia wymaga istnienia elementów, wzglêdem
których odgrywa rolê konstytutywn¹.
Postawiwszy koesencjalne z w miejscu esencji, Nancy próbuje nastêpnie sprecyzowaæ jego status w odniesieniu do innego pojêcia nale¿¹cego do tradycji filozoficznej: pojêcia ród³owoci. Nazywaj¹c z ród³owym, zastrzega jednak, ¿e nie mo¿na do niego  jak do ród³a  powróciæ, bowiem jest ono cile wspó³czesne wszelkiej egzystencji, jak rów20
Zob. J. Derrida, O gramatologii, t³um. B. Banasiak, Warszawa: Wydawnictwo KR
1999, s. 4146.
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nie¿ wszelkiej myli [ESP, 61]. Oznacza to koniecznoæ ujêcia wszelkiej
egzystencji  i wszelkiej myli  jako wyposa¿onej w równie wspó³-ród³owy charakter.

ród³a
Punktem wyjcia rozwa¿añ powiêconych zagadnieniu mnogoci róde³ jest transformacja kwestii sensu bycia, tym razem rozpatrywanej pod
k¹tem sensu. Zdaniem Nancyego wspó³czesnoæ charakteryzuje siê tym,
¿e nie posiadamy ju¿ sensu, gdy¿ my sami nim jestemy. Nie oznacza to, ¿e
stanowimy treæ sensu, jego spe³nienie lub cel w znaczeniu, w jakim
w antropologizuj¹cych koncepcjach metafizycznych cz³owiek stanowi³ sens
 cel, substancjê lub wartoæ  bytu, natury lub historii. Nie jestemy sensem jako finalnym znaczeniem bytu, lecz sensem jako rodowiskiem
[lélément], w którym znaczenia mog¹ byæ wytwarzane i mog¹ cyrkulowaæ21 [ESP, 19]. Nancy stoi tu na stanowisku, ¿e znaczenia nie maj¹ sensu same w sobie, lecz s¹ tym, czym s¹ jedynie dziêki swej cyrkulacji, dziêki
temu, ¿e s¹ komunikowane (nawet jeli komunikacja ta zachodzi jedynie
we wnêtrzu podmiotu, miêdzy samym i sob¹). Co wiêcej, wystêpuj¹cego wy¿ej rodowiska nie nale¿y pojmowaæ jako czego odrêbnego
od samej cyrkulacji. W przeciwnym razie nie³atwo bêdzie zrozumieæ stwierdzenie, ¿e sens jest swoj¹ w³asn¹ komunikacj¹ lub swoj¹ w³asn¹ cyrkulacj¹ [ESP, 20]22 .
21
W Le sens du monde Nancy odró¿nia sens  sens  od znaczenia  signification 
okrelaj¹c ten pierwszy mianem warunku mo¿liwoci znaczeñ i definiuj¹c go za pomoc¹ lingwistycznego terminu signifiance, daj¹cego siê prze³o¿yæ jako znaczeniotwórczoæ b¹d te¿ proces wytwarzania znaczeñ: sens poprzedza wszelkie znaczenia
[...] ustanawia ich mo¿liwoæ, formuj¹c otwarcie ogólnej znaczeniotwórczoci [signifiance] (lub otwarcie wiata), w której i zgodnie z któr¹ mo¿liwe jest przede wszystkim
wytwarzanie siê znaczeñ  zob. J.-L. Nancy, Le sens du monde, s. 2122.
22
Wybór takiej formu³y, niew¹tpliwie niespe³niaj¹cej wymogów tradycyjnie stawianych definicji, wydaje siê wynikaæ st¹d, ¿e w ka¿dym akcie komunikacji wraz z okrelonym znaczeniem komunikowana jest sama mo¿liwoæ komunikacji: komunikowalnoæ
lub to-¿e-jest-komunikacja. Jeli sens jest mo¿liwoci¹ komunikacji niesytuuj¹c¹ siê
poza samym procesem komunikacji, lecz cyrkuluj¹c¹ w ka¿dym z jej aktów, wtedy sens
jest komunikacj¹ nie tylko znaczeñ, ale równie¿, paradoksalnie, siebie samego. Jest on
sw¹ w³asn¹ komunikacj¹.

62

Tomasz Za³uski

Sens bycia nie jest czym, co mia³oby okrelaæ, nadawaæ pe³niê lub
stanowiæ zwieñczenie bycia danego w jego bez-sensownej nagoci czy
faktycznoci. Jak pisze Nancy, samo bycie jest dane nam jako sens.
Bycie nie ma sensu. Samo bycie, fenomen bycia, jest sensem, który z kolei
jest sw¹ w³asn¹ cyrkulacj¹  i my jestemy t¹ cyrkulacj¹ [ESP, 20]. Ta redukcja sensu do samego bycia nie oznacza, ¿e bycie, nie okrelane ju¿ przez
to¿samoæ zewnêtrznego elementu, zyskuje teraz pojedynczy, immanentny
sens, b¹d te¿ sens jako sw¹ samo-immanencjê. Ze wzglêdu na to, ¿e sens
istnieje jedynie w postaci cyrkulacji miêdzy dziel¹cymi go bytami (my),
owa pozornie to¿samociowa formu³a bycie jest sensem sprowadza
siê faktycznie do tego, ¿e sens jest sam dzieleniem bycia [ESP, 20]. Bycie=sens=cyrkulacja=my: przywo³ana wy¿ej sekwencja cytatów sama
ukazuje ow¹ cyrkulacjê, której elementy dziel¹ i transformuj¹ bycie.
Cyrkulacja-sens-bycie biegnie we wszystkich kierunkach wszystkich
czasoprzestrzeni [...]: wszystkie rzeczy, wszystkie byty, wszystko to, co istnieje, wszystko to, co przesz³e i przysz³e, ¿ywe i martwe, nieo¿ywione,
kamienie, roliny, gwodzie, bogowie i «ludzie» [ESP, 21]. Sformu³owawszy to zdanie egzemplifikuj¹ce  tym razem poprzez enumeracjê23  esencjalnie akcydentalny [ESP, 22] ruch cyrkulacji, Nancy precyzuje jednak,
¿e ruch ten nie charakteryzuje siê czyst¹ ci¹g³oci¹, lecz dokonuje siê zawsze w postaci przechodzenia od jednego odrêbnego punktu do drugiego,
przez co odstêp [lespacement] jest jego absolutnym warunkiem [ESP,
22]. Biegn¹c od miejsca do miejsca, od momentu do momentu, od bytu do
bytu, cyrkulacja dokonuje siê au coup par coup, poprzez szereg odseparowanych od siebie, wzajemnie nieci¹g³ych aktów. Nie cechuje siê ¿adnym
progresem ani linearnym przebiegiem, nie ma ¿adnego ostatecznego spe³nienia czy celu ani te¿ pojedynczego ród³a, lecz jest ród³ow¹ mnogoci¹
róde³ oraz stworzeniem wiata w ka¿dym jednostkowym bycie, ci¹g³ym

23
W kwestii funkcji takich enumeracji w filozofii Nancyego zob. I. Devisch, Being
mondaine: Jean-Luc Nancys Enumerations of the World, Cultural Values 6, 4 (2002),
s. 385394, który m.in. zauwa¿a, ¿e to, co na pierwszy rzut oka wydaje siê ca³kowicie
pozbawione sensu  listy zjawisk, procesów lub zdarzeñ, które nie wydaj¹ siê mieæ ze
sob¹ nic wspólnego  zyskuje specjalny status w tekstach Nancyego. Owe enumeracje
s¹ jego sposobem na ekspresjê wiata jako takiego, wiata, który istnieje jedynie dla
siebie samego i istnieje jedynie w jednostkowym nadchodzeniu ka¿dej egzystencji, a zatem
nie mo¿e byæ ju¿ opisany jako ca³oæ lub jednoæ  tam¿e, s. 390.
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stwarzaniem w nieci¹g³oci jego odrêbnych [discrètes] 24 zdarzeñ
[ESP, 22].
Kwestia mnogoci róde³ jest dalej rozwijana w kontekcie uwagi, i¿
to my jestemy cyrkulacj¹ sensu-bycia. Przywo³uj¹c frazê ludzie s¹ dziwni [les gens sont bizarres] [ESP, 24], Nancy uznaje j¹ za jedno z najbardziej rudymentarnych twierdzeñ lub wiadectw ontologicznych. S³owo ludzie odnosi siê tu do ka¿dego innego i oznacza zbiorowoæ populacji,
z której ka¿dy twierdz¹cy, ¿e ludzie s¹ dziwni wy³¹cza siebie samego.
Wy³¹czenie nie mo¿e byæ tu jednak ca³kowicie efektywne, gdy¿ ze wzglêdu na sw¹ ogólnoæ powy¿sze twierdzenie obejmuje równie¿ tego, kto je
wypowiada. Mówi¹cy ludzie s¹ dziwni sam w pewien sposób do dziwnoci owej przynale¿y.
Ta podwójnoæ wy³¹czenia/przynale¿noci pozwala Nancyemu na
polemikê z wprowadzonym przez Heideggera w trakcie analizy Mitsein
pojêciem Siê25 [das Man]. Pojêcie to zostaje przywo³ane w odpowiedzi
na pytanie: kim jest ten, kto w powszednioci jest Dasein?26. Heidegger
pisze, ¿e badanie posuwaj¹ce siê w kierunku fenomenu, który pozwoli
odpowiedzieæ na pytanie o «kto», prowadzi do struktur Dasein równie pierwotnych jak bycie-w-wiecie: do Mitsein i Mitdasein27. Mitsein jest jednak zarazem okrelany jako podstawa modus powszedniego bycia Sob¹,
którego eksplikacja uwidacznia co, co mo¿emy nazwaæ «podmiotem» powszednioci, Siê28. Pocz¹wszy od tego miejsca, Mitsein zaczyna nabieraæ
konotacji negatywnych  stanowi ono wyw³aszczenie Dasein z jego w³asnego bycia. Nieco dalej Heidegger mówi to wprost:
Dasein jako Mitsein jest pod w³adz¹ innych. Ono samo nie jest, inni
odebrali mu bycie. [...] Ci inni nie s¹ okrelonymi innymi. Przeciwnie,
ka¿dy inny mo¿e ich zast¹piæ. Decyduj¹ca jest tylko dyskretna, od Da24
Jakkolwiek Nancy zasadniczo u¿ywa okrelenia dyskretny w matematycznym sensie
nieci¹g³oci  zob. ESP, s. 30; J.-L. Nancy, Les Muses, Paris: Éditions Galilée 1994,
s. 33  to wydaje siê, ¿e w tym miejscu pewn¹ rolê odgrywa tak¿e potoczny sens dyskrecji, gdy¿ kontekst sugeruje, ¿e wspomniane stworzenie wiata dokonuje siê nawet
w najmniejszych, najbardziej banalnych i niezauwa¿alnych zdarzeniach.
25
Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, s. 146167.
26
Tam¿e, s. 146, cyt. zmodyfikowany.
27
Tam¿e, cyt. zmodyfikowany.
28
Tam¿e, s. 146147.
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sein jako Mitsein niepostrze¿enie przejêta dominacja innych. Nale¿y
siê samemu do innych i utrwala ich w³adzê. Inni, których zwie siê tak
dlatego, by ukryæ w³asn¹ istotow¹ przynale¿noæ do nich, s¹ tymi, którzy w powszednim Mitsein zrazu i zwykle s¹ tu oto. Kto nie jest
tym lub owym, nie jest siê nim samemu, nie s¹ nim niektórzy, i nie jest
nim suma wszystkich. Kto jest czym bezosobowym, Siê29.

Nancy przede wszystkim zauwa¿a, ¿e stawiaj¹c i rozstrzygaj¹c w ten
sposób pytanie o kto Dasein, Heidegger nie stawia innej wprost narzucaj¹cej siê tu kwestii. Nie pyta mianowicie, kim jest ten, kto odpowiada na to
pytanie i kto odpowiadaj¹c na nie, w wyrany sposób wy³¹cza siê lub przynajmniej d¹¿y do wy³¹czenia siebie ze zbioru tych, którzy przynale¿¹ do
Siê. W ten sposób ryzykuje on zaniedbaniem faktu, ¿e nie istnieje «Siê»
czyste i proste [ESP, 25]. Innymi s³owy, ujêcie Heideggera sugeruje, ¿e
Siê posiada  w samej swej bezosobowoci  jak¹ jednolit¹ to¿samoæ,
niezale¿n¹ od mnogoci okrelonych siê30 i okrelaj¹c¹ ka¿de w ten sam
sposób. W przypadku Siê mamy do czynienia z prost¹ przynale¿noci¹,
nie za podwójnoci¹ wy³¹czenia/przynale¿noci, jak w przypadku okrelenia ludzie. To ostatnie stanowi zdaniem Nancyego modalizacjê «Siê»,
poprzez któr¹ «ja» wy³¹czam siebie, wydaj¹c siê pomijaæ lub lekcewa¿yæ
fakt, ¿e sam jestem czêci¹ ludzi [ESP, 25]. W odró¿nieniu od Siê, ludzie nie posiadaj¹ jednolitej to¿samoci:
Ludzie wyranie stwierdza, ¿e wszyscy jestemy w³anie ludmi, to
znaczy bez ró¿nicy osobami, ludmi, wszyscy wspólnego rodzaju, ale
rodzaju, który istnieje jedynie jako mnogi, rozproszony i nieokrelony
w swej ogólnoci. Jego istnienie mo¿na uchwyciæ jedynie w paradoksalnej symultanicznoci zbiorowoci (anonimowej, nieokrelonej,

Tam¿e, s. 162, cyt. zmodyfikowany.
U¿ywaj¹c publicznych rodków transportu, korzystaj¹c ze rodków przekazu (gazeta), ka¿dy inny jest jak inni. To Mitsein ca³kowicie rozmywa w³asne Dasein w sposób
bycia «innych», i to tak, ¿e odmiennoæ i wyrazistoæ innych zanika jeszcze bardziej.
Wród tej niezauwa¿alnoci i niekonkluzywnoci Siê ustanawia sw¹ w³asn¹ dyktaturê.
U¿ywamy sobie i bawimy siê, tak jak siê u¿ywa; czytamy, patrzymy i wydajemy s¹dy
o literaturze i sztuce, tak jak siê to zwykle robi; uznajemy za oburzaj¹ce to, co siê za
oburzaj¹ce uznaje. Owo Siê, które nie jest ¿adnym okrelonym [siê] i którym s¹ one
wszystkie, choæ nie jako suma, przepisuje sposób bycia powszednioci  tam¿e, s. 162
163, cyt. zmodyfikowany.
29
30
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w istocie masowej) i rozsianej jednostkowoci (ludzie: za ka¿dym razem ci lub tamci ludzie b¹d te¿, jak mówimy, facet, dziewczyna, dzieciak). [ESP, 25]

W ten sposób podwójnoæ wy³¹czenia/przynale¿noci zyskuje zupe³nie odmienny sens. Ten, kto mówi ludzie i wy³¹cza siê z nich jako wyj¹tkowy lub odró¿niaj¹cy siê, poprzez jednoczesne przynale¿enie do ludzi
przyznaje tak¹ wyj¹tkowoæ i odró¿nianie siê ka¿demu z nich. Mówi¹cy
ludzie przynale¿y do nich jako wy³¹czaj¹cy siebie, jako wyj¹tkowy i odró¿niaj¹cy siê. Nancy podkrela, ¿e stwierdzenie ludzie s¹ dziwni nie
oznacza jedynie ani nawet przede wszystkim, ¿e wypowiadaj¹cy je ustanawia swój w³asny habitus jako normê. Stwierdzenie to jest uchwyceniem
jednostkowoci jako takiej: od twarzy do g³osów, gestów, postaw, ubioru
i zachowania  niezale¿nie od «typowych» cech [...]  ka¿dy odznacza siê
poprzez rodzaj momentalnego wydzielania, wytr¹cania siê [précipité instantané], w którym kondensuje siê dziwnoæ danego jednostkowego istnienia [dune singularité] [ESP, 26].
W kwestii owych typowych cech Nancy zauwa¿a przede wszystkim, ¿e wszyscy ludzie s¹ nie tylko ró¿ni, ale te¿ ró¿ni¹ siê wy³¹cznie jedni
od drugich, nie za od jakiego wspólnego archetypu lub pewnej ogólnoci. Typowe cechy  etniczne, kulturowe, spo³eczne, pokoleniowe  nie
tylko nie znosz¹ jednostkowych ró¿nic, lecz uwypuklaj¹ je, stanowi¹c ze
swej strony inny rejestr jednostkowoci [singularités] [ESP, 26]. Nancy
wydaje siê tutaj mówiæ, ¿e równie¿ to, co typowe  niezale¿nie od poziomu swej ogólnoci  istnieje jedynie jako mnogie, rozproszone, nieokrelone w swej ogólnoci i za ka¿dym razem odmiennie skonfigurowane z jednostkowymi ró¿nicami (czy te¿ wrêcz skonfigurowane jako jednostkowe
ró¿nice). Te ostatnie nie zatrzymuj¹ siê za na poziomie indywiduum,
lecz sytuuj¹ siê tak¿e na poziomie infraindywidualnym: nigdy nie spotykam Piotra lub Marii jako takich, lecz zawsze w tej czy innej «formie»,
w tym czy innym «stanie» lub «humorze» itd. [ESP, 27].
Odnosz¹c siê z kolei do samego problemu powszednioci, Nancy
twierdzi, ¿e sfera najbardziej powszedniego, codziennego dowiadczenia
zawiera w sobie inne rudymentarne ontologiczne wiadectwo. Polega ono
na tym, ¿e jednostkowe byty stanowi¹
nieci¹g³y pasa¿ innych róde³ wiata. Tym, co siê tu pojawia [...] nie
jest w pierwszym rzêdzie kto bliski, ani kto inny czy obcy, ani
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te¿ kto podobny. To ród³o, to afirmacja wiata  a wiemy, ¿e wiat
nie posiada innego ród³a ni¿ ta jednostkowa wieloæ [multiplicité] róde³. wiat zawsze wy³ania siê [surgit] w sposób [tournure] za ka¿dym
razem wyj¹tkowy [exclusive], lokalno-momentalny. [ESP, 27]

Oznacza to, ¿e ze wzglêdu na sw¹ jednolit¹ to¿samoæ heideggerowskie Siê jest niewystarczaj¹ce jako wstêpna interpretacja egzystencja³u
powszednioci-codziennoci31. Zdaniem Nancyego Heidegger w sposób b³êdny uto¿samia to, co codzienne z tym, co niezró¿nicowane, anonimowe i przeciêtne. Te ostatnie oczywicie odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w sferze
codziennoci, lecz mog¹ siê ukonstytuowaæ jedynie w relacji do zró¿nicowanej jednostkowoci, któr¹ codziennoæ ju¿ jest sama przez siê: ka¿dy
dzieñ, ka¿dy raz, dzieñ po dniu [ESP, 27]. Nancy uwa¿a, ¿e nie mo¿na 
tak jak uczyni³ to Heidegger  najpierw twierdziæ, ¿e sens bycia trzeba
wyeksponowaæ wychodz¹c od sfery codziennoci, a nastêpnie zaniedbywaæ, czy te¿ wprost odrzucaæ zasadnicze zró¿nicowanie codziennoci, jej
nieustannie odnawiane zerwanie [rupture], jej wewnêtrzn¹ rozbie¿noæ,
polimorfiê i polifoniê, jej relief i ró¿norodnoæ [ESP, 27]. Dzieñ nie jest
bowiem jedynie jednostk¹ numeryczn¹, lecz za ka¿dym razem jednostkowym obrotem [tour] wiata [ESP, 27]. Ta wewnêtrzna polimorfia cechuje
równie¿ ludzi, którzy  bior¹c pod uwagê konstytuuj¹c¹ ich dziwnoæ 
eksponuj¹ ka¿dorazow¹ jednostkowoæ egzystencji. Tak¿e natura jest
w tym sensie dziwna. Istniejemy w naturze w trybie nieustannie odnawianej jednostkowoci, czy to jednostkowoci zwi¹zanej z ró¿norodnoci¹
lub nieredukowaln¹ mnogoci¹ naszych zmys³ów, czy te¿ z przyprawiaj¹c¹
o zawrót g³owy obfitoci¹ gatunków natury, czy wreszcie z metamorfozami natury w «technikê» [ESP, 2728]. W rezultacie dziwnoæ, rozumiana jako ekspozycja jednostkowoci, cechuje wszelki byt.
Ten nacisk k³adziony na codziennoæ i jej wewnêtrzn¹ polimorfiê
powoduje, ¿e Nancy kwestionuje zasadnoæ odwo³ywania siê do tradycyjnych filozoficznych motywów zadziwienia  o tyle, o ile oznacza ono
zadziwienie czym wspania³ym, niezwyk³ym  oraz cudu bycia, jeli te zak³adaj¹, ¿e bycie we w³aciwy  lub przynajmniej lepszy 
Okrelenie Alltäglichkeit, prze³o¿one w cytowanych wczeniej fragmentach Bycia
i czasu jako powszednioæ, oznacza równie¿ codziennoæ. Ze wzglêdu na podejmowan¹ przez Nancyego kwestiê jednostkowoci ka¿dego dnia pos³ugujê siê tu tym
drugim sposobem przek³adu.
31
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sposób prezentuje siê w pewnych wyj¹tkowych, uprzywilejowanych dziêki temu miejscach. Chodzi tu o problematyzacjê pragnienia tego, co wyj¹tkowe i zwi¹zanego z nim lekcewa¿enia dla tego, co zwyczajne [lordinaire] [ESP, 28]. Nancy nie d¹¿y jednak do tego, by to, co wyj¹tkowe po
prostu zast¹piæ tym, co zwyczajne. Wskazuje on bowiem, ¿e zwyczajny,
nieznacz¹cy charakter codziennoci  który daje siê dostrzec w heideggerowskim Siê  wci¹¿ implikuje i jest okrelany przez utracon¹, oddalon¹ lub nieobecn¹ wielkoæ i wspania³oæ [grandeur] [ESP, 28], w wyj¹tkowoci której ma siê lokowaæ sens bycia ca³oci tego, co zwyczajne.
Aby unikn¹æ tej implikacji, Nancy odchodzi od opozycji wyj¹tkowoci
i zwyczajnoci: nak³adaj¹c na siebie oba pojêcia, lecz nie zacieraj¹c ich
wzajemnej odmiennoci, twierdzi on, ¿e «to, co zwyczajne» jest zawsze
wyj¹tkowe [ESP, 28]. Sens bycia nie lokuje siê w jakim pojedynczym,
szczególnym miejscu, poza ka¿dym z mnogoci zwyk³ych sposobów egzystencji. Sens mo¿e byæ jedynie à même  wraz-z, równo-z egzystencj¹
i nigdzie indziej. Nowoczesny wiat domaga siê, by pomyleæ tê prawdê:
¿e sens jest à même. Jest w nieskoñczonej mnogoci róde³ i w ich koegzystencji [ESP, 28]. Tym, co odbieramy zatem jako dziwne jest fakt, ¿e to,
co zwyczajne samo ma  w swej ka¿dorazowej jednostkowoci  charakter
ród³owy.
Uznanie nieskoñczonej mnogoci róde³ poci¹ga za sob¹ koniecznoæ
transformacji innego tradycyjnego motywu, a mianowicie dojcia lub
dostêpu do ród³a. Nie mamy dostêpu do ród³a jako takiego, w samej
jego pojedynczoci. Tak rozumianego dostêpu broni fakt skrywania siê
[ESP, 29] ród³a w jego mnogoci. Mamy jednak dostêp do owej ród³owej
mnogoci róde³, do nieskoñczonych transformacji tego, co ród³owe. Nancy
charakteryzuje go za pomoc¹ metafory dotyku. Dotyk ewokuje dostêp niebêd¹cy penetracj¹, zjednoczeniem czy scaleniem, lecz bliskoci¹, która nie
niweluje odstêpu ani nie znosi innoci ród³a. Dostêp ten nie jest te¿ czym
utraconym, co trzeba by odzyskiwaæ za pomoc¹ jakich specjalnych zabiegów lub procedur. Dotykamy ród³a
w tej mierze, w jakiej dotykamy samych siebie i w jakiej istniejemy
dotykaj¹c reszty bytów. [...] Mamy dostêp do prawdy ród³a za ka¿dym
razem, gdy jestemy w obecnoci innych i w obecnoci reszty bytów.
Dostêp jest wchodzeniem w obecnoæ [le venir en présence], lecz
obecnoæ jako taka jest [...] odstêpem/uprzestrzennianiem [espacement]
jednostkowych bytów. Obecnoæ nie jest nigdzie indziej, jak tylko we

68

Tomasz Za³uski

wchodzeniu w obecnoæ. Nie mamy dostêpu do jakiej rzeczy
lub stanu, lecz do wchodzenia [venue]. Mamy dostêp  do dostêpu.
[ESP, 32]

Ju¿ w samym akcie istnienia, a zatem bêd¹c w obecnoci innych bytów, mamy dostêp do ród³a. cilej rzecz bior¹c, nale¿a³oby powiedzieæ,
¿e jednostkowe istnienie jest dostêpem do ród³a, b¹d te¿ ¿e dostêp, opisany wy¿ej jako wchodzenie w obecnoæ, jest zasadniczym sposobem,
w jaki za ka¿dym razem ma miejsce ka¿de jednostkowe istnienie. Owa obecnoæ nie jest jednak ¿adn¹ rzecz¹, ani stanem, lecz raczej procesualnym32
uobecnianiem, nieustann¹ transformacj¹ ka¿dego jednostkowego istnienia
 jego uprzestrzennianiem, byciem-poza-sob¹. Dostêp do obecnoci,
wchodzenie w obecnoæ oznacza zatem wchodzenie w sam proces wchodzenia, dostêp do samego dostêpu  a raczej do mnogoci sposobów dostêpu. Innymi s³owy, ka¿dy jednostkowy byt, maj¹c dostêp do siebie i mnogoci innych jednostkowych bytów, dostêpuje jedynie wci¹¿ transformuj¹cych siê, jednostkowych sposobów dostêpu.
Tak ujêty dostêp pozwala dookreliæ sens motywu dziwnoci, a zatem faktu, ¿e to, co zwyczajne samo ma  w swej ka¿dorazowej jednostkowoci  charakter ród³owy: «dziwnoæ» wi¹¿e siê z tym, ¿e ka¿dy jednostkowy byt [chaque singularité] jest innym dostêpem do wiata. Tam,
gdzie spodziewalibymy siê «jakiej rzeczy», substancji lub instancji33 , zasady lub celu, czy te¿ wreszcie znaczenia, jest tylko sposób [manière], styl
innego dostêpu [ESP, 32]. Ka¿dy dostêp-ród³o ma jednak charakter skoñczony, nie-samowystarczalny  nie obejmuje bowiem ani nie wyczerpuje
wszystkich mo¿liwoci transformacji tego, co ród³owe  dlatego te¿ samo
jego istnienie jest dostêpem do innych róde³, do innych, z definicji nieskoñczenie mnogich, wspó³-ród³owych sposobów dostêpu do ród³a.
32
Trzeba jednak zastrzec, ¿e ów proces ma tu charakter, który najlepiej opisuje wykorzystywany przez Nancyego zwrot au coup par coup  ci¹g³oæ nieci¹g³ych, odrêbnych
zdarzeñ.
33
W oryginale une substance ou une instance. Wydaje siê, ¿e w tym miejscu Nancy
odwo³uje siê do ³aciñskiego ród³os³owu obu okreleñ. Zachowuj¹c zatem tradycyjny,
filozoficzny sens substancji, uwypukla zarazem fakt, ¿e jest to co, co stoi pod.
Powoduje to, ¿e instancjê nale¿y tu potraktowaæ jako co, co przede wszystkim stoi w,
a zatem jako rodzaj immanentnej substancji wiata w odró¿nieniu od substancji transcendentnej, stoj¹cej pod, a zatem poza wiatem.
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W efekcie Nancy mo¿e stwierdziæ, ¿e to skoñczonoæ jest ród³em, co
znaczy, ¿e jest ona nieskoñczonoci¹ róde³. «ród³o» nie oznacza tego,
z czego pochodzi wiat, lecz nadchodzenie, zdarzanie siê [venue], za ka¿dym razem jednostkowe, ka¿dej obecnoci wiata [ESP, 33]. Inne byty s¹
dziwne  zadziwiaj¹ce i interesuj¹ce w swej (nie)zwyczajnoci, gdy¿ daj¹
nam dostêp do transformuj¹cego siê, wci¹¿ innego ród³a: inny  czy to
cz³owiek, zwierzê, rolina, czy gwiazda  jest przede wszystkim rozb³yskuj¹c¹ [flagrante] obecnoci¹ punktu i momentu absolutnego ród³a,
nie daj¹cego siê podwa¿yæ, oferuj¹cego siê jako takie i jako takie znikaj¹cego w swym przejciu [ESP, 39].

Ontologia jako mylenie koegzystencji
Rozwa¿ania powiêcone kwestii róde³ najlepiej wydaje siê podsumowywaæ nastêpuj¹ca uwaga Nancyego: [my] mamy tylko dostêp do nas
 i do wiata [ESP, 33]. Gdy wemie siê pod uwagê czêstotliwoæ pojawiania siê w tekcie okrelenia my, jak równie¿ fakt ujêcia wszelkiego
bytu przez pryzmat stwierdzenia ludzie s¹ dziwni, ³atwo uznaæ, ¿e pod
pretekstem próby odmiennego spojrzenia na zagadnienie ród³a, a zatem
na jedno z zagadnieñ ontologii fundamentalnej, Nancy buduje faktycznie
rodzaj antropologii filozoficznej. Co wiêcej, z wy¿ej wymienionych wzglêdów mo¿na by odnieæ wra¿enie, ¿e antropologia ta jest w pewien sposób
antropocentryczna. Bli¿sza analiza pokazuje jednak, ¿e interpretacja ta nie
daje siê utrzymaæ. T³umacz¹c powody wprowadzenia okrelenia my, francuski filozof pisze:
byæ mo¿e bycie jako bycie-z nie daje siê wypowiadaæ w trzeciej osobie
liczby pojedynczej  [to] jest [il est] lub jest [il y a]. Wynika to
st¹d, ¿e niemo¿liwy jest ju¿ punkt widzenia, który by³by zewnêtrzny
wzglêdem bycia-razem i z którego dawa³oby siê wypowiedzieæ jest
[il y a] bytu i bycia-z [un être-avec] bytów, jednego z drugim. ¯adnego jest [il est], a zatem równie¿ ¿adnego ja jestem, kryj¹cego siê
pod wypowiedzi¹ jest [il est]. Trzeba by raczej pomyleæ trzeci¹
osobê liczby pojedynczej jako bêd¹c¹ tak naprawdê pierwsz¹ osob¹.
Jako taka, staje siê ona pierwsz¹ osob¹ liczby mnogiej. Bycie daje siê
wypowiadaæ jedynie w ten jednostkowy sposób: my jestemy. Prawd¹ ego sum jest nos sumus  i to my wyra¿a siê poprzez ludzi dla
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wszelkiego bytu z którym my jestemy, dla wszelkiej egzystencji jako
bycia-esencjalnie-z, jako bycia, którego esencj¹ jest z. [ESP, 53]

My jestemy zastêpuje [to] jest, gdy¿ nie istnieje ¿aden podmiot,
który lokowa³by siê poza wiatem i nie bêd¹c konstytuowany przez byciez, móg³by z tej zewnêtrznej pozycji powiedzieæ o nim  jak o osobie trzeciej  ¿e ono jest. Podmiot jest definiowany przez bycie z innymi
podmiotami, dlatego transformuj¹c kartezjañskie ego sum w nos sumus34,
Nancy wskazuje zarazem, ¿e ka¿dy podmiot mo¿e wypowiadaæ bycie-z
jedynie z jego wnêtrza, to znaczy samemu bêd¹c-razem-z-innymi. Niemniej jednak to ludzie, podmioty ludzkie maj¹ wypowiadaæ owo my
jestemy dla wszelkiego bytu, w jego imieniu i zamiast niego: «ludzie»,
to znaczy ci, którzy eksponuj¹ dzielenie i cyrkulacjê jako takie, mówi¹c
«my», [...] mówi¹c my dla ca³oci bytu [ESP, 21]. Czy nie oznacza to, ¿e
ludzie zyskuj¹ pewne antropocentryczne uprzywilejowanie w stosunku do
reszty bytu?
Nancy podkrela, ¿e mylenie to nie jest w ¿aden sposób antropocentryczne: nie umieszcza ono cz³owieka w centrum «stworzenia» [ESP,
36]. Cz³owiek sw¹ egzystencj¹, a w jej ramach sam¹ sw¹ jednostkow¹,
wyró¿niaj¹c¹ go mo¿noci¹ do powiedzenia my w imieniu wszelkiego
bytu, ukazuje i powiadcza powszechny rys bycia: jego nieskoñczon¹, ród³ow¹ jednostkowoæ [ESP, 36]. Razem z cz³owiekiem eksponuje siê jego
jednostkowa egzystencja, która zarazem  w ten jednostkowy sposób 
eksponuje jednostkowoæ wszelkiej egzystencji. W nawi¹zaniu do wystêpuj¹cego u Heideggera motywu ontyczno-ontologicznego prymatu
Dasein35 , Nancy zauwa¿a, ¿e nie chodzi tu o ¿aden przywilej czy w³aciwoæ [ESP, 36]. Dasein jest zaanga¿owane w bycie, lecz jego bycie nie
jest niczym innym jak byciem bytu, byciem jednego bytu z innymi i pomiêdzy innymi. Eksponuj¹c na swój sposób to, ¿e egzystencja jest zawsze jednostkowa, ludzie eksponuj¹ co, co  paradoksalnie mimo jednostkowego
charakteru ekspozycji, a zarazem dziêki niemu  dotyczy reszty bytów.
34
W innym miejscu Nancy pisze: oczywistoæ ego sum sprowadza siê konstytutywnie i wspó³-ród³owo do jego mo¿liwoci w ka¿dym z czytelników Kartezjusza i to
w³anie tej mo¿liwoci  to znaczy tej wspó³-mo¿liwoci  w ka¿dym z nas, oczywistoæ
owa zawdziêcza sw¹ si³ê i prawdziwoæ. Ego sum = ego cum [ESP, 51].
35
Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, s. 1222.
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Odrzucaj¹c przekonanie o hierarchicznym charakterze ró¿nicy dziel¹cej
ludzi od reszty bytu, Nancy pisze:
nie istnieje z jednej strony ród³owa jednostkowoæ, a z drugiej strony
zwyk³e bycie-tu rzeczy, mniej lub bardziej nadaj¹cych siê do naszego
u¿ycia. Przeciwnie, eksponuj¹c siê jako jednostkowa, egzystencja eksponuje jednostkowoæ bycia jako takiego we wszelkim bycie. Ró¿nica
pomiêdzy cz³owiekiem i reszt¹ bytu (której nie mo¿na zaprzeczyæ, lecz
jej natura nie jest mimo tego czym danym), nie daj¹c siê oddzieliæ od
innych ró¿nic w bycie (poniewa¿ cz³owiek równie¿ jest zwierzêciem,
równie¿ czym ¿yj¹cym, równie¿ czym fizyczno-chemicznym itd.),
nie odró¿nia prawdziwej egzystencji od jakiego rodzaju pod-egzystencji [sous-existance]. Zamiast tego ró¿nica owa ustanawia konkretny
warunek [la condition concrète] jednostkowoci. [ESP, 3637]

Cz³owiek nie stoi na szczycie hierarchii stworzeñ, gdy¿ oddzielaj¹ca go od nich ró¿nica jest konkretnym, materialnym warunkiem jego jednostkowoci. Jest ona zarazem byciem cz³owieka z innymi bytami, byciem-z, które okrelaj¹c cz³owieka, w pewien sposób czyni jego istotê zale¿n¹
od istot innych bytów: nie bylibymy «ludmi», gdyby nie by³o «psów»
i «kamieni» [ESP, 37]. Przywo³awszy te przyk³ady bytu ¿ywego i fizyczno-chemicznego, Nancy pokazuje jeden ze sposobów, w jaki zewnêtrznoæ bycia-z okrela wnêtrze cz³owieka: kamieñ jest zewnêtrznoci¹
jednostkowoci w tym, co nale¿a³oby nazwaæ jej materialn¹ lub mechaniczn¹ konkretnoci¹ [littéralité]. Nie by³bym jednak «cz³owiekiem», gdybym nie mia³ tej zewnêtrznoci «we mnie», w formie quasi-mineralnoci
koci: nie by³bym cz³owiekiem, gdybym nie by³ «cia³em» [ESP, 37]. Eksponuj¹c sw¹ jednostkow¹ egzystencjê, cz³owiek eksponuje tak¿e konstytutywn¹ rolê, jak¹ wzglêdem niej pe³ni bycie-z zewnêtrznymi bytami, jej bycie poza-sob¹. Cz³owiek jest w wiecie o tyle, o ile wiat jest jego w³asn¹
zewnêtrznoci¹, w³aciw¹ przestrzeni¹ jego bycia-poza-w-wiecie [ESP,
37]. Okrelaj¹c zatem ostatecznie relacjê miêdzy cz³owiekiem a wiatem 
rozumianym tu jako reszta bytów  Nancy stwierdza, ¿e wiat nie jest
wiatem ludzi, lecz tym, co nie-ludzkie, na które ludzkoæ jest wyeksponowana i które sama z kolei eksponuje [ESP, 37]. Ekspozycjê nale¿y tu
rozumieæ w sensie konstytutywno-transformatywnej relacji  wzajemnej
i nie-hierarchicznej  miêdzy cz³owiekiem i wiatem, to znaczy ka¿dym z reszty bytów.
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Stwierdzenie nie-antropocentrycznego charakteru rozwa¿añ Nancyego
nie rozstrzyga jeszcze drugiego ze wskazanych wy¿ej pytañ, a mianowicie
tego, czy transformowana ontologia fundamentalna Nancyego nie jest
w istocie jedynie rodzajem antropologii filozoficznej. Czy proponowane
przez Nancyego ujêcie daje siê okreliæ formu³¹ antropologia jako filozofia pierwsza? Trzeba tu przede wszystkim zauwa¿yæ, ¿e sam sposób
potraktowania kwestii ludzi  interpretacja ludzi jako eksponuj¹cych
w swej jednostkowoci jednostkowoæ wszelkiego bycia  nie pozwala na
dokonanie prostego rozró¿nienia miêdzy ontologi¹ fundamentaln¹ a antropologi¹. Antropologia filozoficzna, jak¹ stanowi¹ rozwa¿ania Nancyego
powiêcone kwestii róde³, jest bowiem zarazem ontologi¹ fundamentaln¹. Nie oznacza to jednak, ¿e sam hierarchiczny schemat podzia³u na ontologiê fundamentaln¹ i regionaln¹ zostaje zachowany, za antropologia (czy
te¿ socjo-antropologia) po prostu staje siê filozofi¹ pierwsz¹. cilej rzecz
bior¹c, nie staje siê ona, paradoksalnie, jedyn¹ filozofi¹ pierwsz¹. W ró¿nych miejscach swych rozwa¿añ Nancy w mniej lub bardziej szkicowy sposób zarysowuje projekty ontologii cia³36, czy te¿ ontologii, która by³aby
etyk¹37, sugeruj¹c, ¿e w równym stopniu maj¹ one odgrywaæ rolê filozofii
pierwszej. Uogólniaj¹c owe przypadki i precyzuj¹c relacjê miêdzy tym,
co fundamentalne i tym, co regionalne, Nancy pisze:
ontologia nie sytuuje siê na wycofanym, spekulatywnym i ca³kowicie abstrakcyjnym poziomie pryncypiów. Jej nazwa oznacza mylenie
egzystencji, za jej wspó³czesna sytuacja oznacza mylenie egzystencji
na wysokoci tego wyzwania dla myli, jak¹ jest wiatowoæ jako taka

Ontologia bycia-z jest ontologi¹ cia³, wszelkich cia³, nie¿ywych, ¿ywych, wyposa¿onych w zmys³y, mówi¹cych, myl¹cych, wa¿¹cych itd. Ponad wszystko, «cia³o» oznacza to, co jest na zewn¹trz, o tyle, o ile jest ono na zewn¹trz, obok, naprzeciw, przy,
z (innym) cia³em [ESP, 107108]. Rozwiniêcie tak ujêtego projektu ontologii cia³ mo¿na
znaleæ w J.-L. Nancy, Corpus, t³um. M. Kwietniewska, Gdañsk: s³owo/obraz terytoria
2002.
37
Uwaga Nancyego, ¿e ¿adna etyka nie mo¿e byæ niezale¿na od pewnej ontologii.
Jedynie ontologia mo¿e tak naprawdê byæ w spójny sposób etyczna [ESP, 40] daje siê
potraktowaæ jako polemika z filozofi¹ Levinasa, w której metafizyka rozumiana jako
etyka ma poprzedzaæ z istoty egoistyczn¹ i niesprawiedliw¹ ontologiê  zob. E. Levinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ, t³um. M. Kowalska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998, s. 3038.
36
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(to, co okrela siê mianem kapita³u, (dez)okcydentalizacji, technologii, zerwania historii itd.). [ESP, 67]

Wynika st¹d, ¿e w ramach ontologii bycia-z niemo¿liwe jest ustanowienie hierarchicznej relacji miêdzy tym, co fundamentalne i tym, co
regionalne. Ontologia fundamentalna istnieje jedynie w nieustannej transformacji, w której przybiera coraz to inne postacie ontologii regionalnych,
obejmuj¹cych ró¿ne jednostkowe sfery (ko)egzystencji  ontologii cz³owieka, kapita³u, polityki, spo³eczeñstwa, cia³a, sztuk, technologii, historii
itd.; lista ta jest z definicji otwarta, za jej uzupe³nienie w przypadku Nancyego wymaga³oby rozci¹gniêcia analizy praktycznie na wszystkie pozosta³e jego teksty. Trzeba tu te¿ podkreliæ, ¿e przeanalizowane wczeniej
rozwa¿ania nad kwesti¹ bycia jednostkowo-mnogiego, nawet jeli wydaj¹
siê w du¿ym stopniu podejmowaæ problematykê zarezerwowan¹ tradycyjnie dla ontologii fundamentalnej, to faktycznie stanowi¹ jeden z wielu
elementów tego szeregu regionalnych transformacji, nie zyskuj¹c w nim
¿adnego uprzywilejowania. To zakwestionowanie hierarchii wynosz¹cej
jedn¹ ontologiê fundamentaln¹ ponad mnogoæ ontologii regionalnych jest
koniecznoci¹ p³yn¹c¹ z samego relacyjnego charakteru bycia-z. Bycie-z
jest zarówno konceptualizowane  za ka¿dym razem inaczej  w ramach
ka¿dej z tych ko-ontologii regionalnych, jak i nie-konceptualnie eksponowane jako jednostkowa postaæ bycia jednej ko-ontologii z innymi, a zatem eksponowane w samej relacyjnoci transformuj¹cej siê struktury ontologii. Ontologii, której wspó³czesny sens Nancy sytuuje w zejciu z wy¿yn
abstrakcyjnych pryncypiów ku konkretowi koegzystencji w nieskoñczonej mnogoci jej jednostkowych postaci.

ONTOLOGY AS A COEXISTENTIAL ANALYTIC OF BEING-WITH
Summary
In the article I analyse Jean-Luc Nancys attempt to transform the traditional aim
and structure of fundamental ontology or first philosophy. By radicalising the
Heideggerian motif of Mitsein, being-with, Nancy introduces irreducible plurality
and diversity into the structure of ontological fundament as well as into the very
expositional structure of ontology, which becomes a co-ontology or a coexisten-
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tial analytic of being-with. I focus on the issues of the singular plural and origins to reconstruct the process of this transformation of ontology and indicate its
various consequences. One of them is that the ontology of being-with can only
exist in a transitional, ever-transforming way, in singularly plural forms of regional
co-ontologies which are to be constantly re-shaped to take up the challenge eventfully posed by different spheres of coexistence.
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1. Historyczna sytuacja filozofii mierci
Zagadnienie mierci i umierania bêdê omawia³ w szczególnym aspekcie,
ograniczaj¹c siê podwójnie. Po pierwsze, bêdê mówi³ o mierci filozoficznie. Filozofia ma szczególny stosunek do mierci. mieræ, zw³aszcza mieræ
Sokratesa, sta³a wprawdzie u róde³ jej historycznego pocz¹tku i wiele przemawia za tym, ¿e pocz¹tek ten jest w pewnym sensie jej ród³em rzeczowym, mianowicie motywem, od którego w ogóle zaczê³o siê filozofowaMichael Theunissen, ur. 11 X 1932 r. w Berlinie. Doktorat uzyska³ we Freiburgu na
podstawie pracy Der Begriff Ernst bei Søren Kierkegaard, habilitacjê w Berlinie na
podstawie rozprawy Der Andere: Studien zur Sozialontologie der Gegenwart. By³ profesorem filozofii w Bernie, Heidelbergu i Berlinie. Od 1998 r. na emeryturze. Interesuje
siê filozofi¹ Hegla i Kierkegaarda, fenomenologi¹ oraz literatur¹ greck¹.
1
Tekst jest przek³adem rozdzia³u Die Gegenwart des Todes im Leben z ksi¹¿ki
M. Theunissena Negative Theologie der Zeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1991.
Przek³ad publikowany jest na podstawie drugiego wydania (1992) za ¿yczliw¹ zgod¹
Autora i Wydawcy.
*

76

Michael Theunissen

nie. Filozofia ma jednak specyficzne podejcie do mierci, obok którego
istniej¹ podejcia alternatywne. Dodatkowym i powa¿niejszym ograniczeniem podejcia filozoficznego jest to, ¿e filozofowanie o mierci by³o od
samego pocz¹tku w rozdwojeniu. Mia³o ludziom przypominaæ o ich miertelnoci i jednoczenie uczyæ ich pogardy dla mierci. Filozofia g³osz¹ca,
¿e mieræ w³aciwie nie jest ¿adn¹ mierci¹, nie tyle ma do niej dostêp
ograniczony, co w ogóle nie ma ¿adnego.
Po drugie, mój temat jest ograniczony przez to, ¿e z filozofii mierci
wydobywam jedynie czêæ, na któr¹ wskazuje tytu³ Obecnoæ mierci w ¿yciu. Ujmujemy w ten sposób jedynie wycinek z tego, jak mieræ prezentuje siê filozofowi. Trochê przesadzaj¹c, mo¿na by³oby tutaj powiedzieæ: kto
tak mówi o mierci, ten nie mówi o mierci, lecz o ¿yciu. W ka¿dym razie
tak zatytu³owane przemylenia s¹ dokonywane z perspektywy ¿yj¹cego
indywiduum. Z tej perspektywy nie mo¿na jednak uj¹æ w pe³ny sposób
historycznego, a tym samym i spo³ecznego wymiaru rzeczy. Z tego faktu
wyci¹gam konsekwencje metodyczne, bior¹c wyranie w nawias problem
historycznoci mierci.
W modernistycznej filozofii mierci tematem jest w³anie jej obecnoæ w ¿yciu. Przez modernê [Moderne] rozumiem kulturê formuj¹c¹
siê oko³o roku 1830, nazywan¹ tak¿e modernizmem dla odró¿nienia od
szerzej rozumianej nowo¿ytnoci. W filozofii mierci chodzi tutaj  dok³adnie rzecz bior¹c  o modernistyczn¹ niemieck¹ lub na Niemcy ukierunkowan¹ filozofiê.
Od koñca czasów Goethego mieræ zajmuje mylenie filozofów jak
nigdy przedtem, z wyj¹tkiem rzymskich stoików. Filozoficznie immanentn¹ przyczyn¹ tego stanu jest tzw. koniec metafizyki2. Patrz¹c z perspektywy naszego tematu, metafizycznie myli ten, kto dzieli cz³owieka na cia³o
i duszê. Za tym podzia³em sta³a wiara w niemiertelnoæ. Filozofia, wolna
od metafizycznych uprzedzeñ, zastanawia siê nad ca³oci¹ cz³owieka, a tym
samym nad mierci¹ dotycz¹c¹ cz³owieka jako ca³oci. Dotyczy to w takim
samym stopniu antychrzecijan, jak Feuerbach, i chrzecijan, jak Kierke2
Na temat zwi¹zków pomiêdzy wspó³czesnymi pogl¹dami na temat mierci a upadkiem metafizyki por. W. Schulz, Zum Problem des Todes, [w:] A. Schwan (Hrsg.), Denken im Schatten des Nihilismus (Festschrift für Wilhelm Weischedel), Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1975, s. 313333. W wielu punktach nawi¹zujê do
pogl¹dów Schulza.
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gaard. Dziwiæ nas to nie powinno. Tylko poganie wierz¹ w swoj¹ niemiertelnoæ; chrzecijanie wierz¹ w zmartwychwstanie i tym samym w mieræ.
Koniec metafizyki sprawi³ te¿ i to, ¿e od roku 1830 filozofowanie
o mierci to filozofowanie o jej obecnoci w ¿yciu. Metafizyka wa¿y³a siê
na treciow¹ interpretacjê mierci. A¿ do czasów Hegla miarodajn¹ by³a
Platoñska interpretacja mierci jako rozdzia³u duszy od cia³a. Podwa¿enie
zaufania do mo¿liwoci takich treciowych interpretacji zmusi³o filozofiê
do ograniczenia siê do w pewnym sensie formalnych wypowiedzi o stosunku ¿ycia do mierci. By³ to ju¿ temat myli presokratyków, a mianowicie
Heraklita, zanim jeszcze sta³ siê tematem metafizycznym. Po-metafizyczne traktowanie tematu ukazuje siê w swej specyfice dopiero wtedy, kiedy
uzmys³owimy sobie, co ostatecznie czyni modernistyczna niemiecka filozofia w swym namyle nad obecnoci¹ mierci w ¿yciu: ona rozpuszcza
[auflösen] mieræ w ¿yciu. Tendencje rozpuszczania mierci w ¿yciu poprê
tutaj tylko dwoma cytatami, które reprezentuj¹ niezliczon¹ liczbê innych.
Feuerbach pisze w swoich Todesgedanken (1830): Tylko przed mierci¹,
ale nie w mierci jest mieræ mierci¹ i sprawia ból; mieræ jest tak upiorn¹
istot¹, ¿e jest tylko wtedy, kiedy nie jest i nie jest wtedy, kiedy jest3. A Heidegger pisze w Sein und Zeit (1927): mieræ jednak jest w sposób jestestwa tylko w egzystencjalnym byciu ku mierci [...] Domniemywane w mierci koñczenie siê nie oznacza bycia-u-kresu jestestwa, lecz bycie ku kresowi
tego bytu. mieræ jest pewnym sposobem bycia, przejmowanym przez jestestwo, od kiedy ono jest4.
Tego rodzaju paradoksalne ujêcie staje siê zrozumia³e jedynie po koñcu metafizyki. Koniec metafizyki ustanawia subiektywizm, który idzie
dalej ni¿ wczesna nowo¿ytna filozofia subiektywnoci. Rozp³yniêcie siê
mierci w ¿yciu, bêd¹ce jego nastêpstwem, jest tylko jedn¹ z czterech redukcji. Redukcja ta idzie w parze z redukcj¹ mierci do ludzkiej mierci,
z redukcj¹ ludzkiej mierci do indywidualnej, w³asnej i wreszcie z redukcj¹ w³asnej mierci do tego, co mogê z niej przej¹æ w moim dzia³aniu.
L. Feuerbach, Sämtliche Werke, Hrsg. W. Bolin, F. Jodl, Bd. I: Gedanken über Tod
und Unsterblichkeit, s. 84; por. wydanie polskie: L. Feuerbach, Myli o mierci i niemiertelnoci, [w:] ten¿e, Wybór pism, t. 1, t³um. K. Krzemieniowa, Warszawa: PWN
1988.
4
M. Heidegger, Bycie i czas, 234, 245, t³um. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN 1994, s. 329, 345.
3
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Wszystkie te redukcje wiadcz¹ o jednej i tej samej subiektywizacji, która
ze swej strony wskazuje na po-metafizyczne stanowisko takiej filozofii
mierci.
Zaznaczy³em swoj¹ historyczn¹ orientacjê ju¿ na pocz¹tku rozwa¿añ,
poniewa¿ pozwala mi to od razu podaæ ich koniec i cel. Z tego, co powiedzia³em, wynika, ¿e myli, które tutaj poddajê pod dyskusjê, pozostaj¹ w napiêtym, afirmuj¹cym i jednoczenie krytycznym stosunku do modernizmu.
Sytuujê moje pogl¹dy w afirmuj¹cej relacji do modernizmu, o ile próbujê
zbli¿yæ siê do mierci od strony jej obecnoci w ¿yciu; jednoczenie odnoszê siê do modernizmu krytycznie, o ile mówiê o redukcjach. W przeciwieñstwie do redukcjonistycznego rozumienia mierci stawiam sobie za
cel pozyskanie pe³nego pojêcia mierci. Bêdê kierowa³ siê nastêpuj¹cymi
przekonaniami: mieræ jest obecna w ¿yciu, ale nie mo¿e siê w nim rozp³ywaæ; mieræ jest dla nas czym autentycznie ludzkim, a jednoczenie przeznaczeniem wszystkiego co ¿yje; dowiadczam w mojej w³asnej mierci
mierci innych i w mierci innych mojej w³asnej mierci; mogê co z niej
przej¹æ w moim dzia³aniu, a mimo to pozostaje ona czym, co mi siê zdarza, zdarzeniem przyrodniczym, podkrelaj¹cym moj¹ przynale¿noæ do
natury.
Jak ju¿ wspomnia³em, zajmê siê tutaj przede wszystkim pytaniem,
czy i w jakim sensie mo¿na mówiæ o obecnoci mierci w ¿yciu. Krytyka
po-metafizycznego ujêcia mierci nie ogranicza siê jednak do zdystansowania siê od teorii g³osz¹cych, ¿e mieræ jest immanentna ¿yciu, w tym
sensie, ¿e nie powinno siê o tej immanencji mówiæ. S³u¿y ona przede wszystkim porozumieniu co do okrelonej obecnoci mierci, na któr¹ modernistyczni autorzy pozostaj¹ prawie bez wyj¹tku lepi5. To do niej w³anie
prowadz¹ moje rozwa¿ania na ten temat. Krytyka po-metafizycznego ujêcia mierci oznacza, ¿e w odniesieniu do wskazanego rodzaju obecnoci
mierci, element prawdy metafizycznego ujêcia mierci przeciwstawiê pometafizycznemu. Choæ nie chcia³bym niczego wiêcej uprzedzaæ, uwa¿am
za stosowne zaznaczenie granicy tego powrotu do metafizyki. Nie odnawiam ¿adnej treciowej interpretacji. Taka interpretacja, jako interpretacja
sensu, sprzeciwia³aby siê przynale¿noci mierci do wiata natury. Bardziej

Jedynym wyj¹tkiem, jeli siê nie mylê, jest Georg Simmel, o którym póniej bêdzie
jeszcze mowa.
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zale¿y mi na respektowaniu jej przygodnoci. Stawiaæ czo³a mierci znaczy jednak nie tylko: uznaæ j¹ za fakt. Znaczy równie¿: pozostawiæ ten
szczególnego rodzaju fakt, jaki ona sob¹ reprezentuje, w jego niewyobra¿alnoci. mieræ neguj¹ nie tylko ci, który uroili sobie pewnoæ w³asnej
niemiertelnoci. Uciekaj¹ od niej równie¿ i ci, którzy przekonuj¹ siebie
i nas, ¿e jest ona takim samym faktem, jak ka¿dy inny.

2. Pytanie o obecnoæ mierci w ¿yciu
Odpowied na pytanie, czy mówienie o obecnoci mierci w ¿yciu
jest uzasadnione, bêdzie mo¿liwa dopiero wtedy, gdy przedtem zastanowimy siê, jak w ogóle mówimy o mierci. Mam tu na myli, po pierwsze  jak
mo¿emy o niej mówiæ, po drugie  w jaki sposób powinnimy o niej mówiæ,
po trzecie  w jaki sposób faktycznie o niej mówimy. Wstêpne pytanie o mo¿liwoæ mówienia o mierci okrela teoriopoznawczy problem dostêpnoci
do niej. Sprowadza siê on do problemu, w jaki sposób mamy rozumieæ
dowiadczenie mierci. Gdy kto mówi, ¿e mo¿e dowiadczyæ wy³¹cznie
w³asnej mierci, posiada pierwotne rozumienie nie tylko mierci, lecz
tak¿e dowiadczania, a gdy kto siê temu sprzeciwia twierdz¹c, ¿e mo¿e
dowiadczaæ wy³¹cznie mierci blinich, rozumie zarówno mieræ, jak
i dowiadczanie w inny sposób. Aby odzyskaæ pe³ne pojêcie mierci, trzeba by zatem wypracowaæ odpowiednio pe³ne, niezredukowane pojêcie dowiadczenia. Z tego zadania, jak i wielu innych, muszê tu jednak zrezygnowaæ.
K³opotliwe okazuje siê nie tylko pytanie, w jak sposób mo¿emy mówiæ o mierci. Narzuca siê drugie pytanie  jak powinnimy o niej mówiæ,
powstaj¹ tutaj bowiem swoiste trudnoci. mieræ jako abstrakt stwarza
pozór, jakbymy myleli o czym egzystuj¹cym niezale¿nie od nas. Tym
samym pojawia siê pokusa traktowania mierci w sposób przedmiotowy
i obojêtny. Kwestia  jak powinnimy o niej mówiæ, wyra¿a pragnienie rozwi¹zania tej trudnoci. Temu pragnieniu mo¿na sprostaæ jedynie poprzez
niezawê¿on¹ wiadomoæ bycia samemu miertelnym podmiotem, a nie
tylko mówienia o czym, czy te¿ po prostu mówienia do miertelnych podmiotów. To, ¿e nie tylko jestemy miertelni, lecz równie¿ egzystujemy
jako miertelni oznacza, ¿e wiemy, i¿ musimy umrzeæ, choæ nie wiemy
kiedy. Z³uda, ¿e moglibymy umieciæ mieræ przed nami i tam j¹ pozosta-
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wiæ, znika dopiero wtedy, gdy mówimy o niej z pewnoci¹ tej niepewnoci,
czy nie umrzemy jeszcze dzisiaj.
W ka¿dym razie mo¿emy siê w tej pewnoci odnaleæ. Z³uda, jakoby
mieræ by³a czym, o czym jeden mówi do drugiego jako o czym trzecim,
powraca ponownie w zmienionej postaci, a mianowicie w postaci mniemania, jakoby mieræ by³a rzecz¹, któr¹ ka¿dy ma przed sob¹ tak samo jak
kto inny. W rzeczywistoci dowiadczenia mierci nie mo¿na w sposób
intersubiektywny dostatecznie wyranie przekazaæ. Choæ wiêc nieprawd¹
jest, ¿e mieræ pojawia siê ka¿dorazowo w swoistej postaci, pozostaje jednak prawdziwym stwierdzenie, ¿e odnoszê siê rzeczywicie do mierci tylko wówczas, kiedy odnoszê siê jednoczenie do mnie samego. Tak wiêc
mówienie o mierci oznacza zawsze zarazem mówienie o sobie samym.
Argumentuj¹c w ten sposób przeciw pozornemu obiektywizowaniu
mierci, przytaczam tu w³aciwie tylko pogl¹dy modernistycznych filozofów mierci, zw³aszcza Kierkegaarda. Filozofia ta nie docenia problemu,
poniewa¿ nie chce uznaæ, ¿e pogl¹d, jakoby mieræ by³a czym egzystuj¹cym niezale¿nie od nas, posiada pewne oparcie w rzeczywistoci. Mówienie o mierci opiera siê na przyjêciu, ¿e jest ona obc¹ si³¹. M³odzieniec
z opuszczon¹ pochodni¹ czy kostucha z pewnoci¹ reprezentuj¹ przeciwstawne interpretacje mierci6, ale w jednakowy sposób personifikuj¹ tê si³ê.
Za jako personifikacje zgodne s¹ w tym, ¿e hipostazuj¹, czyli pozornie
usamodzielniaj¹ mieræ. To, ¿e owo usamodzielnienie mierci jako obcej
si³y jest pozorne, nie wyklucza jednak w ¿adnym razie tego, ¿e jej ród³em
jest autentyczne dowiadczenie.
Na pytanie, jak powinnimy mówiæ o mierci, trzeba te¿ oczywicie
udzieliæ ca³kiem innego rodzaju odpowiedzi. O mierci powinnimy mówiæ jak o wszystkim innym, w sposób zrozumia³y. Warunkiem zrozumia³ego dialogu jest pos³ugiwanie siê wyra¿eniami w taki sposób, w jaki rozumiej¹ je s³uchacze. Musimy sobie zatem uzmys³owiæ, w jaki sposób my
wszyscy rzeczywicie mówimy o mierci (w nawiasie, w którym umieszczam historycznoæ, nale¿y dodaæ: tu i teraz). Filozofia musi wychodziæ
poza codzienne u¿ycie jêzyka, ale nie wolno jej go ignorowaæ. Analiza
6
Por. G.E. Lessing, Wie die Alten den Tod gebildet, [w:] Sämtliche Schriften, Hrsg.
K. Lachmann, Bd. 8, s. 197248; J.G. Herder, Wie die Alten den Tod gebildet?, [w:]
Sämtliche Werke, Hrsg. B. Suphan, 1. wyd., Bd. 5, s. 656675, 2. wyd., Bd. 15, s. 429
485.
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wyra¿eñ jest jednak doæ abstrakcyjnym zajêciem. Stajemy wiêc w obliczu
g³ównej trudnoci odpowiedniego mówienia o mierci. Nasza mowa musi
wskazywaæ na nasze zaanga¿owanie. mieræ jest fenomenem egzystencjalnym, który musi byæ omawiany w egzystencjalnej powadze. Wobec takiej
powagi wszelka abstrakcja wydaje siê zabaw¹, zabaw¹ mylow¹. G³ówn¹
trudnoæ stanowi konflikt miêdzy wymogiem powagi i jego niedoborem,
który towarzyszy wszelkiej abstrakcji. Jednak analiza pojêæ jest równie
wa¿nym warunkiem.
Dla badañ nad obecnoci¹ mierci w ¿yciu jest ona szczególnie potrzebna, poniewa¿ wszystkie te wyra¿enia s¹ wieloznaczne: mieræ, ¿ycie, obecnoæ, obecnoæ mierci w ¿yciu. Nale¿y wiêc przede wszystkim przedstawiæ, w jaki sposób zwyczajnie mówimy o mierci i umieraniu.
Wnikliwa analiza u¿ycia jêzykowego takich pojêæ, jak ¿ycie czy obecnoæ wykracza³aby poza ramy moich rozwa¿añ. Muszê siê zatem zadowoliæ terminologicznymi ustaleniami. Ograniczê siê do materia³u jêzykowego, którym bêdziemy siê póniej pos³ugiwaæ.
Przez mieræ rozumiemy zazwyczaj z jednej strony stan po ¿yciu,
bycie umar³ym, z drugiej za przejcie ze stanu ¿ycia w stan ju¿-nie-¿ycia
[Nicht-mehr-Leben], zgon. Powiadamy, ¿e w mierci ju¿ nic nie czujemy
i tak rozumiemy bycie umar³ym; mówimy równie¿, ¿e kogo dosiêg³a mieræ
i mamy na myli jego zgon, zakoñczenie ¿ycia. Ostatnie znaczenie posiada
w pewnym sensie pierwszeñstwo. Nasz jêzyk rejestruje zwi¹zek mierci
z narodzinami. W tym sensie jest ona przede wszystkim zdarzeniem. Podczas gdy narodziny s¹ zdarzeniem, wraz z którym zaczyna siê nasze ¿ycie
na tym wiecie, to mieræ jest tym zdarzeniem, wraz z którym siê ono koñczy. Nasze ¿ycie rozpiête jest miêdzy narodzinami a mierci¹.
Umieranie rozumiemy zwykle równie¿ w dwojaki sposób, z jednej
strony jako owo przejcie, z drugiej jako koñcow¹ fazê ¿ycia. To, ¿e kto
umiera jest wed³ug pierwszego sposobu u¿ycia tego wyra¿enia równoznaczne z tym, ¿e kogo dosiêg³a mieræ. Taki sposób u¿ycia jest mo¿liwy dlatego, ¿e zgon w rzeczywistoci jest procesem, procesem przejcia. Procesualnie rozumiemy umieranie tak¿e wtedy, gdy okrelamy tak koñcow¹ fazê
procesu ¿ycia. Jednak wydaje siê, ¿e wyznaczenie granicy owej fazy nie
jest wcale ³atwe. Elisabeth Kübler-Ross przytacza w swoich Interviews mit
Sterbenden rozmowy z pacjentami, dla których nasza ca³a niepewnoæ dotycz¹ca pytania: kiedy nast¹pi mieræ, staje siê straszliw¹ pewnoci¹ na
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gruncie diagnozy, która zwiastuje im rych³¹ mieræ7. Jeszcze wê¿szy sens ma
s³owo umieraæ, gdy wyra¿a to samo, co zwrot le¿eæ na ³o¿u mierci.
Wreszcie terminu ¿ycie tak¿e u¿ywamy w dwóch ró¿nych znaczeniach, po pierwsze w znaczeniu biologicznym, wed³ug którego nasze ¿ycie
ma udzia³ w tym wszystkim, co ¿ywe, po drugie w znaczeniu, które nazwalibymy biograficznym, kiedy wyra¿amy siê o specyficznie ludzkim ¿yciu.
Pierwszym znaczeniem pos³ugujemy siê na przyk³ad bardzo czêsto w dzisiejszej dobie, gdy s³yszymy zwrot o zagro¿eniu ¿ycia na ziemi. Z drugiego
znaczenia korzystamy, gdy zadajemy sobie pytanie, jakie chcemy wieæ
¿ycie lub gdy opowiadamy o czym z naszego ¿ycia. Specyficzne ¿ycie
ludzkie nale¿y poddaæ jeszcze dalszemu podzia³owi. Dla naszych wywodów wystarczy uwaga, ¿e jednym z jego wymiarów jest ¿ycie ducha. Chc¹c
pos³ugiwaæ siê pojêciem ducha, trzeba je zdefiniowaæ z pozycji ¿ycia. Duch
jest ¿yciem. Mówienie o ¿yciu duchowym, choæby miasta lub kraju, nie
musi byæ pozbawione sensu.
Po tym wszystkim, co powiedzielimy, widzimy, ¿e wyra¿enia
mieræ, umieranie, ¿ycie s¹ dwuznaczne. Owa dwuznacznoæ jest
kontynuowana nawet w rozumieniu obecnoci i w taki sam sposób mo¿na j¹ odnaleæ w ma³ym s³ówku w. Tak wiêc dwuznaczny jest ca³y tytu³
Obecnoæ mierci w ¿yciu. Najpierw jednak krótko o znaczeniu owego
w, tak jak je rozumiem. Mówi¹c, ¿e co jest w czym innym, wyró¿niamy to co jako czêæ ca³oci. Ca³oæ ¿ycia mo¿emy ujmowaæ albo w sposób czasowy, albo ontyczny, ze wzglêdu na bycie. Gdy mówimy o obecnoci mierci w ¿yciu, mo¿emy mieæ na uwadze w skrajnym wypadku obecnoæ w czasowej ca³oci ¿ycia, w ca³ym rozpostarciu ¿ycia pewnego indywiduum. To wyra¿enie nie by³oby natomiast w³aciwe, gdybymy stwierdzali, ¿e mieræ zbiega siê bytowo z ¿yciem. Gdy mieræ jest tylko obecna
w ¿yciu, to nie mo¿e ona byæ ca³oci¹ ¿ycia w sensie ontycznym. Tak wiêc
ju¿ poprzez wybór tytu³u wykluczam identycznoæ mierci i ¿ycia, któr¹
zak³ada przedmetafizyczne mylenie Heraklita. Interesuje mnie natomiast
pytanie, czy mo¿na ostatecznie pojmowaæ obecnoæ mierci w ¿yciu jako
obecnoæ w jego czasowej ca³oci.
Oczywicie te objanienia nie mówi¹ jeszcze, co ma znaczyæ obecnoæ. Tu w³anie tkwi najg³êbsza dwuznacznoæ. W kontekcie naszego

7

E. Kübler-Ross, Interviews mit Sterbenden, 14. wyd., Stuttgart 1982, s. 31.
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tematu obecnoæ mo¿e mieæ s³abe lub silne znaczenie. W s³abym znaczeniu tego s³owa obecnoæ mierci w ¿yciu znaczy tyle, co jego bycie
z góry okrelonym przez mieræ. To Bycie z góry okrelonym [Vorherbestimmtheit] rozumiem jako ca³kiem realn¹ obecnoæ, która jeszcze urasta,
gdy staje siê treci¹ wiadomoci. Nawet w swej najbardziej ekstremalnej
formie pozostaje ono jednak byciem z góry okrelonym przez mieræ, która
sama nie nale¿y do ¿ycia, lecz jest przede wszystkim jego koñcem. W mocnym znaczeniu tego s³owa obecnoæ mierci w ¿yciu znaczy, ¿e sama mieræ
jest obecna w ¿yciu. Ta obecnoæ nie mo¿e oczywicie byæ ju¿ tylko wiadomoci¹. Szukamy równie realnej, spotêgowanej jedynie przez wiadomoæ obecnoci samej mierci w ¿yciu. Równie¿ i tej obecnoci, jeli taka
w ogóle istnieje, zosta³aby jednak z góry nakrelona granica. Tak¿e z uwagi na ni¹ mieræ pozostaje zgonem i byciem martwym. Kwesti¹ dyskusyjn¹
mo¿e pozostaæ jedynie to, czy taka mieræ jest obecna w ¿yciu w sposób
jednakowo realny. Poza t¹ granic¹ le¿y pometafizyczna niemiecka filozofia ho³duj¹ca rozp³yniêciu siê mierci w ¿yciu, któremu to rozp³yniêciu
nasz jêzyk zadaje k³am.

3. Formy obecnoci mierci w ¿yciu
Chcia³bym teraz pójæ drog¹, na której spotkamy szeæ, jakociowo
odmiennych, form obecnoci mierci w ¿yciu8. Droga prowadzi od obecnoci pod ka¿dym wzglêdem najs³abszej do obecnoci pod ka¿dym wzglêdem najsilniejszej. Rozpoczyna siê ona od opisu najbardziej elementarnych stanów, znanych nam wszystkim, nad którymi w zwi¹zku z tym zastanawiali siê ju¿ staro¿ytni. Droga wiedzie nas nastêpnie w okolice po-metafizycznej filozofii mierci. Jej celem jest jednak ta forma obecnoci, do
której po-metafizyczna filozofia mierci musia³aby dotrzeæ, gdyby chcia³a
siê wyzwoliæ ze swych ograniczeñ.
W rodkowej czêci wezmê z moderny to, co uwa¿am za s³uszne. Nie
zatrzymam siê tylko na interpretacjach i zawrê krytykê tylko tam, gdzie
s³u¿y to wyprofilowaniu mojego w³asnego punktu widzenia. Oprócz FeuerPrzy tym nie zg³aszam roszczeñ dotycz¹cych kompletnoci. Z pewnoci¹ istniej¹
jeszcze inne formy obecnoci mierci. Na przyk³ad pozostawiam bez badania, ze wzglêdu na jego skomplikowanie, bez w¹tpienia cis³y zwi¹zek miêdzy mierci¹ a mi³oci¹.
8
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bacha Todesgedanken i Heideggera Sein und Zeit, trzy najwa¿niejsze ród³a, z których czerpiê, to: mowa Kierkegaarda An einem Grabe (1845)9, opublikowana pomiertnie rozprawa Maxa Schelera Tod und Fortleben (1911
1914)10 i przede wszystkim równie¿ pomiertnie wydane pismo filozofa,
który odegra³ wielk¹ rolê w duchowym ¿yciu Berlina, Georga Simmela
Lebensanschauung (1918)11. Nie jest przypadkiem, trzeba tutaj dodaæ, ¿e
wszystkie te prace ukaza³y siê miêdzy publikacjami Feuerbacha i Heideggera, a wiêc miêdzy rokiem 1830 i 1927. Sk³aniam siê ku twierdzeniu, ¿e
rozwój tego typu modernistycznej filozofii, jak i modernistycznej sztuki,
sto lat po jej narodzinach, wiêc oko³o roku 1930, w istocie siê wyczerpa³.
W eseju Jako filozofowaæ znaczy uczyæ siê umieraæ, w którym zachowane s¹ dwa tysi¹ce lat refleksji nad mierci¹, Montaigne pisze: Wszystkie dni id¹ ku mierci, ostatni jej dochodzi12. Wielki moralista myli o byciu-w-czasie, które dzielimy z rzeczami tego wiata, o naszym byciu w czasie
obiektywnym, który mo¿na odczytaæ na zegarze, o up³ywie godzin i dni.
Nasze ¿ycie w wymiarze tego czasu jest od samego pocz¹tku okrelone
przez mieræ. Z rzeczami mamy to wspólne, ¿e przemijamy, a przemijanie
jest wychodzeniem ku mierci. W wietle naszego przemijania patrzymy
na przemijanie rzeczy, w przemijaniu rzeczy prze¿ywamy nasze w³asne.
To jest najbardziej elementarna forma obecnoci mierci w ¿yciu.
Z rozumieniem przemijania jako wychodzenia ku mierci stapia siê
u Montaignea myl tak stara, jak grecka tragedia. Jest to myl, ¿e ¿ycie
jest dozgonnym umieraniem lub ¿e umieranie jest nie tylko koñcow¹ faz¹
¿ycia, lecz ¿yciem w ca³ej jego czasowej rozci¹g³oci. Wypowiedziana
w konkretnej sytuacji tych, dla których wybi³a ostatnia godzina, myl ta
wygl¹da doæ abstrakcyjnie; blednie ona w obliczu powagi le¿enia na ³o¿a
mierci [Im-Sterben-Liegen]. Jednoczenie dotyka ona pewnej rzeczywi9
Søren Kierkegaard, Samlede Vrker, Hrsg. A.B. Drachmann i in., wyd. 2, Bd. 5,
s. 261293; por. M. Theunissen, Der Begriff Ernst bei Søren Kierkegaard, wyd. 3, FreiburgMünchen: Alber 1982, s. 140147.
10
M. Scheler, Gesammelte Werke, Bd. 10, s. 964; wydanie polskie: M. Scheler, mieræ
i dalsze ¿ycie, [w:] ten¿e, Cierpienie, mieræ, dalsze ¿ycie, t³um. A. Wêgrzecki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994, s. 67130.
11
G. Simmel, Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel, MünchenLeipzig 1918.
Tematowi mierci i niemiertelnoci powiêcony jest trzeci rozdzia³ tego dzie³a.
12
M. de Montaigne, Próby, t³um. T. ¯eleñski (Boy), Warszawa: PIW 1985, t. 1, s. 216.
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stoci, mianowicie ¿ycia w biologicznym sensie. Na ile nasze ¿ycie jest
¿yciem tego wszystkiego co ¿yje, nie ulega mierci tylko dlatego, ¿e jest
czasowe. Co w nim samym pracuje ku mierci. Nie mam prawa opowiadaæ siê za któr¹ z konkurencyjnych teorii starzenia siê w dzisiejszej biologii. Pogl¹d, ¿e ¿ycie jest ustawicznym umieraniem, mo¿na jednak wyraziæ
równie¿ przy pomocy najbardziej faworyzowanej teorii mutacji. Z pewnoci¹ naukowo poprawniej by³oby powiedzieæ, ¿e proces rozpadu ¿ycia nie
zaczyna siê wraz z narodzinami, lecz dopiero kiedy po narodzinach.
W wietle danych empirycznych poprzedni pogl¹d wydaje siê przesadzony. Uwa¿am jednak, ¿e ró¿nicê miêdzy umieraniem trwaj¹cym od pocz¹tku ¿ycia i rozpoczynaj¹cym siê wkrótce potem mo¿na pomin¹æ. Filozoficznie jest znacz¹ce, ¿e od razu pod lub za krzyw¹ ¿ycia ukazuj¹c¹ siê na
powierzchni  która pocz¹tkowo siê wznosi i dopiero wzglêdnie póniej
opada  ma miejsce ci¹g³y proces zmierzania ku mierci13.
Analizowane wczeniej przemijanie zatacza szerszy kr¹g ni¿ umieranie wbudowane istotom organicznym, gdy¿ podlega mu nie tylko to, co jest
organiczne; rozwa¿ane teraz podleganie mierci znajduje siê jednak o wiele g³êbiej, gdy¿ pochodzi z wnêtrza ¿ycia. Obie te formy obecnoci mierci
w ¿yciu s¹ w tym sensie spokrewnione, ¿e rzeczywistoæ, na której wyciskaj¹ swoje piêtno, równie¿ jako niewiadoma by³aby tym, czym jest. W³aciwie to nie my jestemy tymi, którzy kieruj¹ siê ku mierci, lecz raczej jestemy porwani ku mierci; umieramy ca³y czas, czy o tym mylimy, czy nie.
W przeciwieñstwie do tego starzenie siê jest cielenie realnym procesem, posiadaj¹cym jednoczenie wymiar wiadomociowy. Wydaje mi siê
rzecz¹ nies³uszn¹, ¿e biolodzy mieszaj¹ go z umieraniem. W ka¿dym razie
starzenie siê nas ludzi jest czym innym. Dokonuje siê z nim przemiana
wiadomoci czasu. Przemiana jest uwarunkowana tym, ¿e w przebiegu
naszego ¿ycia powiêksza siê objêtoæ naszej przesz³oci i jednoczenie
zmniejsza siê objêtoæ naszej przysz³oci. W nastêpstwie tego zachodzi
istotna ró¿nica w wiadomoci czasu cz³owieka m³odego i starego. M³odzieniec spogl¹da zwykle w nieskoñczenie mieni¹c¹ siê przestrzeñ mo¿liwoci, starzec ugina siê pod ciê¿arem swojej skamienia³ej historii. Rów13
Simmel, który poród modernistów powiêca najwiêcej uwagi pojêciu dozgonnego
umierania w sensie biologicznym, pos³uguje siê teori¹, wed³ug której ju¿ wkrótce po
narodzinach ¿ywego organizmu nastêpuje spadek jego si³y asymilacyjnej, a¿ do punktu,
w którym desymilacja osi¹gnie przewagê nad asymilacj¹.
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nie¿ porz¹dek czasu, jakiego s¹ wiadomi, ró¿ni siê od czasu zegarowego,
pod którego dyktando zmierzaj¹ ku mierci i umieraj¹. On nie dzieli siê na
to, co wczeniej i póniej, lecz w³anie na przesz³oæ, przysz³oæ i teraniejszoæ14. Jednoczenie starzenie, które siê w nich dokonuje, jest procesem trwaj¹cym przez ca³e ¿ycie. Jakociowy skok od wiadomoci czasu
m³odzieñca do wiadomoci czasu starca dokonuje siê na gruncie g³êboko
zakorzenionej ci¹g³oci. ¯ycie w ka¿dej chwili znaczy, ¿e przesz³oæ staje
siê wiêksza, a przysz³oæ siê zmniejsza. Scheler, który zanalizowa³ to najdok³adniej, wyci¹ga wniosek, ¿e sama mieræ wydarza siê w ka¿dej chwili.
Wniosek wielce w¹tpliwy! Jest jednak niew¹tpliwe, ¿e starzenie siê jest
obecnoci¹ mierci w ¿yciu, trzeci¹ w naszych analizach.
Tak rozumiane starzenie siê jest wprawdzie procesem uwarunkowanym biologicznie, ale kiedy do niego do³¹cza siê odbicie tego procesu
w wiadomoci, ma on znaczenie dla specyficznie ludzkiego ¿ycia. Specyficznie ludzkie ¿ycie, ¿ycie, jakie prowadzimy, posiada formê, która jest
czwart¹ form¹ obecnoci mierci. Wyrasta ona z w³asnego odniesienia do
czasu. Przez Kierkegaarda wypracowana, a przez Heideggera rozwiniêta
filozofia nazywa tê formê ¿ycia czasowoci¹ [Zeitlichkeit]. To, co odró¿nia czasowoæ od ¿ycia w czasie zegarowym oraz od prze¿ywania czasu
przesuwaj¹cego siê z przesz³oci w przysz³oæ, wynika ze szczególnego
rodzaju rzeczywistoci, któr¹ przedstawia specyficznie ludzkie ¿ycie. Ta
okrelona rzeczywistoæ, egzystencja w sensie filozofii egzystencjalnej, jest
dokonywaniem [Vollzug], ¿yciem jako dokonywaniem ¿ycia lub jako egzystowaniem [Existieren]. Egzystujemy jednak tak, ¿e odwracamy kierunek
czasu: jako istoty ¿ywe, ¿yj¹ce ku naszej mierci, ¿yjemy jak ci, którzy
swoje ¿ycie prowadz¹ od naszej mierci. A to jest mo¿liwe, poniewa¿ specyficzne antycypowanie mierci w wiadomoci jest za³o¿eniem i podstaw¹ naszego realnego dokonywania ¿ycia: tylko wtedy mo¿emy ¿yæ od mierci, jeli najpierw do niej  jak wyra¿a siê Heidegger  wybiegniemy [vorlaufen]. Mam w¹tpliwoci, czy przez to, jak chce Heidegger, Dasein staje
siê ca³e. Jeli jednak bêdziemy mieli szczêcie, to poprzez to antycypowanie mierci mo¿emy zapanowaæ nad naszym ¿yciem. Jeli jestemy wiadomi, co mo¿emy w najlepszym wypadku jeszcze zrobiæ, a czego w ¿ad14
Na temat tej ró¿nicy patrz J.E. McTaggart, The Nature of Existence, Cambridge
1927. Por. P. Bieri, Zeit und Zeiterfahrung, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1972.

Obecnoæ mierci w ¿yciu

87

nym wypadku nie bêdziemy mogli uczyniæ, wtedy z uwiadomienia naszej
mierci zyskujemy si³ê do dzia³ania. Przemieniamy niemoc ¿ycia-ku-mierci
[Auf-den-Tod-hin-Leben], przez odwrócenie go w ¿ycie-od-mierci [Vom-Tod-her-Leben], w moc. A to jest mo¿liwe dlatego, ¿e ¿ycie, jakie prowadzimy, nie jest ¿adn¹ rzeczywistoci¹ dan¹ z góry, odbijaj¹c¹ siê tylko
w wiadomoci, lecz rzeczywistoci¹ kierowan¹ przez wiadomoæ. Jeli
wiêc wiadomie kszta³tujemy nasz¹ w³asn¹ rzeczywistoæ, mo¿emy dziêki
mierci, o ile okolicznoci na to pozwol¹, staæ siê panami w³asnego ¿ycia,
a tym samym w pewnym stopniu mieæ w³adzê nad sob¹. Nie wolno nam
tylko zapominaæ, kiedy o tym mylimy, ¿e owa moc p³ynie z niemocy. Wyrywamy tê moc burzy, która gna nas w mieræ, w ten sposób, ¿e odwracamy
siê do niej plecami. Tylko w tym sensie nasze ¿ycie jest ¿yciem bohaterskim. Pusty heroizm wybiegaj¹cego ku mierci Dasein powstaje z subiektywizmu, którego aspektem jest rozp³ywanie siê mierci w ¿yciu. Temu
samemu subiektywizmowi trzeba przypisaæ zabsolutyzowanie czasowoci
specyficznie ludzkiego ¿ycia oraz zaprzeczenie temu, ¿e my, ludzie, ¿yjemy równie¿ w obiektywnym czasie. W ten sposób zagubiono sedno sprawy: ród³em ¿ycia od mierci jest ¿ycie ku mierci, wskutek tego równie¿
moc ufundowana jest w niemocy. Abstrakcja bycia-w-czasie [In-der-Zeit-Sein] przeszkadza nawet nam zrozumieæ, jak mieræ dostarcza nam energii do dzia³ania. Ona to sprawia, ¿e planujemy w m¹dry sposób tylko to, co
mo¿emy uczyniæ w danym nam ludziom przeciêtnie okresie ¿ycia, a wiêc
w odcinku obiektywnego czasu.
Równie¿ ¿ycie-od-mierci [Vom-Tode-her-Leben] jest wiêc, tak samo
jak ¿ycie-ku-mierci [Auf-den-Tod-hin-Leben], dozgonne umieranie i starzenie, form¹ uprzedniej okrelonoci ¿ycia poprzez mieræ, która sama nie
jest niczym innym, jak jego koñcem i stanem po jego zakoñczeniu. Czy
oprócz tego znajdujemy mieræ ju¿ w ¿yciu? Czy nasze ¿ycie jest tylko
przez mieræ o-panowane [beherrscht], czy ona równie¿ je przenika
[durchherrscht]?
Mówi¹c, ¿e nasze ¿ycie od samego pocz¹tku jest okrelone przez
mieræ, wyra¿amy siê niezwykle formalnie. Konkretnie nale¿y to rozumieæ
nastêpuj¹co: ¿yjemy w cieniu mierci. Jeli tak jest, to wydaje siê, ¿e musimy powiedzieæ: mieræ rzuca swój cieñ przed siebie. To jest powiedziane
wprawdzie konkretnie, ale metaforycznie. Metaforyczny sposób wyra¿ania siê sam w sobie nie poci¹ga jeszcze za sob¹ w ¿adnym razie braku
odniesienia do rzeczywistoci. Niemniej jednak musimy w takim wypadku
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sprawdziæ, czy odpowiada mu co realnego, czy nie odpowiada i jest pust¹
metafor¹. Nie mogê tutaj przeprowadziæ takiego badania. Pytanie pozostawiam otwarte. Chodzi mi tylko o to, aby na podstawie formy obecnoci
mierci, która byæ mo¿e ca³kowicie przynale¿y jeszcze do szeregu form ju¿
rozwa¿anych, pokazaæ mo¿liwoæ, ¿e w naszym ¿yciu zachodzi co, za czym
skrywa siê dos³ownie rozumiany przypadek zachodzenia mierci. Przez
wskazanie na ow¹ mo¿liwoæ otwieram ostatni odcinek drogi, o który mi
przede wszystkim chodzi.
Wed³ug powszechnej oceny mieræ jest czym negatywnym. Mowa
o czym negatywnym ma na celu dwie rzeczy. Filozofowie maj¹ tu zwykle
wtedy na myli to, czym co nie jest, a wiêc co innego. W jêzyku przedfilozoficznym co negatywnego to zwykle co negatywnie ocenianego, co,
czego nie chcemy, aby by³o, czego ostatecznie dlatego nie chcemy, poniewa¿ przez to cierpimy. Wed³ug powszechnej oceny mieræ jest czym negatywnym w obu sensach tego s³owa. Jest negatywna jako co innego ni¿
¿ycie i jako co, czego nie chcemy. Sen i noc mo¿na interpretowaæ jako
realny przejaw czego negatywnego w pierwszym sensie, chorobê jako realny przejaw czego negatywnego w drugim sensie. Zamiast przejaw
[Vorschein] mo¿na powiedzieæ preludium [Vorspiel]. Nawet jeli ta interpretacja trafnie odczytuje rzeczywistoæ, to nie jest to pe³na rzeczywistoæ mierci, a tylko taka, w której mieræ siebie zapowiada. Byæ mo¿e
mieræ zapowiada siebie we nie i w nocy, o ile ¿ycie we nie jest inne od
¿ycia na jawie, a ¿ycie w nocy czym innym od ¿ycia za dnia. Za ¿ycie na
jawie i w dzieñ jest w³aciwie ¿yj¹cym ¿yciem, wobec którego ¿ycie we
nie i w nocy jawi siê jak nie-¿ycie [Nichtleben]. W podobny sposób mieræ
mo¿e zapowiadaæ siebie w chorobie. mieræ nie spowodowana przez zewnêtrzn¹ przemoc, równie¿ mieræ ze staroci, przypieczêtowuje zwykle
chorobê. Wystarczaj¹ce pojêcie mierci zak³ada wystarczaj¹ce pojêcie choroby. Jakkolwiek nale¿a³oby bli¿ej rozumieæ chorobê, w ka¿dym razie jest
ona ograniczanym w swej ¿ywotnoci i tym samym w sobie zamieraj¹cym
¿yciem. Powiedzenie, ¿e kto jest miertelnie chory trzeba nieraz potraktowaæ serio. Istniej¹ nie tylko miertelne choroby, a wiêc takie, które nieub³aganie prowadz¹ ku mierci. Zanim umrzemy, w potocznym sensie tego
s³owa, w ka¿dej chorobie co w nas obumiera i to w jeszcze inny sposób,
ni¿ w trwaj¹cym ca³e ¿ycie umieraniu kogo zdrowego.
W naszych rozwa¿aniach dotarlimy do punktu, który mo¿emy przekroczyæ tylko wtedy, gdy powrócimy do metafizycznej interpretacji mier-
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ci. Do pogl¹dów metafizycznych, u róde³ doktryny platoñskiej, nale¿y
oprócz przytoczonej na pocz¹tku definicji mierci jako oddzielenia duszy
od cia³a, równie¿ okrelenie filozofii jako æwiczenia siê w umieraniu15.
Æwiczenie to polega na czêciowej antycypacji wystêpuj¹cego w mierci
pe³nego oddzielenia. Jak ka¿da antycypacja, ta równie¿ dokonuje siê w wiadomoci. Jednoczenie jest ona jednak realn¹ czynnoci¹  czynnoci¹ poznawcz¹ rozumian¹ jako ogl¹d idei, na które wed³ug Platona uwra¿liwia
siê dusza tylko w odwróceniu od cia³a, zmys³ów i ich uciech. Dokonuj¹ce
siê ju¿ za ¿ycia rozdzielenie duszy od cia³a posiada wed³ug Platona, niezale¿nie od niepe³noci tego procesu w sensie teoretyczno-metafizycznym,
podwójne pierwszeñstwo przed oddzieleniem, które sprawia sama mieræ.
Po pierwsze, kieruje siê na nie zainteresowanie, które zapocz¹tkowuje proces zapoznawania siê ze mierci¹, a po drugie, daje nam ono podstawê
dowiadczaln¹, dziêki której Platon definiuje mieræ w³anie jako oddzielenie duszy od cia³a. Przy tym nie nale¿y uwa¿aæ dokonuj¹cej siê podczas
¿ycia antycypacji oddzielenia duszy od cia³a tylko jako analogii do mierci.
Nie umiemy sobie ju¿ tego niemal wyobraziæ, ale naprawdê jest tak, ¿e ca³a
metafizyczna, wiêc równie¿ chrzecijañska, tradycja, rozumie mors mystica  wewnêtrzne obumieranie nie w sposób metaforyczny, tak samo jak
i mors animae  mieræ duszy, spowodowan¹ przez grzech i wymierzon¹
jako karê.
Aby zapobiec nieporozumieniom, przypomnê jeszcze raz i dok³adniej ni¿ na pocz¹tku, co mam na myli, a czego nie mam, mówi¹c o metafizycznej interpretacji mierci. Nie przyjmujê ani tezy o niemiertelnoci,
ani pretensji do treciowej definicji mierci. Zgadzam siê jednak z pogl¹dem, po pierwsze, ¿e nale¿y siê æwiczyæ i uczyæ obchodzenia ze mierci¹,
a po drugie, z pogl¹dem, ¿e tym, czego trzeba siê nauczyæ, jest pewne oddzielenie. Tego oddzielenia [Scheidung], ze wzglêdu na rezygnacjê z treciowej definicji, nie okrelam ju¿ jako rozdzielenia [Abscheidung] duszy
i cia³a, i nazywam je po¿egnaniem [Abschied]*. Najpierw chcia³bym zary15
Por. Platon, Fedon, 61c, 63e-64a, 64e-65a, 67d-e. Definicja mierci jako oddzielenia duszy od cia³a znajduje siê ju¿ w Gorgiaszu (523e).
*
Wraz ze s³owem Abschied (po¿egnanie) pojawia siê tu ca³a rodzina etymologicznie spokrewnionych s³ów, takich jak abschiedlich (po¿egnalny) i abscheiden (wydzielaæ, oddzielaæ, ale w przestarza³ym u¿yciu znaczyæ mo¿e tak¿e umieraæ). S³owa te bêd¹ bardzo istotne dla dalszej czêci wywodu. Autor u¿ywa ich w wielu grach
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sowaæ, co zwykle rozumiemy przez po¿egnanie, a nastêpnie zadaæ pytanie,
na ile i jak dalece mo¿na rozumieæ mieræ jako po¿egnanie. Na zakoñczenie chcia³bym zbadaæ, czy, i ewentualnie w jakim sensie, mamy prawo mówiæ
o nauce umierania poprzez antycypacjê tego po¿egnania.
W potocznym rozumieniu s³owa po¿egnanie mamy na myli sytuacjê, gdy ¿egnamy siê z innymi lub innym, z naszym wiatem [Mitwelt] i otoczeniem [Umwelt]. Z innym(i) ¿egnamy siê, gdy opuszczamy pewne miejsce. W pospolitym rozumieniu tego s³owa zak³adamy wiêc, ¿e ¿egnaj¹ca
siê osoba nie przemija, lecz odchodzi, udaj¹c siê w inne miejsce. Jeli jednak owo odchodzenie jest w sposób konieczny wspó³pomylane, gdy u¿ywamy tego s³owa, wówczas oznacza to, ¿e po¿egnanie z innym(i) jest mo¿liwe wy³¹cznie jako takie; nie mo¿e za istnieæ nic takiego, jak po¿egnanie
z samym sob¹. Po¿egnanie z samym sob¹, przynajmniej w sensie cis³ym,
jest niemo¿liwe ze wzglêdu na regu³y jêzyka, który strukturuje nasz codzienny wiat. Mówimy o tym natomiast w przenonym sensie. ¯egnamy
siê na przyk³ad z przekonaniami. O ile takie przekonania s¹ naszymi w³asnymi przekonaniami, wraz z po¿egnaniem z nimi ¿egnamy siê w pewnym
sensie równie¿ z samymi sob¹. W sytuacji ekstremalnej dochodzi do za³amania naszego wiatopogl¹du.
Niezale¿nie od tego, z potocznego rozumienia s³owa po¿egnanie
wnosimy co nastêpuje: mierci nie mo¿emy zdefiniowaæ jako po¿egnania,
w ka¿dym razie nie wtedy, gdy chcemy, jak ja, powstrzymaæ siê od interpretacji, która zasadza siê na przyjêciu osobistej niemiertelnoci. Mo¿na
j¹ jednak rozwa¿aæ w aspekcie po¿egnania. mieræ nie jest po¿egnaniem,
ale po¿egnanie jest czynnoci¹, do której wprawdzie mierci siê nie sprowadza, która jednak do niej nale¿y. Jedyn¹ rzecz¹, któr¹ jeszcze mo¿emy
uczyniæ, gdy minie nasz czas, jest po¿egnanie siê ze wiatem i w zupe³nie
szczególnym sensie tak¿e z nami samymi. Je¿eli w ogóle, mówi¹c s³owami
Heideggera, znosimy [vermögen] mieræ, to tylko w ten sposób. Co nie
jest mo¿liwe za ¿ycia, staje siê mo¿liwe w mierci, poniewa¿ w chwili mierci
jestemy ju¿ tylko przesz³oci¹ i w ¿adnym wypadku przysz³oci¹. W niej
musimy po¿egnaæ siê z samym sob¹, poniewa¿ sami nie jestemy niczym
poza tym, co przesz³e. Ale byæ samym sob¹ znaczy w³anie  mieæ przys³ownych, których nie sposób oddaæ w przek³adzie. Abschied przek³adamy zawsze jako
po¿egnanie, za abschiedlich jako po¿egnalny, choæ nie zawsze brzmi to naturalnie
[przypis A. Chrudzimskiego].
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sz³oæ i w ni¹ projektowaæ siebie. Dlatego w mierci musimy po¿egnaæ siê
z samym sob¹, stalimy siê bowiem tym, co przesz³e i co nie jest ju¿ sob¹.
W jaki sposób mo¿na by rozumieæ æwiczenie siê w umieraniu, zak³adaj¹c, ¿e w ogóle jest ono naszym zadaniem, jako antycypacjê owego po¿egnania? Przy wyjanianiu tego pytania najlepiej jest wyjæ od konkretnego dowiadczenia, na przyk³ad od poczucia samotnoci. Ka¿da rzeczywista samotnoæ, która jest czym wiêcej i czym innym ni¿ zwyk³e bycie
samym  mo¿emy byæ samotni równie¿ poród ludzi  jest poczuciem czego podobnego do antycypacji mierci. Getsemani, ogród samotnoci Jezusa, znajduje siê w cieniu Golgoty, miejsca jego mierci.
Jednak nie mo¿emy pojmowaæ tego dowiadczenia jako antycypacji
ostatniego po¿egnania. To, ¿e czujemy siê samotni znaczy, ¿e czujemy siê
odrzuceni do nas samych. Przecie¿ ca³kowita samotnoæ oznacza odosobnienie od wszystkich innych. Ale w³anie tam, gdy wycofamy siê do samego siebie, nie ma rozstania z sob¹ samym. Poza tym poczucie samotnoci
nie jest czym, co mo¿na by by³o wyæwiczyæ, nie jest ¿adnym dokonaniem podmiotu. Wrêcz przeciwnie, ono nas ogarnia, bez i wbrew naszej
woli. Ostatecznie samotnoæ przedstawia równie¿ szczególn¹ sytuacjê, z ca³¹
pewnoci¹ sytuacjê graniczn¹, w której staje przed nami ca³oæ naszego
¿ycia. Nie ma tam jednak niczego, co mog³oby nam w wêdrówce przez nie
towarzyszyæ. Nasze badawcze zainteresowania kieruj¹ siê za na obecnoæ
mierci w czasowym rozpostarciu naszego ¿ycia.
B¹d co b¹d s¹dzê, ¿e dowiadczenie samotnoci otwiera nam dostêp do poszukiwanego fenomenu. Odosobnienie samotnoci zawiera dystans. Fenomen dystansu spe³nia wszystkie trzy warunki, które s¹ konieczne do antycypacji ostatniego po¿egnania. Dystans jest po pierwsze dystansem wobec siebie, nie tylko w stosunku do innych, po drugie jest mo¿liwy
do wyuczenia, a mianowicie, po trzecie, wyuczenia jako trwa³e nastawienie [Dauerhaltung]. Jednak¿e nale¿y przyznaæ, ¿e dystans jako taki, w sobie i jako okrelony fenomen, nie upowa¿nia nas do rozpatrywania go w jakimkolwiek zwi¹zku ze mierci¹. Jak jednak przedstawia³aby siê rzecz,
gdyby dystans nie by³ odosobnionym fenomenem, nie tylko czym, co wystêpuje w naszym ¿yciu, ale samym naszym ¿yciem? Czy wtedy samo ¿ycie nie by³oby dla nas ludzi jedn¹ wielk¹ antycypacj¹ mierci?
Na to pytanie mogê dpowiedzieæ w tym miejscu jedynie w postaci
nastêpuj¹cej tezy: ¿yjemy po ludzku wtedy i tylko wtedy, gdy ¿yjemy w sposób po¿egnalny [abschiedlich], a to znaczy: gdy ¿egnamy siê [abscheiden]
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ze wiatem i nami samymi. Taki sposób ¿ycia nie jest kwesti¹ jakiego
dobrowolnego wyboru, poniewa¿ nasze ¿ycie po prostu ma charakter po¿egnalny [ist abschiedlich].
Wypowiadaj¹c powy¿sze s³owa, pokonujê pometafizyczn¹ filozofiê
mierci jej w³asn¹ broni¹. Pometafizyczna filozofia mierci jest filozofi¹
¿ycia. Równie¿ modernistyczna filozofia egzystencji ma swoje ród³a i sta³e pod³o¿e w filozofii ¿ycia w taki sam sposób, w jaki sztuka modernistyczna, mianowicie secesja [Jugendstil], która w dok³adnym sensie tego s³owa
jest sztuk¹ ¿ycia, czerpie swe inspiracje z historycznie komplementarnego
zjawiska filozofii ¿ycia. Filozofii ¿ycia zawdziêczamy dwie wa¿ne tezy. Po
pierwsze, nauczy³a nas ona, ¿e ¿ycie jako takie przekracza samo siebie, jest
ruchem auto-transcendencji, a po drugie, ¿e ¿ycie czysto witalne i ¿ycie
ducha transcenduj¹ siebie na ró¿ne, przeciwstawne sposoby. ¯ycie witalne
jest zdaniem Georga Simmela ¿yciem-wiêcej [ein Mehr-Leben], ¿ycie ducha jest wiêcej-ni¿-¿yciem [ein Mehr-als-Leben]16. Chodzi tu o to, ¿e czysto witalne ¿ycie przekracza samo siebie w tym sensie, ¿e wykracza ono
z ka¿dorazowego swego stanu w kierunku jeszcze wy¿szego stopnia ¿ywotnoci. Z kolei ¿ycie ducha przekracza siebie w cis³ym sensie, poruszaj¹c siê jako ¿ycie w kierunku czego innego ni¿ ¿ycie. Przedfaszystowski
od³am niemieckiej filozofii ¿ycia, pod wodz¹ Nietzschego, zredukowa³ autotranscendencjê ¿ycia do poziomu witalnego  do Woli Mocy, która jest
wol¹ osi¹gniêcia coraz wiêkszej mocy. Lewe skrzyd³o filozofii ¿ycia, które
przechodzi w egzystencjalizm, charakteryzuje siê natomiast tym, ¿e stematyzowa³o i istotnie pog³êbi³o analizê tego drugiego rodzaju ruchu, ruchu
¿ycia bêd¹cego zarazem wiêcej-ni¿-¿yciem. Przedstawiciele tego nurtu
doszli do wniosku, ¿e radykalna auto-transcendencja jako transcendowanie samego ¿ycia jest ruchem autentycznie ludzkiego ¿ycia i nie musi zostaæ ograniczona do ¿ycia ducha. Tym autentycznie ludzkim ¿yciem jest
¿ycie, które prowadzimy. W obliczu tego nale¿y na nowo zdefiniowaæ podmiot auto-transcendencji. Rolê podmiotu, po tym wszystkim, co powiedzielimy, przejmuje samo ¿ycie. To ¿ycie jest tym, co siebie transcenduje.
To samo obowi¹zuje tak¿e w naszym przypadku. O ile jednak sami prowadzimy nasze ¿ycie, sami stajemy siê te¿ tym podmiotem. Nasze ¿ycie przekracza siebie wtedy, gdy nieustannie oddzielamy siê [abscheiden] od wia16
Por. G. Simmel, Lebensanschauung, przede wszystkim pierwszy rozdzia³, który
omawia temat transcendencji ¿ycia.
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ta i samych siebie. Pos³uguj¹c siê jêzykiem Sartrea, mo¿na powiedzieæ, ¿e
ludzka rzeczywistoæ jest niczym innym ni¿ ci¹g³ym ruchem odrywania siê
[Sich-Losreißens] od wiata i siebie samego. Mimo ¿e rzeczywistoæ ta,
czy tego chcemy, czy nie, obiektywnie na tym polega, musimy j¹ ci¹gle od
nowa wytwarzaæ, poniewa¿ autentycznie ludzkiego ¿ycia nie zastajemy
danego nam w gotowej postaci. Musimy nauczyæ siê ¿yæ po ludzku, a uczymy siê tego tylko przez po¿egnanie. Z pewnoci¹ nie jest to myl Montaignea, ale tkwi to w jego stwierdzeniu: uczenie siê umierania oznacza
uczenie siê ¿ycia.
Jestem wiadomy faktu, ¿e teza, i¿ ¿ycie ludzkie jako takie i w swej
ca³oci jest w emfatycznym sensie po¿egnalne [abschiedlich], wymaga³aby dok³adnego uzasadnienia. Choæ nie mogê go podaæ w tym miejscu, to
spróbujê daæ przyk³ad, w którym jeszcze raz porównam metafizyczne i pometafizyczne ujêcie mierci. Jeli oba te ujêcia rozpatrujemy same dla siebie, wówczas znajduj¹ siê w one opozycji. Mimo i¿ jest im wspólne, ¿e
wychodz¹ od umo¿liwienia ¿ycia poprzez mieræ, to filozofia metafizyczna uczy teoretycznej, natomiast pometafizyczna  praktycznej mo¿liwoci
¿ycia poprzez mieræ. W tym sensie panuje miêdzy nimi stosunek napiêcia,
napiêcia miêdzy teori¹ a praktyk¹. Jeli natomiast uznamy tê czêæ prawdy,
która zawarta jest w koncepcji metafizycznej, nie uniewa¿niaj¹c jednoczenie prawdy koncepcji po-metafizycznej, wówczas dochodzimy do ujêcia,
które wychodz¹c z koncepcji metafizycznej, rozszerza siê na pometafizyczn¹. Simmel wypowiada siê w duchu Platona, jak s¹dzê jako jedyny sporód
modernistów, ¿e tylko dziêki obecnoci mierci jestemy w stanie oddzieliæ i tym samym w ogóle zg³êbiæ treci duchowe, jak idee i pojêcia, liczby
czy figury geometryczne, które istniej¹ w swojej (za³o¿onej przez Simmela) bezczasowoci, jako co innego w stosunku do p³yn¹cego w czasie procesu ¿ycia17. Istotnie musimy ¿yæ w sposób po¿egnalny [abschiedlich], aby
móc zajmowaæ siê teori¹ w tym pe³nym znaczeniu, w jakim rozumieli j¹
staro¿ytni Grecy. Przygl¹daj¹c siê temu zagadnieniu bli¿ej, zauwa¿ymy jednak, ¿e antycypacja ostatniego po¿egnania na ziemi przygotowuje równie¿
glebê, na której dojrzewa odpowiedzialne praktyczne ¿ycie. Pometafizyczna filozofia mierci zak³ada je ju¿ z góry w samej rzeczywistoci. Tak wiêc
wybieganie do koñca umo¿liwia z punktu widzenia Heideggera w³aci17

Tam¿e, s. 108112.
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wy sposób bycia Dasein poprzez to, ¿e w obliczu mierci wycofujê siê ze
wiata, w którym najpierw siê pogr¹¿a³em, i przez to oddzielam moje w³asne mo¿liwoci od mo¿liwoci cudzych18. £atwo mo¿na wykazaæ, ¿e takie
po¿egnanie z innymi i innym jest mo¿liwe przez równoczesne po¿egnanie
siê z samym sob¹. Jeli tak, to w momencie prawdy zawartym w metafizycznej interpretacji mierci ukryta jest tak¿e prawda interpretacji pometafizycznej. Wtedy tak¿e potwierdzi siê, przynajmniej w tym obszarze, na
przyk³adzie którego przeprowadzilimy powy¿sz¹ próbê, ¿e ludzkie ¿ycie
jako takie w swej ca³oci jest po¿egnalne [abschiedlich]. Teza ta potwierdza siê dla tej ca³oci, w której jednocz¹ siê ze sob¹ bios theoretikos i bios
praktikos, vita contemplativa oraz vita activa19.
Z jêzyka niemieckiego prze³o¿yli Jerzy Machnacz i Olgerd Solinski
Przek³ad przejrza³ i poprawi³ Arkadiusz Chrudzimski

Por. M. Theunissen, Der Andere, 2. wyd., Berlin: de Gruyter 1977, s. 176182.
Spostrze¿enia powsta³e przy pracy nad tym tomem: wyk³ad, nad którego rozszerzeniem pocz¹tkowo siê zastanawia³em (por. Tod und Sterben pierwotny przyp. 1) opisuje
w swojej przed³o¿onej wersji wy³¹cznie tezê o odwróceniu siê [Abwendung] od wiata,
bez wprowadzenia nowego pogl¹du o mo¿liwoci zwrócenia siê [Zuwendung] ku niemu poprzez po¿egnanie, zwrócenia-siê-ku, które dokonuje siê w odpowiedzialnie prowadzonym ¿yciu. Koñczy siê on uwag¹ dotycz¹c¹ praktycznego znaczenia po¿egnania,
a w³anie wtedy mo¿na by wszcz¹æ refleksjê na temat ruchu powrotnego. Tym samym
ujêcie, które nale¿a³oby, wedle jego teoretycznej myli przewodniej, nazwaæ raczej myleniem pometafizycznym (od Feuerbacha do Heideggera) zbli¿a siê do przyjêcia platoñskiej metafizyki. Jednak¿e równie¿ uzupe³nienie myli nie zniwelowa³oby rozstêpu,
który dzieli fragmentarycznie naszkicowane pogl¹dy na temat mierci od pogl¹dów pozytywnie teologicznych, które reprezentuje np. Eberhard Jüngel. Tym, co je dzieli, jest
ostatecznie zajmowane stanowisko wobec metafizyki, które trudno zbyæ twierdzeniem,
¿e zapocz¹tkowana poprzez dowiadczenie mierci filozofia jest w sumie niczym innym jak filozofi¹ mierci. Por. E. Jüngel, Tod, Gütersloh: Mohn 41990, s. 78. Niestety
zapozna³em siê z t¹ wart¹ przeczytania lektur¹ dopiero po zakoñczeniu pisania mojego
wyk³adu.
18
19
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THE PRESENCE OF DEATH IN LIFE
Summary
Theunissen places his philosophy of death between two traditions, the modern German philosophy represented by Feuerbach, Heidegger, Kierkegaard, Scheler and
Simmel and the metaphysics of death, championed especially by Plato. At first
sight these two points of view seems completely different. The modern philosophy
construes death as something present in life (death dissolves in life) and Plato describes death as a separation of body and soul. In his analysis of the notion of
presence the author defends the thesis that the philosophy of death is the philosophy of life, provided life is construed as a movement which transcends itself.
This transcendence is described as a continuous distance toward world and ourselves. In the end he comes to conclusion that the metaphysical interpretation of death is consistent with the postmetaphysical one, the former is like a theory and the
latter is like a practice.
Translated by Katarzyna Szymañska
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Rozstrzygaj¹ce dla naszej próby filozoficznej interpretacji ludzkiego
¿ycia jest zaatakowanie tego, co oczywiste, uwolnienie siê
od swojskoci samego siebie, w której siê pierwotnie znajdujemy.
Grundphänomene des menschlichen Daseins, s. 25
Filozofowanie nie mo¿e rozpoczynaæ siê w pró¿ni
 musi ono za³o¿yæ naiwn¹ wiarê w istnienie [Seinsglauben],
charakterystyczn¹ dla ¿ycia, aby j¹ zaatakowaæ.
Metaphysik und Tod, s. 22
Trasumanar significar per verba non si poria1
Dante Alighieri
*
Andrea Gilardoni, ur. 1970, profesor Uniwersytetu w Mediolanie, znawca filozofii
Nietzschego, Heideggera i Eugena Finka, autor prac z fenomenologii czasu i filozofii
polityki, m.in. Zeit und Wille zur Macht: Variationen zu Heidegger und Nietzsche (Tectum Verlag 2000). Niniejszy tekst jest przek³adem dot¹d niepublikowanego niemieckiego orygina³u Eugen Fink: Das Grundphänomen Tod zwischen Polis und Kosmos.
1
Przemiany nadludzkiej nie zdo³a / wyraziæ nasze marne ziemskie s³owo. Dante Alighieri, Boska komedia, t³um. A. widerska, Kêty: Antyk 2001 (s. 389): Raj, I, 7071.
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1. Medytacja jako odcz³owieczenie
Filozofowanie Eugena Finka jest nie tylko prób¹ uwolnienia siê od bezporednio danych oczywistoci, lecz tak¿e prób¹ powrotu do nich; prób¹ powrotu do wymiaru doksy, w zwi¹zku z czym zagadnienie koegzystencjalnoci (intersubiektywnoci) staje siê pierwotne wobec ekspozycji problemu mierci. Fenomen mierci bowiem, zintersubiektywizowany jako kult
zmar³ych, mo¿e  jako nieobecnoæ  unicestwiæ sam¹ koegzystencjê. Zastosowana przez Finka metoda nosi nazwê medytacji.
Medytacja jest ascez¹, wprawianiem siê w myleniu. W tekstach2,
które Fink napisa³ jako kontynuacjê Medytacji kartezjañskich Husserla,
chodzi o medytacjê nad sensem medytowania. Mówi¹c w sposób fenomenologiczny, jest to fenomenologia fenomenologii3, tzn. samoodniesienie fenomenologii4 jako fenomenologizowania, przy czym fenomenologizowanie
jest interpretowane5 jako redukowanie i tym samym medytacja na temat sensu medytowania staje siê medytacj¹ o redukcji fenomenologicznej6.
Teraz zwrócimy uwagê7 na zdanie z Zaratustry Nietzschego (O trzech
przemianach): Nazwê wam trzy przemiany ducha: jako duch wielb³¹dem
siê staje, wielb³¹d lwem; wreszcie lew dzieciêciem8 . To zdanie byæ mo¿e
wystarczy, aby wprowadziæ w zagadnienie medytacji. Medytacja, któr¹
fenomenologia pojmuje jako epoché i redukcjê, mog³aby zostaæ zrozumiana i spe³niona jako metamorfoza cz³owieka. Wtedy mo¿liwe mog³oby siê
okazaæ operatywne pomylenie dwóch praktyk jednoczenie: nadcz³owieka i redukowania. Chodzi o to, ¿e Fink stosuje metodê fenomenologiczn¹
w obrêbie swej fenomenologii fenomenologii, zarazem jednak interpretuje
wyranie jej metodê (medytacja jako epoché i redukcja) jako ethos, habitus
2
E. Fink, VI. Cartesianische Meditation, Dordrecht: Kluwer 1988, t. 1 i 2 (dalej VI.
CM].
3
VI. CM, t. I, s. 9.
4
VI. CM, t. I, s. 14 i n.
5
VI. CM, t. I, s. 3253.
6
Por. na ten temat G. van Kerckhoven, Mondanizzazione e individuazione. La posta
in gioco nella Sesta Meditazione cartesiana di Husserl e Fink, Genova: Il Malangolo
1998.
7
Por. E. Fink, Nietzsches Philosophie, Stuttgart: Kohlhammer 1960, 19926, s. 7071.
8
F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra (t³um. W. Berent), ToruñWarszawaSiedlce:
Towarzystwo Wydawnicze IGNIS S.A. 1922, s. 25.
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(habitualnoæ) autometamorfozy dokonuj¹cej siê w osobie, która fenomenologizuje. Fink nazywa ten proces odcz³owieczeniem cz³owieka9. Ta
operatywna wspólnoæ pojêæ, która wyinterpretowana jest z relacji miêdzy
doks¹ a redukcj¹, przedstawia potencja³ fenomenologizowania, poniewa¿
fenomenologizowanie nie jest ¿adn¹ dan¹ cz³owiekowi z góry mo¿liwoci¹, lecz potencjalnoci¹: jest ona zdolnoci¹ do fenomenologizowania10.
Wed³ug Finka istnieje rzeczywista ró¿nica zachodz¹ca miêdzy sposobem potencjalnego bytu dyscypliny naukowej przed wszelkim urzeczywistnieniem, a tym sposobem jej potencjalnoci, który otrzymuje ona po
swojej aktualizacji. Owa ró¿nica wskazuje na to, ¿e przed wszelkim urzeczywistnieniem nauki ta mo¿liwoæ jest jedynie prywatn¹ potencjalnoci¹,
natomiast po aktualizacji staje siê intersubiektywn¹: Genialny twórca nauki nie otwiera ¿adnej jedynie prywatnej potencjalnoci, lecz potencjalnoæ intersubiektywn¹11.
Ta intersubiektywna potencjalnoæ otwiera mo¿liwoæ odcz³owieczenia cz³owieka do tego stopnia, ¿e gdy tylko prywatna mo¿liwoæ cz³owieka
zostanie odczytana jako doksa, a fenomenologiczna medytacja jako odcz³owieczenie, powstanie pytanie o stosunek doksy do fenomenologii12:
Odró¿nienie z jednej strony niewiadomej, nieotwartej, a z drugiej
uwiadomionej, daj¹cej siê zaktualizowaæ ludzkiej mo¿liwoci, jest teraz
wa¿ne po to, aby scharakteryzowaæ potencjalnoæ fenomenologizowania. Na pocz¹tek koniecznie trzymajmy siê tego, ¿e fenomenologizowanie jako takie nie jest ¿adn¹ mo¿liwoci¹ cz³owieka, lecz w³anie
odcz³owieczeniem cz³owieka, które oznacza przejcie ludzkiej egzystencji (jako poch³oniêtej wiatem i naiwnej samoapercepcji) w podmiot
transcendentalny. Przed aktualnym urzeczywistnieniem fenomenologizowania, dokonuj¹cym siê w redukcji, nie istnieje ¿adna nieodkryta
i niewiadoma, ludzka mo¿liwoæ fenomenologicznego poznawania [...].
Cz³owiek nie mo¿e fenomenologizowaæ jako cz³owiek, tzn. jego bycie
cz³owiekiem nie mo¿e siê utrzymaæ poprzez aktualizowanie fenomenologicznego poznania. Dokonanie fenomenologicznego poznania oznacza, i¿ cz³owiek przekracza (transcenduje) samego siebie, a tym samym
przekracza siebie samego we wszystkich swych ludzkich mo¿liwociach.
9
10
11
12

VI. CM, s. 132.
VI. CM, s. 130.
VI. CM, s. 131.
Tam¿e.
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Fink objania ten proces odcz³owieczenia cz³owieka jako paradoks: paradoks wyra¿a siê w ten sposób, i¿ podczas gdy cz³owiek dokonuje redukcji
fenomenologicznej (odcz³owiecza siê), wykonuje tym samym czynnoæ,
której nie mo¿e on w ogóle wykonaæ, która ca³kowicie nie le¿y w sferze
jego mo¿liwoci13 . Kto zatem dokonuje redukcji fenomenologicznej?
Podmiot transcendentalny. Dopiero po urzeczywistnieniu tej redukcji
fenomenologizowanie wydaje siê ka¿dorazowo daj¹cym siê uj¹æ przez
cz³owieka, potencjalnie danym mu wprzód nastawieniem14.
Ta krótka analiza dotyczy redukcji dokonywanej z pozycji doksy, tzn.
redukcji, któr¹ dokonuje sama doksa i poprzez któr¹ siê ona przeobra¿a 
metamorfoza cz³owieka jako intersubiektywnej istoty. Paradoksu nie nale¿y rozumieæ jako odcz³owieczenia jednostki ludzkiej, lecz jako redukcjê
intersubiektywn¹. Kiedy jednak rozumiemy cz³owieka jako istotê intersubiektywn¹, oznacza to, ¿e  jak pisze Fink w wyk³adzie Natur, Freiheit,
Welt 15  cz³owiek [jest] relacj¹. Jak¹ jednak relacjê przedstawia cz³owiek, skoro odcz³owiecza siê on podczas dokonywania redukcji fenomenologicznej i jest istot¹ intersubiektywn¹? Na to pytanie nie sposób znaleæ natychmiastowej odpowiedzi, raczej prowokuje ono do stawiania dalszych pytañ o koegzystencjê.
Praca i mi³oæ, gra i panowanie s¹ podstawowymi treciami [ludzkiego] ¿ycia  ale to ¿ycie nie trwa wiecznie, jest skazane na koniec, pada na nie cieñ mierci. W istocie cz³owiek jest robotnikiem,
graczem, kochaj¹cym, wojownikiem i miertelnikiem16.

2. Intersubiektywnoæ a koegzystencja
Poniewa¿ analizy Finka maj¹ s³awnego poprzednika (i inicjatora), temat koegzystencji powinien zostaæ rozjaniony przez porównanie tych
dwóch mylicieli. W fenomenologicznych analizach Heideggera (Bycie
Tam¿e.
Tam¿e.
15
E. Fink, Natur, Freiheit, Welt, Philosophie der Erziehung, Würzburg: Königshausen & Neumann 1992, s. 171.
16
E. Fink, Grundphänomene des menschlichen Daseins (dalej Gph), Hrsg. E. Schütz,
F.-A. Schwarz, Freiburg in BreisgauMünchen 1979, s. 105106.
13
14
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i czas, 1927) wiat jest rozumiany jako jestestwo. Egzystencja³y17 okazuj¹
siê podstaw¹ troski (a wiêc etyczn¹ interpretacj¹ ontologii), byciem jestestwa. Mimo i¿ Heidegger podejmuje pewn¹ próbê id¹c¹ w kierunku intersubiektywnej zmiany egzegezy egzystencjaliów (uzasadnienie troski w byciu
ku mierci, w czasowoci i ostatecznie w dziejowoci), to rozmija siê 
zarówno teoretycznie jak i praktycznie  z analiz¹ fenomenu spo³ecznoci i tego, co polityczne18. Porównanie mog³oby uwydatniæ, ¿e podczas
gdy Heidegger opisuje mieræ wy³¹cznie jako ujednostkowienie, Fink interpretuje j¹ konkretniej i fenomenologicznie s³uszniej w kategoriach intersubiektywnoci jako kultu mierci. Fink bowiem w³anie w sposób intersubiektywny analizuje te najbardziej konkretne fenomeny19, które analizowa³ równie¿ Heidegger, a ponadto te, które Heidegger pozostawi³ na
uboczu20 , opisuj¹c je jako przejawy nieautentycznoci (owo Siê). Dotycz¹
one sposobów relacji do wiata. Ko-egzystencja³y tworz¹ u Finka polis (spo³eczny, polityczny wiat)21 . W ich wietle cz³owiek jawi siê jako zachowanie, sposób bycia. Cz³owiek jest relacj¹22, która mo¿e byæ nazwana polis,
ka¿de za polis jest ontologiczne. Te dwie myli przewodnie przygotowuj¹
zrozumienie cz³owieka jako ens cosmologicum i polites tou cosmou: jako
istoty kosmologicznej i jako kosmopolity.
W ten sposób zosta³a pokrótce objaniona struktura medytacji Eugena Finka. Teraz nale¿y opisaæ fenomen mierci z perspektywy egzystencjalnej i koegzystencjalnej.
17
Rozumienie, nastrojowoæ, mowa, upadanie (które mog¹ byæ w³aciwe lub niew³aciwe, tzn. przed i po epoché, w obrêbie lub poza metamorfoz¹).
18
Pozwalamy sobie tutaj na uwagê na temat naszej interpretacji kwestii politycznej
u Heideggera (Rapportanza als potentia potentiae. Zeit und Wille zur Macht. Variationen zu Heidegger und Nietzsche, Marburg 2000).
19
Podstawowe fenomeny jako ko-egzystencjalia mo¿na znaleæ przede wszystkim
[w:] Traktat über die Gewalt im Menschen, w wyk³adzie Existenz und Koexistenz; Grundphänomene des menschlichen Daseins.
20
Jest znacz¹ce, ¿e Fink nie jest jedynym  z wyj¹tkiem Husserla  fenomenologiem
zajmuj¹cym siê problemem doksy (tego, co polityczne i spo³eczne, intersubiektywnoci). H. Arendt w ksi¹¿ce Kondycja ludzka, Warszawa 2000 podejmuje podobne zadanie  analizê fenomenów ¿ycia spo³ecznego i politycznego: pracy, produkcji, wymiany.
21
W podobny sposób H. Arendt analizuje w Kondycji ludzkiej z jednej strony polis,
a z drugiej oikos. Spo³ecznoæ jest jednak dla niej unicestwieniem polityki, kiedy wtr¹ca
siê do polityki lub gdy polityka kontroluje ¿ycie prywatne.
22
E. Fink, Natur, Freiheit, Welt..., s. 171.
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Cz³owiek jako cz³owiek ¿yje w cieniu mierci.
Metaphysik und Tod, s. 9.
Obietnica wê¿a eritis sicut deus... spe³ni³a siê najwidoczniej
w inny sposób, ni¿ by³o to oczekiwane.
Metaphysik und Tod, s. 29.

3. Melete thanatou
W antropologii Eugena Finka podstawowe fenomeny ludzkiego bytu:
mieræ i ¿ycie(mi³oæ) [L(i)eben] okazuj¹ siê horyzontem dla innych
podstawowych fenomenów bytu ludzkiego, przy czym kwestia mierci zyskuje pierwszeñstwo przed wszystkimi pozosta³ymi, poniewa¿ cz³owiek jest
jedyn¹ ¿yj¹c¹ istot¹, która odnosi siê zarówno do swojej nieobecnoci [Abwesen] jak i do swojej obecnoci [Anwesen]23 :
Nie egzystujemy tylko w odniesieniu do sfery zjawiska, gdzie ca³a ró¿norodnoæ, wiele tego, co bêd¹ce jest zebrane i po³¹czone w jednoæ
uniwersalnej obecnoci. Egzystujemy równie¿ w stosunku do niejasnego pra-pod³o¿a, do otch³ani, z której wy³ania siê wszystko, co skoñczone i w któr¹ ponownie usuwa siê wszystko, co ujednostkowione. Dwoistoæ cz³owieka jako ¿yj¹cego i jako umar³ego staje siê oznak¹
fundamentalnego podwojenia sfery, z któr¹ pozostaje w relacji odnosz¹ca siê do wiata istota. Poniewa¿ zostajemy otwarci na to podwojenie w³anie z perspektywy mierci, omówilimy problem mierci najpierw.

Obecnoæ staje siê problematyczna dla cz³owieka tylko z perspektywy nieobecnoci. Jednak uczynienie ze mierci i mi³oci tematu dyskusji wskazuje na podstawow¹ trudnoæ, jak¹ jest forma opisu. W jaki sposób mo¿na
pojêciowo uj¹æ ró¿norodnoæ ich postaci? Jak przedstawiaj¹ siê ich kosmologiczne role, skoro wszystkie podstawowe fenomeny s¹ nie tylko fenomenami ludzkimi, lecz tak¿e kosmologicznymi metaforami? O ile jednak mo¿na z powodzeniem dowiadczyæ fenomenu mi³oci, o tyle mieræ
przedstawia sytuacjê graniczn¹. Czy mo¿na w ogóle w jakikolwiek sposób
dowiadczyæ mierci? Heidegger i Jaspers wykluczyli tê mo¿liwoæ: Nie
dowiadczamy w rzeczywistym sensie umierania innych, co najwy¿ej tyl23

Gph, s. 205.

Podstawowy fenomen mierci wed³ug Eugena Finka

103

ko im towarzyszymy24 ; tak wiêc nie dowiadczamy równie¿ we w³aciwym sensie mierci bliniego25. Czy zatem mieræ jest nieopisywalna
i niedowiadczalna?
Nie dowiadczamy mierci drugiego cz³owieka, jedynie spotykamy
siê z ni¹. Spotkanie ze mierci¹ stanowi centrum wszystkich religii i kultur
i takie odniesienie jest g³ównym tematem intersubiektywnych analiz mierci
u Eugena Finka.
¯ycie zostaje podane przez mieræ w w¹tpliwoæ. Jestestwo [Das
Dasein] jest skazane na mieræ, lecz mieræ, o czym wiedzia³ ju¿ Epikur,
nie nast¹pi, dopóki jestemy [da sind]. Nie ma ona okrelonego czasu ani
okrelonego miejsca, mieræ mo¿na poj¹æ tylko ex negativo, od strony ¿yj¹cego i w powi¹zaniu z nim. mieræ jest jedynym podstawowym fenomenem, który nie nale¿y do sfery ¿ycia. ¯ycie i mieræ odnosz¹ siê wzajemnie
do siebie jak wiat³o i cieñ: obecnoæ i nie-obecnoæ tworz¹ podstawowy
proces wiata, otwieraj¹ siê jako fenomeny cz³owieka i wiata.
Co szczególnego jest jednak w fenomenie mierci? To, ¿e nie daje siê
go dowiadczyæ jako sposobu zjawiania siê, a jednak sam jest jedn¹ z jego
stron. Kiedy ju¿ raz popadlimy w tak¹ jêzykow¹ trudnoæ, wówczas poruszamy siê w problematyce mylenia spekulatywnego  s³owa, które pozwalaj¹ nam na uchwycenie fenomenu, zmieniaj¹ go w to, co przedmiotowe, czy to w postaci obiektywnej natury, czy te¿ subiektywnego prze¿ycia26. Zarówno pierwsze jak i drugie rozumienie mija siê z w³aciwym
znaczeniem bycia miertelnym.
Nieobecnoæ (fenomen mierci) nie wskazuje na tamten wiat, lecz
z powrotem na ten wiat. mieræ nie jest w ¿yciu, a jednak nadaje mu,
w pewien tajemniczy sposób, sw¹ g³êbiê. Czym za jest jego g³êbia? G³êbia otwarcia na siebie i wiat: pojawianie siê. Nie jest ni¹ wydarzenie w obrêbie fenomenalnego wiata, lecz sama nieobecnoæ, niemo¿liwa do uchwycenia w czym, co jest obecne27.

24
M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 1994, s. 336 [239].
25
K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, Berlin 1919, MünchenZürich 1985,
s. 261.
26
Gph, s. 118.
27
Por. tam¿e.
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Ludzkie obcowanie ze mierci¹ jest bardziej pierwotnym zachowaniem
ni¿ wszelka przedmiotowa wiedza o pewnej rzeczy. Obcowanie ze mierci¹ nale¿y do samo-otwartoci, do samoudostêpnienia siê ludzkiego jestestwa, do samozachowaniu siê cz³owieka w stosunku do swojego bycia i do bytu jako takiego. Jestestwo jest otwarte na samo siebie w ten
sposób, ¿e jednoczenie jest otwarte na panuj¹c¹ ca³oæ, z której dopiero
mog¹ wy³oniæ siê rzeczy jako przedmioty przedstawiania i obchodzenia
siê z nimi. Samo-otwartoæ egzystencji jest z istoty swej jednoczenie
zawsze otwartoci¹ na wiat. W rozumiej¹cym obchodzeniu siê ze mierci¹
dochodzi do napiêcia naszej ca³ej samootwartej egzystencji [...]28.

mieræ istotnie odnosi siê do czasu: Do gruntownego samozrozumienia
cz³owieka nale¿y problem czasu i mierci29. Nie Bycie i Czas, lecz Czas
i Nicoæ. Dlaczego czas? Cz³owiek jest najbardziej czasow¹ istot¹, poniewa¿ nie tylko p³ynie on wraz z jego nurtem jak inne rzeczy skoñczone, lecz
explicite odnosi siê rozumiej¹co do tego p³yniêcia [...]. To za oznacza, ¿e
cz³owiek odnosi siê do czasu jako do tworz¹cego i nicestwuj¹cego horyzontu bycia30 . W³anie czas jest zarazem dawaniem i niszczeniem31 .
Czas jako unicestwianie jest odniesieniem cz³owieka, poniewa¿ bycie miertelnym nale¿y wy³¹cznie do istoty cz³owieka32. Cz³owiek jest z istoty
swej miertelnikiem (moriturus), poniewa¿ wie, ¿e musi umrzeæ. Znaczy
to, ¿e w³anie miertelnoæ (a nie zwyk³e przemijanie) stanowi o istocie
cz³owieka. Zatem nie jest ona [po prostu] charakterystyk¹, nie jest akcydensem. mieræ jest na tyle istotna dla cz³owieka, ¿e tylko tak d³ugo, jak
jest on przy ¿yciu, mo¿na powiedzieæ, ¿e jest miertelny, zmar³y [mianowicie] nie jest ju¿ miertelny, nienarodzony jeszcze nie33. Narodziny
i mieræ s¹ zatem granicami ¿ycia ludzkiego, tylko miêdzy narodzinami
i mierci¹ cz³owiek ¿yje miertelnie. Nieobecnoci nie da siê poj¹æ jako
wewn¹trz lub zewn¹trz34 , lecz jako granicê: Nale¿y, ¿e tak powiem,
rozpocz¹æ od pochodnych odniesieñ i uwiadomiæ sobie ich granicê 35.
28
29
30
31
32
33
34
35

Tam¿e, s. 119.
Tam¿e, s. 74.
Tam¿e, s. 122.
Tam¿e, s. 121.
Zwierzê kona, podczas gdy Bóg jest wieczny, por. tam¿e 122, 120.
Tam¿e, s. 117.
Por. tam¿e.
Tam¿e, s. 120.
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Co to wszystko oznacza? Na razie jeszcze niewiele. Niemniej jednak
Fink powoli dookrela miertelnoæ w opozycji i poprzez oczywistoci [¿ycia codziennego]. Konkretnoæ fenomenologicznego opisu przeciwstawia
siê opisowi Heideggera. Fink powo³uje siê na sferê koegzystencji, która
nie mo¿e zostaæ pominiêta w redukcji nakierowanej na nieosi¹galn¹ autentyczoæ36.
Egzystujemy bêd¹c wtajemniczeni w wiadectwo jestestwa nie dopiero wtedy, gdy dokonujemy redukcji do naszej samowiadomoci i jej
treci, lecz ju¿ przedtem, w sposób o wiele bardziej ród³owy, w konkretnym, zbiorowym ¿yciu z blinimi, a wiêc w przestrzeni spo³ecznego bycia ze sob¹.

Tak wiêc to w³anie spo³ecznoæ, intersubiektywnoæ, któr¹ Fink okrela
mianem obyczaju (habitus), pozwala nam na zrozumienie fenomenu mierci37, nie za redukcja do tego, co przedmiotowe lub duchowe. Opis podstawowych fenomenów nale¿y analizowaæ poprzez obyczaj. Je¿eli cz³owiek
jest relacj¹ (jak mówi Fink) to jest on istot¹ spo³eczn¹ lub polityczn¹, co
nie pozostaje bez nastêpstw dla omawianego problemu mierci, poniewa¿
mieræ ma byæ unicestwieniem koegzystencjalnego odniesienia. Jestestwo
jest w³¹czone w stosunki koegzystencjalne. Jest ono tak dalece egzystencj¹
i koegzystencj¹, ¿e nawet wtedy, kiedy jest samo, odnosi siê do bycia razem, którego mu brakuje. Jednak w obliczu mierci znika sens wspólnego
¿ycia: ka¿dy musi umrzeæ sam, pod³o¿e koegzystencji nie stanowi ju¿
oparcia. W ¿adnej innej sytuacji nie zauwa¿amy wyraniej naszej samotnoci, pojedynczoci ni¿ w chwili umierania. Nasze dotychczasowe, fundamentalne relacje do innych ludzi zostaj¹ zerwane38 .
W tym kontekcie Fink powraca do Heideggera, który pisze w Byciu
i czasie: mieræ jako kres jestestwa jest najbardziej w³asn¹, bezwzglêdn¹,
pewn¹, a jako taka nieokrelon¹, nieprzecignion¹ mo¿liwoci¹ jestestwa.
mieræ jest jako kres jestestwa w byciu tego bytu ku swemu kresowi39.
Umieraj¹cy prze¿ywa nieobecnoæ swojego odniesienia (swojego bycia
razem). mieræ nie posiada odniesienia, intersubiektywnoæ jest tu prze¿y36
37
38
39

Tam¿e, s. 41.
Tam¿e, s. 42.
Tam¿e, s. 155156; por. Metaphysik und Tod, s. 37 (dalej MT).
M. Heidegger, Bycie i czas, s. 363 [258/259].
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wana na sposób braku. Z punktu widzenia fenomenologii jest to naturalnie
o wiele bardziej skomplikowane. Z czyj¹ mierci¹ mamy tu do czynienia?
Fink rozró¿nia dwie perspektywy: mierci w³asnej i cudzej40 .
Ju¿ na samym wstêpie chodzi o przyjrzenie siê podwójnemu aspektowi
mierci, na zrozumieniu go jako w³asnej i cudzej mierci, jednak nie
tak, jakby chodzi³o tylko o dwie mo¿liwoci napotkania mierci. Idzie
o to, aby zauwa¿yæ konieczne powi¹zanie i splecenie tych obu aspektów. Od tego bowiem zale¿y, czy w ogóle pojmiemy g³êbszy, podwójny
charakter mierci.

W kontekcie up³ywu czasu i odniesienia Fink przeciwstawia cudz¹ mieræ
 mierci w³asnej41:
Cudza mieræ spotyka nas, którzy prze¿ylimy, jako zewnêtrzne zdarzenie spo³ecznego rodowiska. Po cudzej mierci bieg wiata toczy siê
dalej, bieg czasu nie ulega zatrzymaniu. mieræ drugiej osoby nie jest
koñcem wiata, znika tylko pewne indywiduum. Dla tych, którzy prze¿yli, istnieje po tej mierci jeszcze wiele póniejszych wydarzeñ.
mieræ drugiej osoby nie konstytuuje ¿adnej ostatecznej sytuacji granicznej. Poprzez to, ¿e prze¿y³em, za ka¿dym razem przecigam jego
mieræ i pozostajê w relacjach do innych blinich i do samego zmar³ego, którego zachowujemy w pamiêci zgodnie z panuj¹cymi obyczajami. Natomiast mieræ w³asna dotyka pierwotnie umieraj¹cego. Umieraj¹cy popada w osamotnienie, gdzie niemo¿liwe jest ju¿ istnienie
blinich. Inne aspekty ¿ycia s¹ wspólnym dzieleniem siê nim i jego
mo¿liwociami, jeden mo¿e zast¹piæ drugiego, za³atwiæ pewne zadanie
w jego imieniu, jeli tamten nie mo¿e tego zrobiæ sam. Sprawy do za³atwienia mo¿na zlecaæ i przejmowaæ, lecz umrzeæ ka¿dy musi sam za
siebie, ca³kiem sam, tutaj nie mo¿na wys³aæ zastêpstwa. [...] Wypadamy z dotychczas fundamentalnych relacji do innych, wspólnoæ ¿ycia
w podzielonym wiecie ci¹gle siê kurczy, nie mamy ju¿ wiêcej czasu
przed sob¹, nasz zapas zu¿y³ siê, przestajemy byæ postaciami wspó³czesnymi dla blinich [...].

W³asna mieræ jest koñcem naszej czasowoci. Tym samym zosta³y uwzglêdnione oba aspekty  w³asnej i cudzej mierci. Umieranie jest zatem pojêciem spekulatywnym, a co za tym idzie, posiadaj¹cym wiele warstw. Jed40
41

Por. Gph, s. 155.
Tam¿e, s. 155156.
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nak nale¿y wyjaniæ z fenomenologicznego punktu widzenia antropologiczn¹ podstawê takiej podwójnej perspektywy. Cz³owiek ¿yje we wspólnocie, jest istot¹ koegzystencjaln¹, a wiêc przy omawianiu problematyki
mierci nale¿y uwzglêdniæ dowiadczenie cudzej mierci. Jeli wiêc chcemy opisaæ spo³ecznoæ, to znaczenie mierci musi byæ uwzglêdnione jako
rys fundamentalny42. Kult zmar³ych jest podstaw¹ moralnoci, koegzystencjalnoci cz³owieka. mieræ pojawia siê w spo³ecznoci, która od zawsze
j¹ interpretowa³a, jeszcze zanim narodzi siê jednostka. Opinia publiczna,
która styka siê w swoim otoczeniu ze mierci¹ jako olbrzymi¹ moc¹,
ci¹gle podejmuje próbê jakiego dostosowania siê do tej niesamowitej
si³y, która unicestwia wszystkie plany i jest w stanie zniszczyæ wszelkie
nadzieje, usi³uje zakl¹æ j¹ w kultowe formy i w ten sposób okie³znaæ43.
Jak jest to mo¿liwe? Poprzez struktury opieki spo³ecznej44.
W opinii publicznej jest poniek¹d ustanowione, jak nale¿y zachowywaæ siê w stosunku do mierci, jak zachowaæ spokój, jak nale¿y wyra¿aæ smutek, ceremonia pochówku jest znana i uznana, istnieje nowoczesna ga³¹ przemys³u, która z tego ¿yje. Prognoza d³ugoci ¿ycia
pojedynczego cz³owieka jest ju¿ od dawna obliczana przez towarzystwa ubezpieczeniowe na podstawie statystyk miertelnoci i wyra¿a
siê w skalkulowanej wysokoci sk³adki.

Wydaje siê, jakby Fink opisywa³ tutaj pewien rodzaj niew³aciwego obchodzenia siê ze mierci¹. Oponuje on jednak, ¿e tego rodzaju antropologiczne fenomeny mog¹ byæ niew³aciwe. Jak ju¿ stwierdzilimy, niew³aciwe fenomeny to w³anie intersubiektywnoæ (wspólnota, polis). Interpretowanie postawy opinii publicznej w stosunku do mierci jako niew³aciwego odniesienia by³oby ca³kowicie fa³szywe45. mieræ jest pojêciem
spekulatywnym, które nale¿y rozumieæ w dwojaki sposób: egzystencjalny
i ko-egzystencjalny. Koegzystencjalnoæ ujawnia siê w obrêbie spo³ecznych form cudzej mierci. Przy omawianiu fenomenu mierci pozostaje
jednak inna dwuznacznoæ, która le¿y w podwojonej charakterystyce obecnoci i nieobecnoci i w której ujawnia siê ró¿nica miêdzy mierci¹ cudz¹
42
43
44
45

Tam¿e, s. 130.
Tam¿e.
Tam¿e.
Por. tam¿e, s. 131.
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i w³asn¹. Ró¿nica ta sugeruje fenomen wiata  nie nale¿y jej rozumieæ
w odniesieniu do podmiotu lub przedmiotu, lecz w odniesieniu do fenomenalnoci jako takiej. mieræ jako nieobecnoæ jest drog¹ w kierunku interpretacji wiata. Fenomenologia prowadzi do spekulacji, do istotnej i strukturalnej niewiedzy, która wie o mierci.
Obecnoæ i nieobecnoæ s¹ dwoma sposobami relacji cz³owieka do
mierci  mierci cudzej i w³asnej. Wyra¿aj¹ one jednak tak¿e odniesienie
do czasu. To odniesienie samo te¿ jest podstawowym fenomenem, zatem
nie jest jednoznaczne i zostaje najpierw zinterpretowane poprzez antyczne
rozró¿nienie czasu i wiecznoci:
Ludzki duch jest w sobie dusz¹ mierteln¹, wiadom¹ w³asnego koñca,
czasow¹ i posiadaj¹c¹ wiedzê na temat czasu jako takiego. [...] Bycie
miertelnym okrela sposób naszego bycia cielesnego. [...] Nasz duch
jest na wskro naznaczony przez miertelnoæ i ten miertelny duch
ludzki w sposób jednorazowy, jedyny panuje w ciele46.

Zdaniem Finka tradycja, która stara³a siê uj¹æ cz³owieka jako zmieszanie
elementów zwierzêcych i boskich, zniekszta³ci³a rozumienie problemu
mierci: [...] w³anie problem mierci zosta³ zniekszta³cony przez to, ¿e
usi³owano w ludzkiej mierci znaleæ jednoczenie zwierzêce i boskie aspekty. Z jednej strony cz³owiek koñczy, powiadano, jak zwierzê, jego cia³o
rozpada siê i gnije, lecz z drugiej strony jedynie cz³owiek, poród stworzeñ
ziemskich, ma udzia³ w wiecznym bycie, jego dusza jest przeznaczona do
¿ycia wiecznego47. Cz³owiek jest miertelny, ale w³anie po mierci rozpoczyna siê jego wiecznoæ. Zatem pomiertna wiecznoæ 48 ujmowana
jest w tym sensie jako mieszanina czasu i wiecznoci. Jeli jednak zaszlimy tak daleko, ¿e owo rozdzielenie i zmieszanie sta³o siê oczywiste, musimy podj¹æ pracê nad weryfikacj¹ owych skostnia³ych wyobra¿eñ49:
Tam¿e, s. 134. Por. tak¿e MT, s. 10: Fenomen mierci jest w szczególny sposób
powi¹zany z problemem czasu.
47
Gph, s. 134135.
48
Por. MT, s. 30: Cz³owiek raz zaczyna ¿ycie, prze¿ywa czas ziemski i dopiero «po»
w³asnej mierci rozpoczyna wieczny los. Tak wiêc zostaje rozpoczêta pomiertna wiecznoæ. Wed³ug tego kolistego wyobra¿enia bycie cz³owiekiem jest «zmieszane» z czasu
i wiecznoci.
49
Gph, s. 135.
46
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Jak d³ugo takie wyobra¿enia roszcz¹ sobie pretensje do posiadania prawdy filozoficznej, s¹ obci¹¿one zadaniem sprawdzenia i pojêciowego
przedstawienia pospolitego rozró¿nienia czasu i wiecznoci, a to
oznacza równie¿  wziêcie pod uwagê w trakcie analizy mierci horyzontów sensu nicoci i nieobecnoci, które w sposób niepojêty
otaczaj¹ nasze doczesne bycie.

Posiadaæ wiedzê na temat mierci znaczy posiadaæ wiedzê na temat czasu,
a to z kolei oznacza posiadaæ wiedzê o przemijalnoci wszystkich doczesnych rzeczy. A to, co stanowi aporiê w cz³owieku, to fakt, ¿e rozumiej¹c
czym jest czas, jest jestestwem, które jest tylko przez pewien czas50. Dziêki
temu, ¿e cz³owiek rozumie czas jako czas, wie tak¿e o potwornej sile zniszczenia wszystkiego, co istniej¹ce, równie¿ ludzkiego jestestwa. Tym samym egzystencjalno-koegzystencjalna kwestia mierci staje siê jednoczenie ontologicznym i meontycznym problemem 51. To, co bêd¹ce, jak d³ugo
istnieje, powinno siê odró¿niaæ od nicoci. W jaki sposób nicoæ mo¿e byæ
zawarta w bycie? Widzia³ to ju¿ Parmenides52:
Utrzymywanie tego rozdzielenia stanowi prawie boski sposób mylenia. Parmenidejski myliciel idzie tu za nakazem Dike, kiedy wypêdza
wszelk¹ nicoæ z bytu i odmawia nicoci bytu. Tylko dikranoi brotoi
(fragment 6), dwug³owi miertelnicy, wmawiaj¹ sobie, jakoby w istotê
bycia wnika³o powstawanie i przemijanie, ¿e to, co bêd¹ce mog³oby
siê zaczynaæ i koñczyæ.

Skandal, który czyni z Platona ojcobójcê, sprowadza siê do pytania, w jaki
sposób mo¿na pomyleæ nicoæ w bycie (przynajmniej w onta gignomena,
które stanowi¹ pewne pomniejszenie bycia). Myl kr¹¿y ci¹gle wokó³ niepokoj¹cego pytania: Jak byt jako taki w ogóle mo¿e przestaæ istnieæ?
Jednak to w³anie ludzka miertelnoæ daje nam niæ przewodni¹. To
ona przenika i nastraja tak¿e ludzkie zrozumienie bycia. Podczas gdy elementy przyrody nieo¿ywionej po prostu siê rozpadaj¹, dla cz³owieka sposób, w jaki znika jest czym najbardziej podniecaj¹cym i niepokoj¹cym53.
W³anie pewnoæ mierci nadaje ludzkiej kwestii bycia nies³ychanej wa¿50
51
52
53

Tam¿e, s. 136.
Temat meontyki wystêpuje ju¿ w VI Medytacji kartezjañskiej.
Gph, s. 136.
Tam¿e, s. 137.
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noci. mieræ ludzka przedstawia problem ontologiczny: Interpretacja
mierci i problem bytu splataj¹ siê54 . Ujêcie tego zagadnienia nie mo¿e
jednak zostaæ dokonane poprzez to, co rzeczowe. Odebranie spo³eczeñstwu cz³owieka jest najtrudniejszym problemem, który napotkalimy rozró¿niaj¹c obecnoæ i nieobecnoæ, mieræ cudz¹ i mieræ w³asn¹. Pomimo
wszelkich starañ umieraj¹cemu brak czasu, aby wyobraziæ sobie czas po
swojej mierci. Czas mierci jest, wed³ug ustalonego rozró¿nienia, podwojony: W stosunku do w³asnej mierci zachowujemy siê w sposób bardziej
pierwotny w niezmiennym oczekiwaniu i gotowoci na wst¹pienie w nasz¹
skoñczonoæ [...]. Podczas gdy cudza mieræ jest dla nas ka¿dorazowo fenomenem wspó³czesnym, mieræ w³asna w mo¿liwej tutaj oryginalnoci
jest pe³nym napiêcia stosunkiem do przysz³oci55. W³anie to stanowi aporiê
obecnoci i nieobecnoci i stoi w pewnym napiêciu do intersubiektywnoci. Jak dalece? W³asna mieræ nie jest dla nas fenomenem, jest ona czym,
przed czym stoimy. Dla drugich osób, którzy nas prze¿yli, bêdzie ona z czasem fenomenem ich spo³ecznego rodowiska. Teraniejszoæ jako obecnoæ, przysz³oæ jako nieobecnoæ przedstawiaj¹ osobliwe, egzystencjalne
(mieræ w³asna) i koegzystencjalne (mieræ cudza) skrzy¿owanie bycia i nicoci. Cz³owiek interpretuje swoj¹ w³asn¹ miertelnoæ poprzez mo¿liwoæ
rozumienia i okrelania czasu. Cz³owiek wszystko datuje, lecz z czasem
jest tak, jak ze mierci¹  cz³owiek nigdy nie styka siê bezporednio z samym czasem, lecz tylko z rzeczami trwaj¹cymi w czasie. Tak d³ugo, jak
cz³owiek ¿yje, pozostaje otoczony czasem56.
Pytaniem, które wszechw³adnie przenika metafizykê i mieræ, jest: Jak
cz³owiek rozumie koñczenie siê? Odpowied brzmi: na ró¿ne sposoby.
To jednak nie rozwi¹zuje naszych problemów ze rozumieniem mierci57:
Jak rozumiemy my, ludzie, koñczenie siê rzeczy? Koñczenie siê oznacza tutaj pojêcie temporalne. Koñczenie siê mo¿e równie¿ byæ rozumiane w sensie przestrzennym, w³anie jako dotarcie pewnej rzeczy do
swojej granicy. Tak¿e to jest trudnym i zagmatwanym zagadnieniem.
Gdzie pewna rzecz swoj¹ objêtoci¹, która zajmuje obszar przestrzeni,
koñczy siê, zaczyna siê ju¿ inna. [...] Ka¿da granica jest zarazem po54
55
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cz¹tkiem i koñcem, granica ³¹czy przez to, ¿e rozdziela, zawiera przez
to, ¿e wyró¿nia i to, co wyró¿nione, umieszcza w szerszym kontekcie.

Mamy tutaj do czynienia z przestrzennym rozumieniem czasu, które mo¿na
znaleæ zarówno w codziennym u¿yciu, jak i myli filozoficznej. Bieg czasu jest po³¹czony z ruchem przestrzennym. Jêzyk filozoficzny i potoczny
odsy³aj¹ do przestrzeni mówi¹c o czasie. Stanowi to problematyczny warunek naszego rozumienia i jednoczenie jest oznak¹ ugruntowanego
w przedmiocie po³¹czenia przestrzeni i czasu58. Kojarzymy mieræ z czasem. Z jakim czasem? Z przestrzennym? Arystoteles, w. Augustyn, Kant,
Bergson, Husserl, Heidegger pokazali problematycznoæ tego powi¹zania,
tak ¿e w opisie fenomenologicznym mo¿na by³o rozró¿niæ czas zwyczajny
i czas pierwotny. Trudnoci z interpretacj¹ przestrzennych metafor mno¿¹
siê, poniewa¿ fenomenologicznie mo¿na rozró¿niæ miêdzy rzecz¹ a cia³em, analogia miêdzy rzecz¹ a istot¹ ¿yj¹c¹ zawodzi. Gdzie przebiega granica miêdzy istot¹ ¿yj¹c¹ a rodowiskiem? Czy mo¿e jest to raczej wzajemne przenikanie siê? Czy pojêcia wewn¹trz i zewn¹trz s¹ wystarczaj¹ce,
aby wyjaniæ ró¿nicê miêdzy powietrzem a p³ucami? Czy powietrze nie jest
na zewn¹trz? Czy nie jest ono w nas? Czy nie podlega ono przemianie? Nie
powinnimy mówiæ o granicy, lecz o modi, o odniesieniach. Stwierdzamy
razem z Finkiem, ¿e nasze pytanie o mieræ powinno byæ pytaniem o czas,
o koñczenie, o nicoæ i o bycie. Teraz, kiedy czas nie mo¿e byæ pojmowany
jako przestrzeñ, chocia¿ jest z ni¹ powi¹zany, moglibymy przyjrzeæ siê fenomenowi czasu i pojêciu czasu. Byæ mo¿e problem tkwi w jêzyku, który
chc¹c wskazaæ na fenomeny, musi wyra¿aæ rzeczy. Wtedy, gdy chce mówiæ
o mierci, nie mo¿e inaczej, jak tylko opisywaæ czas przestrzennie. Jednak
w³anie taki opis zniekszta³ca problematykê. Rozmylanie o mierci jest
lep¹ uliczk¹, do której odnosz¹ siê s³owa napisane nad drzwiami dantejskiego piek³a: Porzuæcie wszelk¹ nadziejê wy, którzy to wchodzicie!
Powróæmy jednak do pojêcia tamtego wiata. Czy powinno ono byæ
zrozumiane przestrzennie? Mówimy o tamtym wiecie, lecz w ten sposób
objaniamy to pojêcie jedynie negatywnie. Tajemniczoæ ludzkiego jestestwa wystêpuje w oczywistej codziennoci  czas i przestrzeñ staj¹ siê pytaniami. W obliczu mierci za³amuje siê ca³y ontologiczny horyzont cz³owieka  okazuje siê on nieodpowiedni. Nic nie zostaje pojête w sposób
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pojêciowy. Mamy do czynienia z negatywnoci¹, która jest najtrudniejsza
do uchwycenia dla myli: Nicestwienie, o którym wie rozumiej¹ca bycie
i bêd¹ca na nie przeznaczona istota, wnosi we wszystkie swoje pojêcia bycia skryt¹ niepewnoæ59 . We wszystkich sposobach powstawania i przemijania wychodzi na jaw nicestwienie. U-nicestwienie skoñczonego bytu
nie wymyka siê myli. Unicestwienie to nie jest jednak niczym innym jak
byciem. Jak przedstawia siê sprawa z nicoci¹? Czy mo¿na j¹ w ogóle pomyleæ? Je¿eli tak, to wy³¹cznie poprzez mieræ60.
Czy jest to tylko wytwór mylenia, negatywnego s¹du  konwencjonalne imiê na oznaczenie tego, co sprawia nam ból, co siê nam wymyka,
czego nam brakuje, za czym têsknimy, na szereg wy³¹cznie negatywnych dowiadczeñ? Czy w ogóle nicoæ, tê czyst¹, pust¹, bezdenn¹ nicoæ, mo¿na pomyleæ? Tym, co nas z ni¹ konfrontuje w sposób niepozostawiaj¹cy wyboru, jest mieræ. To w³anie mieræ stanowi o tym,
¿e przemijanie posiada wyraniejsz¹ egzystencjaln¹ problematykê ni¿
powstawanie.

Czy mówimy tylko o zwyk³ej nazwie, kiedy poruszamy temat nicoci? Czy
nie przekazujemy w niej w ogóle ¿adnych treci? Czy skoñczone mylenie
oznacza zawsze tak¿e porednioæ? Wtedy pomylenie mierci jest czym
niemo¿liwym, a jej zrozumienie dokonuje siê poprzez tworzenie analogii.
Pojêcia nie s¹ w stanie powiedzieæ, czym jest mieræ. Byæ mo¿e w fenomenologii powinno siê ca³kowicie zrezygnowaæ z definicji. Skoro mieræ rozbija wiat zjawisk, wstrz¹sa pewnoci¹ bytu, prowadzi obecnoæ w pró¿niê
nieobecnoci, powinnimy mo¿e rozumieæ to przenikanie w ten sposób, ¿e
nieobecnoæ otacza obecnoæ? A mo¿e tak, ¿e zrozumienie cz³owieka jest
mo¿liwe wy³¹cznie w odniesieniu do jego obecnoci, podczas gdy nieobecnoæ je zniekszta³ca? Znaczenie filozoficznego namys³u nie polega na udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czym jest mieræ, lecz ma na celu
rozjanienie niejasnej podstawy ludzkiej autointerpretacji  cz³owiek jako
cz³owiek jest miertelny i wie o swojej miertelnoci. Fink nie zatrzymuje
siê przy tym stwierdzeniu. mieræ nie ma innego egzystencjalnego znaczenia oprócz owego szoku. Jakie jednak posiada ona znaczenie ko-egzystencjalne? Przetrwanie, które nazywa siê narodzinami i prokreacj¹, mi³oci¹
59
60

Tam¿e, s. 20.
Tam¿e, s. 125.

Podstawowy fenomen mierci wed³ug Eugena Finka

113

i erosem. Cz³owiek jest wieczny tak d³ugo, jak d³ugo siê rodzi, jak d³ugo
¿ycie i mieræ pozostaj¹ splecione  cz³owiek jako koegzystencja, ale nie
cz³owiek egzystuj¹cy jako umieraj¹cy. Mi³oæ (równie¿ jako mi³oæ ¿yj¹cych, którzy czcz¹ umar³ego odprawiaj¹c rytua³y) w antropologii Eugena
Finka stoi w opozycji do jego przemijania, do jego mierci. Cz³owiek jako
gatunek posiada swoj¹ wiecznoæ, tak ¿e splecenie egzystencji i koegzystencji, czasu i wiecznoci ulega przeformu³owaniu.
W tym kontekcie nie bêdziemy wiêcej wnikaæ w fenomen mi³oci
ani w fenomen gry, które s³u¿¹ za metafory wiata objaniaj¹ce kosmologiê
Eugena Finka, aby zamiast tego powiêciæ siê dalszemu omawianiu kwestii politycznej (koegzystencji) odnosz¹cej siê do mierci.
Jednak nie przejdziemy do tego problemu bezporednio. Fink pisze
mianowicie: mieræ w ró¿ny sposób wik³a siê w inne fenomeny jestestwa.
Ci¹gle bêdziemy napotykaæ na zwi¹zane z ni¹ w¹tpliwoci 61. Tak wiêc
spotkamy j¹ równie¿ w dwóch innych podstawowych fenomenach, które
maj¹ charakter koegzystencjalny  praca i panowanie, które nale¿y opisaæ
w ich zale¿nociach ze mierci¹.

4. Uwik³anie mierci w fenomeny pracy i panowania
mieræ i praca. Rozumienie czasu cz³owieka objawia siê pocz¹tkowo w pracy nastawionej na zaspokojenie jego potrzeb. Cz³owiek dowiadcza biedy, ale sytuacje te jest w stanie przewidzieæ, dlatego te¿ pracuje.
Praca jest jego przezornoci¹, która wymaga czasu. Wola ¿ycia zmusza go
do pracy, aby zapobiec przedwczesnej mierci. Egzystencja cielesna jest
niemo¿liwa bez w³asnej czy te¿ cudzej pracy. Praca jako odsuniêcie biedy,
g³odu, jako potrzeba prze¿ycia jest rytmicznym cyklem, który odnosi siê
w sposób statyczny do mierci. Jednak dynamika pracy ujawnia siê w produkcji. Oba aspekty znajduj¹ siê jednak równie¿ w dyskursie panowania
[Herrschaft] i w³adzy [Macht].
mieræ i panowanie. Cz³owiek nie posiada w³adzy nad w³asn¹ mierci¹. W swojej pewnoci mierci ¿yje pod presj¹ nieodwo³alnoci, ale ma
jednoczenie wiadomoæ cudzej mierci  rozporz¹dzanie cudz¹ mierci¹
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jest jego w³adz¹. Cz³owiek mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla innych ludzi.
Morderstwo jest arbitralnym uniewa¿nieniem cudzej egzystencji i samoutwierdzeniem. mieræ jest mo¿liwoci¹ zabicia i bycia zabitym. Podstawowe fenomeny pracy i panowania musz¹ ostatecznie zostaæ zrozumiane
ze stosunku do mierci jako zabijania 62:
Mo¿liwoæ zabicia blinich daje temu, który zdaje sobie sprawê z takiej mo¿liwoci, wiadomoæ nadzwyczajnej w³adzy i przewagi. Rozumie on, ¿e nie tylko mo¿e pokonaæ i utrzymywaæ w uleg³oci sprzeciwiaj¹c¹ siê osobê, lecz tak¿e, ¿e mo¿e j¹ unicestwiæ, usun¹æ ca³kowicie jej opór. Poczucie w³adzy p³yn¹ce z takiej wiedzy, a po stronie
przeciwnej strach zagro¿onego mierci¹ cz³owieka prowadz¹ do osobliwych stosunków w ludzkim wiecie. Ostatecznie nale¿y zrozumieæ podstawowe fenomeny pracy i panowania w kontekcie do mierci jako zabijania.

Ontologia i polityka. Interpretacja polityki zostanie dokonana za
pomoc¹ operatywnego pojêcia techne (wytwarzanie, produkcja). Cz³owiek
produkuje jako technites. Sama polityka (koegzystencja) jest rozumiana
jako pewnego rodzaju techne w sensie realizacji pewnego dzie³a. Wyzwolona z wiêzów produkcja potrzebuje dokonania epoché w stosunku do
najbli¿szej rzeczywistoci, o ile jest ona rozumiana jako przeciwstawienie
nierzeczywistoci (czy te¿ mo¿liwoci). Pojêcie woli mocy pozwala Finkowi na dostrze¿enie u Nietzschego pewnej ontologii wspó³grania bycia
i ukazywania siê. Regu³y gry, tj. ustêpowanie miejsca i dawanie sobie czasu pokazuj¹, ¿e ta kosmiczna gra nie przedstawia ju¿ ¿adnego fenomenu,
lecz samo ukazywanie siê. Wola mocy jest ontologi¹ pozoru, pewn¹ fenomeno-kosmologi¹, w której bycie i stawanie siê musz¹ zostaæ na nowo przemylane. Wraz ze zmian¹ interpretacji ontologicznych kategorii nastêpuje
zmiana w interpretacji kategorii politycznych, które przewa¿nie s¹ rozumiane na tle pojedynczego, podstawowego fenomenu  na przyk³ad pracy,
czy to zwi¹zanej z rolnictwem, i tym samym konserwatywnej, czy te¿ rewolucyjnej, bo przemys³owej (pyturgicznej lub demiurgicznej)63 . PrzekaTam¿e, s. 198.
W tym wypadku H. Arendt dokonuje rozró¿nienia na wytwarzanie i pracê. Drugi
fenomen odnosi siê do zwyk³ego prze¿ycia. Por. H. Arendt, Vita activa oder vom tätigen
Leben, München: Piper 1967, 199911, rozdz. trzeci (Die Arbeit) i czwarty (Das Herstellen).
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zana tradycj¹ ontologia przejê³a operatywne pojêcia z dziedziny pracy, z tego
te¿ wzglêdu utrwali³a siê w niej przewaga actus (wykonywanie, to, co realne, rzeczywiste) nad potentia (to, co irrealne, potencjalne), tj. przewaga
bycia nad stawaniem siê. Praca jako wyzwolona z wiêzów produkcja powoduje zmianê w interpretacji ontologii aktu i potencji, bycia i stawania
siê, alethei i doksy64. W nastêpstwie tego dochodzi równie¿ do zmiany w interpretacji polityki jako pracy, a to dlatego, ¿e praca w sensie politycznym
zosta³a zamierzona jako rz¹dzenie, panowanie, a tym samym ludzkie wspó³¿ycie jako wyzwolona z wiêzów produkcja i libido dominandi. Ludyczna
kosmologia Eugena Finka podejmuje próbê przedstawienia sobie woli mocy
nie jako panowania (libido dominandi), lecz jako irrealizacji. Ale najpierw
pozostaniemy przy temacie polis jako koegzystencji.
Powiedzielimy, ¿e ludzkie jestestwo nie posiada wed³ug Finka ¿adnych w³aciwoci czy sposobów zachowañ (zachowanie nie jest rozumiane w sensie behaviour), lecz ¿e po prostu nimi jest. Egzystencja³y Heideggera staj¹ siê u Finka koegzystencjaliami. To, co próbuje i mo¿e opisaæ
Fink, jest spo³ecznoci¹ (Sozialität) [cz³owieka]. Ta spo³ecznoæ, uchwycona poprzez wszystkie podstawowe fenomeny (mi³oæ, kult zmar³ych, praca,
wojna, gra), nabiera jednak swojego w³aciwego znaczenia przede wszystkim jako interakcja pedagogiki i polityki. Jako panowanie wyzwolonej z wiêzów produkcji (ontologia pracy) interakcja ta kontroluje wszystkie inne
koegzystencja³y, równie¿ ¿ycie i mieræ. Jestestwo (Dasein) jest w Bycie
i czasie jego tutaj (sein da), jego tutaj jest jego byciem. Jednak¿e z jednej
strony Fink nazywa cz³owieka jak ju¿ zosta³o powiedziane, ens cosmologicum, poniewa¿ cz³owiek podczas stawania siê nadcz³owiekiem staje siê
kosmosem. Z drugiej strony nazywa go polites tou cosmou, poniewa¿ poprzez epoché (stawanie siê nadcz³owiekiem lub odcz³owieczenie), rozumianej jako udostêpnienie piêciu koegzystencjaliów, staje siê obywatelem
wiata. Kiedy pedagogika wspó³dzia³a z polityk¹, kiedy polityka na sposób
pracy staje siê wytwarzaniem poprzez wychowanie, rodzinê i szko³ê, prawo, moralnoæ i obyczaje, wtedy staje siê to habitus. Cz³owiek jest tym
samym ustosunkowaniem i zasadniczo koegzystencj¹. By³oby utopi¹,
gdyby rozwa¿aæ jeden z koegzystencja³ów, w jego odosobnieniu i wyizolo64
E. Fink, Nachdenkliches zur ontologischen Frühgeschichte von Raum, Zeit, Bewegung, den Haag: Nijhoff 1957.
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waniu, jako to, co jedyne65. Ka¿dy z egzystencja³ów staje siê konkretny
wy³¹cznie poprzez swoje splecenie z innymi.
G³ównym tematem i zajêciem ca³ego ¿ycia jest dla Finka wychowanie. Z pozycji panowania staje siê ono pewnego rodzaju hodowl¹, radykalnym wytrzebieniem b³êdów  totalne panowanie by³oby z tego punktu widzenia dyktatur¹ pedagogiki66. Mylenie staje siê wtedy empirystyczn¹ tabula rasa, na której panowanie mo¿e wypisywaæ formy dyscyplinowania.
W ten sposób to, co niemo¿liwe staje siê realne (reell). Jest regu³¹, ¿e kiedy
¿ycie zostanie podporz¹dkowane przemocy (wychowania i pracy), wówczas wszelka niemo¿liwoæ staje siê rzeczywistoci¹ (to w³anie mo¿na
nazwaæ ideologi¹). Wola mocy jest ambiwalentnym rdzeniem tego uwik³ania. Po pierwsze, jest ona panowaniem; jako z³¹czenie wychowania, pracy,
mierci jest ona aktualizowaniem tego, co niemo¿liwe. Po drugie, jest ona
irrealizacj¹  to wyra¿a epoché, wziêcie w nawias wiata dnia powszedniego, która nie ma na celu ideologizowania wiata, lecz jego przemienienie. Jakie przemienienie? Fenomen gry przedstawia spotêgowanie realnoci (des Reellen), st¹d te¿ fenomenologiczna epoché mo¿e byæ traktowana
jako kryzys panowania. Podczas zabawy mamy czas wolny, który przeciwstawia siê czasowi pracy. Model pracy jest figur¹ stoj¹c¹ w opozycji do
gry. Kiedy Platon odrzuci³ sztukê na rzecz techne politiké, rozumia³ politykê na wzór pracy. St¹d te¿ zamiar Finka staje siê zrozumia³y. Pozostaniemy
jednak przy dwuznacznym fenomenie pracy. Jest ona instrumentem przemocy, a tym samym bezporednio polityki, lub raczej zniweczeniem polityki i jej przemian¹ w technikê. Jednak praca mo¿e siê równie¿ do³¹czyæ
do gry, kiedy zamiast wyzwolonej z wiêzów produkcji jest zajêta dokonywaniem wynalazków.
Po pierwsze, zauwa¿amy, co nastêpuje. Kiedy Hegel interpretuje pracê jako pochodn¹ panowania, Marks ostatecznie interpretuje panowanie
jako pochodn¹ wywodz¹c¹ siê od pracy i jej ekonomii (wyobcowanie robotnika, wyw³aszczenie pracy)67, ci¹gle widzimy jeden rodzaj koegzystenPor. Gph, s. 305.
W tym miejscu by³oby bardzo korzystne uczyniæ porównanie z H. Arendt, Elemente
und Ursprünge totaler Herrschaft (München: Piper 1986, 1998 6) wraz z biopolitycznymi analizami Foucaulta. Totalne panowanie jest tamow¹ produkcj¹ zw³ok (jest to definicja obozu zag³ady).
67
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cji pod dyktandem drugiej. W ka¿dym z nich dzia³a, jako próg, dialektyka
spekulatywna. Wspó³bycie jednak, tzn. splecenie fenomenów, jest przeciwstawianiem, ustawicznym zastêpowaniem i odwracaniem, tak ¿e nasze
rozumienie musi siê rozszerzaæ w zgiêciach, w pêkniêciach zmian dokonywanych w pojêciach.
Praca jest zmienianiem rzeczy, ale stosunek do rzeczy68 sam mo¿e siê
zmieniaæ, praca mo¿e adaptowaæ pracuj¹cego. Je¿eli opisuje siê spo³eczeñstwo z punktu widzenia techniki, mo¿na dostrzec zmieniaj¹ce siê nastawienie cz³owieka do natury. Praca ludzkich r¹k jest niszczeniem, wytêpieniem stanu pierwotnego69, ale tylko jako potrzeba prze¿ycia, jako zmiana
natury na korzyæ potrzeb pierwszego rzêdu. Kiedy jednak praca uwalnia
siê od potrzeb i d¹¿y do uznania samej produkcji jako swojego jedynego
celu, wtedy ten stosunek nabiera postaci panowania, cz³owiek staje siê
przedmiotem pracy, instrumentem, za prawdziw¹ natur¹ staje siê wytwarzanie. Tym samym Fink ods³ania to samo fenomenologiczne rozró¿nienie
 miêdzy prac¹ (prze¿ycie) a wytwarzaniem (przemoc)  (jakie mo¿na znaleæ u Hannah Arendt. Tym samym wkroczylimy w obszar spo³ecznego
wymiaru pracy70. Praca, podobnie jak podzia³ pracy, ma kolektywny i intersubiektywny wymiar. Ma ona charakter opinii publicznej. Jako taka kieruje siê zasadami panowania71.
Splecenie koniecznoci z wolnoci¹, które jest obecne w pracy, Fink
wyra¿a poprzez dokonanie rozró¿nienia miêdzy statycznoci¹ i dynamicznoci¹ pracy  miêdzy prac¹ pyturgiczn¹ i demiurgiczn¹72. Jeli pierwszy
rodzaj pracy (z greckiego phyturgos: wieniak, rolnik) odnosi siê do relacji
Tam¿e, s. 305307.
Tam¿e, s. 230 i n., 235, 237.
70
Por. tam¿e, s. 231 i n.
71
Rodzaje stosunków pracy zmieniaj¹ siê zale¿nie od czasu pracy, który wyra¿a stosunek pracy do pojêcia czasu. Tutaj praca i mieræ stoj¹ naprzeciwko siebie  praca mo¿e
byæ w³anie prób¹ prze¿ycia, lecz tak¿e projektem, têsknot¹ za przysz³oci¹ skazanego
na mieræ (morituri). W tym miejscu zaznacza siê relacja miêdzy prac¹ a rozumieniem
czasu (która jest istotna nie tylko dla zrozumienia filozofii Nietzschego, lecz równie¿ ze
wzglêdu na porównanie z brakuj¹cymi analizami Heideggera). Koegzystencjalia pracy
i mierci s¹ ze sob¹ splecione  cz³owiek jest brakiem, potrzeb¹ próbuj¹c¹ przezwyciê¿yæ swój niedostatek, którego przyczynami s¹ g³ód i mieræ. Tym samym granice pracy
zostaj¹ jednak przekroczone.
72
Por. tam¿e, s. 258, 295.
68
69

118

Andrea Gilardoni

cz³owiekprzyroda, który tak naprawdê nigdy nie by³ idyll¹, to drugi wyra¿a próbê narzucenia pewnej formy stawiaj¹cej opór materii. Jeszcze raz
daje o sobie znaæ dialektyka. Podstawowy fenomen nigdy nie jest czym
jednoznacznym. Demiurgiczna praca, która wyra¿a wolnoæ, przeplata siê
z polityczn¹ w³adz¹. Dla niej nie istnieje odniesienie, które nie by³oby jednoczenie koegzystencjalne, tak wiêc praca jawi siê jako czysty epifenomen w³adzy, a wolnoæ staje siê mo¿liwa wy³¹cznie jako praca i walka.
Fink odczytuje Wolê mocy Nietzschego jako pracê i panowanie. Panowanie i w³adza s¹ u¿ywane przez niego w sposób synonimiczny (podczas gdy Hannah Arendt odró¿nia w³adzê od przemocy). Panowanie i praca s¹ interpretowane poprzez model panowanies³u¿enie. Pod tym wzglêdem s¹ one nieroz³¹czne, poniewa¿ struktura samych procesów wytwarzania powoduje wy³onienie siê w nich stosunków w³adzy.
Praca odnosi siê przede wszystkim do stosunku cz³owieka do rzeczy,
panowanie jednak¿e jest stosunkiem miêdzyludzkim. Cz³owiekiem mo¿na
siê jednak równie¿ pos³ugiwaæ jak tworzywem, któremu zostaje nadana
pewna forma, pewna funkcja. W tym wypadku przewa¿a perspektywa w³adania nad perspektyw¹ pracy  chodzi³oby mianowicie o pewien szczególny przypadek pracy. Wola mocy dzia³a tutaj jako libido dominandi i ukazuje siê w polu koegzystencji jako urzeczywistnienie, zaktualizowanie,
wytwarzanie. O ile praca przynale¿y równie¿ do obszaru bycia w rzeczach
(egzystencji), to panowanie znajduje siê tylko w obszarze koegzystencji.
Dwa podstawowe fenomeny, praca i panowanie, modyfikuj¹ siê zatem wzajemnie, jeli wspó³dzia³aj¹. Rezultatem pracy mo¿e byæ zmiana przyrody
lub wyobcowanie i podporz¹dkowanie osoby wykonuj¹cej pracê, któr¹ mog¹
siê pos³ugiwaæ inne osoby, albo nawet ca³kowita zag³ada cz³owieka, jeli
w³adza ideologii stanie siê totalna. Kiedy mieræ, w³adza oraz praca wspó³dzia³aj¹ ze sob¹, polityka staje siê totaln¹ w³adz¹ (Arendt), polityk¹ mierci (Agamben, Foucault)  bezmyln¹, tamow¹ produkcj¹ zw³ok.
Z jêzyka niemieckiego prze³o¿y³ Olgerd Solinski
Przek³ad przejrza³ Arkadiusz Chrudzimski
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BASIC PHENOMENON OF DEATH ACCORDING TO EUGEN FINK
BETWEEN POLIS AND KOSMOS

Summary
In the first part of the paper the author presents Eugen Finks analysis of the phenomenon of death, using meditation (considered as a kind of meta-phenomenology)
and the reduction method. He investigates the problem of an appropriate phenomenological method (concerning the possibility of making an intersubjective reduction) and the problem of the phenomenon in question  it is initially very puzzling
how a description of death could ever be possible, as it constitutes a limit situation
and doesnt belong to the realm of life. Trying to preserve the intersubjectivity of
experience Fink distinguishes two perspectives: my own death and somebody elses
death, and makes the corresponding distinction between existence and coexistence.
In the second part of the paper death is being considered as entangled in other
phenomena of being: work (mens attitude to things) and reign (which is an interpersonal relation). Finally, these two phenomena are described in different models
of associations with phenomena of power, politics and death.
Translated by Artur Waszkiewicz
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Wprowadzenie
Kiedy bêdziemy tutaj rozmylaæ nad znaczeniem mierci dla naszego ¿ycia, musimy to uczyniæ przy wielorakim znaczeniu zwrotu w obliczu mierci. Najwa¿niejszym jest stan¹æ vis-à-vis pierwotnej rzeczywistoci mierci. Jeszcze przed wszystkimi interpretacjami, przed wszystkimi przedsta*
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wieniami, sama rzeczywistoæ mierci musi staæ siê fenomenem lub lepiej:
musia³a nim siê staæ. Ten stan faktyczny, który stworzylimy, musimy sobie
uprzytomniæ i nie mo¿emy tu nic zrobiæ, jak tylko go sobie uwiadomiæ.
W ten sposób uwiadomione dowiadczenie musimy próbowaæ zatrzymaæ
w jego pierwotnoci, abymy ju¿ na pocz¹tku niechc¹cy go nie zafa³szowali.
Czyha wiele niebezpieczeñstw takiego zafa³szowania. S¹ one na pewno
skutkiem prób rozprawienia siê z niepokoj¹c¹ moc¹ mierci. Najwa¿niejsz¹ operacj¹, która tym wszystkim próbom s³u¿y za podstawê, jest wyjêcie
siebie spod jej zasiêgu, tzn. zawieszenie bezporedniego vis-à-vis lub sprowadzenie jej do vis-à-vis neutralnego przyk³adu. Dzisiaj obecnoæ mierci
widaæ w sztuce i mediach (wiadomoci, trupy w filmach kryminalnych),
ale czy to nie przys³ania raczej realnoci mierci? Zarówno milczenie jak
i mówienie o mierci mo¿e wypieraæ jej obecnoæ (miertelne milczenie
lub zagadanie na mieræ).
Rozmowa na temat mierci bliniego mo¿e wygl¹daæ w nastêpuj¹cy
sposób: ustanie witalnych funkcji organizmu (stwierdzenie lekarza), znowu kilku zabitych w wiatku handlarzy narkotyków (policyjna statystyka), ponielimy 20 ofiar, lecz strona przeciwna 90 (komentator wojenny). W ten sposób mieræ staje siê fenomenem okrelonego porz¹dku, przypadkiem zwyk³ego procesu dekadencji, symptomem zu¿ycia na krañcach
spo³eczeñstwa, zmniejszenia potencja³u wroga.
Z drugiej strony dla takich fenomenów istniej¹ rozmaite analogie,
pomocne dla ich zrozumienia  psuje siê urz¹dzenie, zostaje powalony las,
trzydziestu zabitych nieprzyjació³ jest tyle samo wartych, co zniszczony
czo³g. Pytanie brzmi, czy w tych wszystkich porównaniach dopuszcza siê
mieræ w swoim w³asnym charakterze lub, czy tutaj to, co nieistotne, nie
zakrywa tego, co istotne. Istotne dla mierci cz³owieka jest przecie¿ to, ¿e
tutaj cz³owiek, taki jak ty czy ja, jest ni¹ dotkniêty, zatem wszystkie sposoby podejcia, które od tego abstrahuj¹ i mówi¹ wy³¹cznie o niej jako
o rzeczowym procesie, s¹ nieadekwatne. Istotne jest równie¿, ¿e nie ma
¿adnych analogii do mierci, poniewa¿ chodzi tu o niemo¿liwoæ dalszego
istnienia czego, a nie tylko o ubytek czego, co by³o dla mnie lub dla nas
mi³e lub uci¹¿liwe i co w zasadzie mo¿e zostaæ zast¹pione przez co innego.
Kto móg³by twierdziæ, ¿e jest to s³uszne w odniesieniu do w³asnej
mierci, lecz w¹tpliwe, czy dotyczy tak¿e mierci drugiej osoby. S¹ dwa
powody: (a) kto, kto dla mnie wiele znaczy³, mo¿e byæ zast¹piony przez

¯ycie w obliczu mierci

123

kogo, kto po pewnym czasie bêdzie dla mnie znaczy³ tyle samo, (b) w podobnym sensie jak utrata kochanego cz³owieka mo¿e nas spotkaæ niepowetowana strata stron rodzinnych, godnoci czy dobytku. Jednak¿e zmar³y, który by³ mi tak bliski, nie powinien zostaæ skazany na zapomnienie
nawet wtedy, kiedy znalaz³em zastêpcê, za z ca³¹ pewnoci¹ nale¿y smuciæ siê ze straty, ale w tym przypadku ¿ycie toczy siê dalej.

I. wiadomoæ mierci
Spostrzec mieræ
Kiedy dziecko (dopiero od 4 roku ¿ycia) spostrzega po raz pierwszy
mieræ cz³owieka lub zwierzêcia, w uniwersum powstaje pêkniêcie (dok¹d
posz³a babcia, dlaczego nie przyjdzie?). Oczywicie, to pêkniêcie szybko
siê zamyka. W³asna mieræ czêsto staje siê tematem dla m³odzieñca. W trakcie nabierania wewnêtrznej i zewnêtrznej stabilnoci i zajmowania odpowiedzialnych stanowisk, temat mierci znowu zanika. Ponownie pojawi
siê po po³owie ¿ycia (chocia¿ niektóre obserwacje wskazuj¹ równie¿ na to,
i¿ w wieku powy¿ej 50 lat nastêpuje czêsto wypieranie mierci). Zdawanie
sobie sprawy z realnoci mierci zmienia siê zale¿nie od fazy i nastawienia
do ¿ycia, przy czym nale¿y dokonaæ rozró¿nienia na nastawienie do ¿ycia
ustanowione przez kulturê i nastawienie osobiste. Trzeba te¿ poczyniæ rozró¿nienie na (zaistnia³¹) mieræ bliniego i na (przysz³¹) mieræ ka¿dego z nas.
mieræ bliniego. Spogl¹daj¹c na drug¹ osobê jako istotê ¿yj¹c¹,
mieræ daje siê rozpoznaæ po definitywnym ustaniu oddychania, samodzielnego ruchu, ¿ywotnych funkcji jak czynnoci zmys³ów, przemiana materii
itd., a¿ do daj¹cych siê stwierdziæ tylko za pomoc¹ aparatury zaburzeñ 
zanik impulsów w mózgu. Po mierci nastêpuje rozk³ad martwego cia³a.
Prawie to samo dotyczy mierci zwierzêcia.
Spogl¹daj¹c na drug¹ osobê jako bliniego, zauwa¿amy, i¿ nie istnieje ju¿ mo¿liwoæ komunikacji. Blini [Mit-Mensch] odszed³ w nadzwyczajnym znaczeniu, jest nieobecny. Zw³oki nie czyni¹ nieobecnoci mniejsz¹, lecz wiêksz¹. Lekarz jest w stanie podaæ kryteria, czy kto jest martwy
lub ¿ywy. O tym jednak, czym jest mieræ cz³owieka, nie mo¿e on powiedzieæ niczego wiêcej ni¿ ka¿dy inny cz³owiek, który obcowa³ ze miertelnie chorymi i umieraj¹cymi ludmi.
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Moja w³asna, przysz³a mieræ. W jaki sposób jest ona dana? W wyobrani, która zasilana jest przez dowiadczenie i poprzez wyobra¿enia,
które poczyni³em w zwi¹zku ze mierci¹ innych osób? Dotyczy to jednak
tylko sposobu i byæ mo¿e czasu. Sk¹d wiem, ¿e w ogóle muszê umrzeæ i co
wiem, maj¹c tê pewnoæ? Czym jest (dla mnie) mieræ?
Poszukiwanie formy i treci tej pewnoci dokonuje siê wbrew g³êboko zakorzenionemu uczuciu  ¿yjê, nie umrê! Zygmunt Freud uwa¿a, ¿e
w podwiadomoci ka¿dy z nas jest przekonany o swojej niemiertelnoci.
Tak czêsto, jak przedstawiamy sobie w³asn¹ mieræ, czynimy to ze spokojnym poczuciem, ¿e robimy to jako ¿ywy widz! Heidegger zauwa¿a: Kiedy siê w koñcu umiera, ale na razie nas to nie dotyczy2.
Jeli uczuciowo odsuwamy miertelnoæ, to sk¹d mamy wiedzê, ¿e
musimy umrzeæ? Wydaje siê, ¿e jest to racjonalna wiedza o fakcie, który
postrzegamy jako zewnêtrzny: do tej pory wszyscy ludzie umierali, tak
wiêc i ja bêdê musia³ umrzeæ. Ale ten indukcyjny wniosek daje tylko prawdopodobieñstwo, tak wiêc pozostawia dla mnie otwarte drzwi nadziei.
Dobrze wiemy, ¿e tych drzwi nie ma, a wiêc wbrew wszelkiemu zakrywaniu, wypieraniu itd., mamy pewnoæ, ¿e musimy umrzeæ  hora incerta,
mors certa. Sylogizm indukcyjny okazuje siê w ten sposób raczej wehiku³em zakrywania ni¿ ród³em obiektywnej niepewnoci. W noweli Lwa To³stoja mieræ Iwana Iljicza czytamy: [Sylogizm] «Kaj jest cz³owiekiem,
ludzie s¹ miertelni, dlatego Kaj jest miertelny», zdawa³ mu siê w ci¹gu
ca³ego ¿ycia s³uszny w zastosowaniu do Kaja, ale nigdy do niego... Kaj
rzeczywicie jest miertelny i musi umrzeæ, ale nie ja, Wania, Iwan Iljicz,
z moimi uczuciami, mylami; ja  to zupe³nie co innego3.
Moim przypuszczeniem (które podzielam z Schelerem, Heideggerem
i innymi) jest, ¿e pewnoæ mierci jest pewnoci¹ dan¹ wraz z samym ludzkim egzystowaniem, pewnoci¹, która objawia siê, kiedy na przyk³ad jest
siê powa¿nie chorym lub kiedy wraz z postêpuj¹cym wiekiem krzywa
¿ycia chyli siê ku do³owi. Byæ mo¿e jeszcze wa¿niejsze jest dowiadczenie, kiedy umiera ukochany cz³owiek (Ty). Zmar³y, je¿eli nale¿a³ do osób
bardzo mi bliskich, zabiera ze sob¹ bezpowrotnie czêæ mojej to¿samoM. Heidegger, Bycie i czas, 253, t³um. B. Baran, Warszawa: PWN, Wydawnictwo
Naukowe 1994, s. 355.
3
L. To³stoj, mieræ Iwana Iljicza, [w:] ten¿e, Opowiadania i nowele, wybór R. £u¿ny, t³um. J. Iwaszkiewicz, Wroc³aw 1985, s. 291292.
2
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ci4. Tym samym umiera tak¿e co we mnie, tak wiêc w ten sposób mo¿e
dokonywaæ siê owo uwiadamianie sobie w³asnego umierania.
Wiedza o mierci
Wiedzê nale¿y tutaj rozumieæ jako bycie rzetelnie poinformowanym, jako skuteczne objanienie. Wiedza jest wynikiem starania siê. Pierwotna wiadomoæ mierci pozostaje nieokrelona, ciemna. Posiadanie tego
rodzaju wiadomoci nie oznacza jeszcze, ¿e wiemy, czym jest mieræ. Powstaje zatem przestrzeñ na jej interpretacjê.
S³owo interpretacja sugeruje dualizm miêdzy zjawiskiem a prób¹
nadania mu sensu. Czy mieræ jednak jest zjawiskiem poprzedzaj¹cym
wszystkie metafizyczno-religijne interpretacje? W jakiej mierze w ogóle
istnieje fenomen mierci, który abstrahuje od ró¿nych metafizyczno-religijnych interpretacji? Je¿eli mieræ jest ogrodzona przekonaniami i rytua³ami, to mo¿na o niej mówiæ, transcenduj¹c j¹ w jaki sposób. Tam, gdzie
siê tego nie da, czy¿ nie musi pozostaæ niewypowiedzian¹ i tym samym byæ
wszechobecn¹ jako przyt³umiona i rozproszona? Tak wiêc z jednej strony
na pewno mo¿na dokonaæ rozró¿nienia miêdzy interpretacj¹ a dowiadczeniem, lecz z drugiej, poniewa¿ interpretacja ma wp³yw na dowiadczenie,
nie mo¿na stopniowaæ tego rozró¿nienia a¿ do uzyskania stuprocentowej
czystoci.
Powstaje tak¿e pytanie, czy wyra¿enie interpretacja jest tu poprawne. Innymi s³owy, w jaki sposób dochodzi do rozjanienia poszczególnych
treci mierci  czy tylko przez czyste rozmylanie, czy poprzez rozmylania na gruncie szczególnego dowiadczenia, a nawet owiecenia? Naturalnie równie¿ wtedy pojawia siê pytanie, jak dalece i w jaki sposób mog³yby
owe interpretacje zostaæ sprawdzone na zawartoæ prawdy i, jeli racjonalny sprawdzian nie jest po prostu mo¿liwy do przeprowadzenia przez ka¿dego, czy nale¿y siê wtedy zwyczajnie zdecydowaæ na jedn¹ z interpretacji, czy mo¿e kwestiê decyzji pozostawiæ otwart¹.
W rachubê wchodz¹ tu nastêpuj¹ce interpretacje religijno-wiatopogl¹dowe:
(a) mieræ jest przejciem w szczególn¹, mroczn¹ formê egzystencji.
4
Por. w. Augustyn o mierci swojego przyjaciela [w:]: Wyznania IV, 47, t³um. Z. Kubiak, Warszawa: PAX 1987, s. 6671.
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(b) mieræ jest przejciem w inny, ziemski sposób egzystencji  ludzki b¹d nie. Reinkarnacja lub póniejsze przejcie w (buddyjskie)
zganiêcie.
(c) mieræ jest przejciem do królestwa prawdy i sprawiedliwoci 
s¹d i ogl¹d, tak jak w staro¿ytnym Iranie i Egipcie.
(d) Wraz ze mierci¹ wszystko przemija  interpretacja materialistyczna.
W przypadkach (a), (c) i (d) przyjmuje siê pogl¹d wychodz¹cy wy³¹cznie z jednego ¿ycia ziemskiego, podczas gdy w (b) przyjmuje siê ich
wiêcej (chocia¿ ¿ydowski obraz zmartwychwstania wygl¹da tak, jak gdyby
istnia³y dwa ziemskie ¿ycia, ale to drugie jest na zupe³nie innej ziemi).
Interpretacje w punktach (b) i (c) opieraj¹ siê na wiatopogl¹dzie etycznym, podczas gdy interpretacja w punkcie (a) znajduje siê jeszcze przed
takowym, a w (d) chce siê go ju¿ mieæ poza sob¹. W pierwszych trzech
przypadkach mieræ jest widziana jako przejcie z ziemskiego sposobu egzystowania do (ostatecznie) ca³kiem odmiennego, z wyj¹tkiem przypadku
(d), poniewa¿ przejcie w nicoæ (zwyczajne unicestwienie) nie jest ju¿
¿adnym przejciem.
Stanowisko (d) jest najm³odsze i wyciska na kulturze swoje piêtno,
nie jest ono tylko przedmiotem indywidualnego zw¹tpienia. Wczeniej,
a mianowicie a¿ od najdawniejszych czasów, obowi¹zywa³o odmienne podejcie. Dominuj¹c¹ skamielin¹ najwczeniejszego okresu s¹ zabytki dotycz¹ce pochówku. Przez nie manifestuje siê wyranie okrelone zachowanie w stosunku do zmar³ego jako cz³onka grupy. Wprawdzie zmar³y jest
obecny w sposób odmienny od osoby ¿ywej, ale jest obecny jako cz³owiek,
a nie staje siê po prostu rozk³adaj¹cym siê organizmem. Ci¹gle mo¿e udzielaæ
b³ogos³awieñstwa lub rzucaæ kl¹twê na potomnych. Tak wiêc powstrzymanie siê od z³ych s³ów wobec zmar³ego jest jeszcze wa¿niejsze ni¿ w stosunku do osoby ¿yj¹cej  de mortuis nil nisi bene.
W tym kontekcie bardzo czêsto znajdujemy w odleg³ych kulturach
podwójne wyobra¿enie duszy, tzn. tego, co nale¿y odró¿niæ od zw³ok. Z jednej strony, jest to ¿ycie, ¿ywoæ [Lebendigkeit], czêsto reprezentowana
w sposób realno-symboliczny poprzez oddech. To ¿ycie opuszcza cz³owieka po mierci. Czêsto przedstawiamy sobie, ¿e powraca do Boga stworzyciela i stamt¹d zostaje u¿yczone innemu cia³u, aby je o¿ywiæ. Pogl¹d ten
opiera siê na tym, ¿e podobieñstwa charakteru i uzdolnieñ zmar³ego, które
zostaj¹ stwierdzone u jego potomków lub innych ludzi, s¹ t³umaczone przez
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takie w³anie ponowne ucielenienie zasady ¿ycia. Moim zdaniem, te obserwacje s¹ wa¿nym ród³em myli o re-inkarnacji, która póniej dozna³a dodatkowego wzmocnienia w postaci idei oczyszczenia, jak równie¿
poprzez rozwa¿ania ontologiczne. W opozycji do bezosobowej zasady ¿ycia pozostaje  jako druga po³owa prastarego wyobra¿enia duszy  indywidualny duch zmar³ego. Jest to sam zmar³y cz³owiek, który ¿yje w królestwie zmar³ych, oddzielony od swojego cia³a, a przede wszystkim od swojej zasady ¿ycia i stamt¹d równie¿ mo¿e kr¹¿yæ wród ¿ywych jako mara.
Duch zmar³ego jest wyobra¿any jako rezultat ¿ycia wczeniej ¿yj¹cego.
Królestwo zmar³ych w ogóle uchodzi za miejsce nad wyraz zredukowanej,
mrocznej i pozbawionej radoci egzystencji. Kiedy skierujemy nasz¹
uwagê na ró¿norodne jakoci moralne sposobu ¿ycia, przedstawiamy sobie
pobyt w królestwie zmar³ych w jaskrawych barwach: b³ogos³awiony dla
dobrych, pe³en udrêki dla z³ych.
Rozmaite interpretacje mierci (do których, rzecz jasna, nale¿¹ rozmaite stanowiska wobec mierci i czêciowo wobec zmar³ych) odpowiadaj¹ tak¿e ró¿nym antropologiom, tzn. ró¿nym pogl¹dom na temat konstytucji cz³owieka. W szczególnoci chodzi tutaj o rozmaite ujêcia tak zwanego
problemu psychofizycznego. Trudno rozstrzygn¹æ, co jest tu pierwszym,
a co drugim? Te rozmaite antropologie wpisuj¹ siê w kontekst ró¿nych ontologii. Podstawowym przeciwieñstwem, które spontanicznie narzuca siê
podczas mylenia, jest przede wszystkim przeciwieñstwo materializmu,
dualizm ducha i materii (znowu w rozmaitych odmianach).
Pierwsze trzy sporód wymienionych interpretacji mierci wychodz¹
z za³o¿enia, ¿e mieræ jest przejciem, wszystkie cztery zak³adaj¹, ¿e istnieje jednoliniowy kierunek ziemskiego ¿ycia, od pewnego pocz¹tku a¿ do
pewnego koñca. Równie¿ nauka o reinkarnacji, w jej najczêciej spotykanej formie, jest podobna. Co prawda, jest tu wiele narodzin i wiele mierci,
a pocz¹tek ci¹gu narodzin i mierci pozostaje najczêciej w mroku, tak ¿e
ten ci¹g mo¿na sobie ewentualnie wyobraziæ jako nieskoñczony czy biegn¹cy w odwrotnym kierunku. Jednak¿e w buddyzmie istnieje jednoznaczny cel: zakoñczyæ cykl narodzin, uciec od bezlitosnego prawa (karmy,
przyczynowoci odwzajemniania siê). Ten cel istnieje w nirwanie, tzn.
w zganiêciu p³omienia (po¿¹dania ¿ycia), co jest mo¿liwe tylko:
1) w ludzkiej, a nie zwierzêcej, egzystencji i 2) wy³¹cznie w czystym i oderwanym cz³owieku (gdzie mo¿na bezporednio zauwa¿yæ, ¿e owo zganiêcie jest czym zgo³a odmiennym ni¿ unicestwienie).
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Podczas filozoficznych dyskusji na temat ró¿nych wiatopogl¹dowo-religijnych interpretacji mierci powstaj¹ trudnoci. Czêciowo s¹ one
natury logicznej, a czêciowo ontologicznej. Trudnoæ logiczna polega na
sformu³owania pytania, czym w³aciwie jest umieranie, pytania, które pozostawa³oby neutralne wobec wymienionych prób udzielenia na nie odpowiedzi. Kiedy powiemy, ¿e mieræ jest przejciem z ¿ycia ziemskiego do
jakiego innego stanu (przy czym przede wszystkim otwarta pozostaje kwestia jego natury), wtedy u¿ycie jêzyka jest naszym sprzymierzeñcem, poniewa¿ mówimy: Pani Meier jeszcze przedwczoraj ¿y³a, dzisiaj ju¿ nie
¿yje. Jak to? Umar³a (np. na zawa³ serca). Jeden i ten sam podmiot znajduje siê w dwóch ró¿nych przedzia³ach czasowych, w dwóch ró¿nych stanach: przeszed³ z ¿ycia do mierci lub dok³adniej  z bycia ¿ywym do bycia
martwym. Poniewa¿ jednak (jak zauwa¿y³ Arystoteles) dla istoty ¿ywej
¿ycie oznacza tyle samo, co byæ w ogóle, bycie martwym nie posiada
ju¿ ¿adnego podmiotu. Interpretowanie umierania jako przejcia z jednego
stanu do innego wymaga za³o¿enia istnienia ¿ycia po mierci. Tym samym
jednak zosta³by ju¿ spe³niony wymóg nieustaj¹cej egzystencji i wykazany
gramatyczny dowód niemiertelnoci. W tym sensie jego wa¿noæ nie ogranicza³aby siê tylko do cz³owieka, lecz dotyczy³aby wszystkiego, co istnieje. Dowód ten obowi¹zywa³by tak¿e wstecz. Je¿eli powstanie jest przejciem z tego, czego jeszcze nie ma, do tego, co jest, to wtedy konieczny jest
podmiot tego, czego nie ma, tzn. w ogóle nie mo¿e on powstaæ, poniewa¿
powstaæ mo¿e jedynie to, czego jeszcze nie ma. Oznacza³oby to, ¿e zarówno powstawanie, jak i przemijanie (mieræ) nie mo¿e w ogóle mieæ miejsca.
Problem ontologiczny jest pokrewny logicznemu. Nie odnosi siê on
wy³¹cznie do cz³owieka, odnosi siê do wszystkich istot ¿ywych, w zasadzie nawet do wszystkiego, co staje siê istniej¹cym (powstaje i przemija),
je¿eli tylko z jednej strony rzeczywicie przemija, a z drugiej jest czym
wiêcej ni¿ sum¹ swoich czêci, tzn. jeli zawiera w sobie prawdziw¹ wewnêtrzn¹ jednoæ i subsystencjê. Zapewne wyranego przyk³adu dostarczaj¹ istoty ¿ywe. Jak jest mo¿liwe, ¿e powstaje co, czego przedtem nie
by³o? W jaki sposób mo¿e przemijaæ co, co jest obdarzone byciem?
W tym kontekcie zostanie teraz zaprezentowana nastêpuj¹ca teza
(Pitagorasa, Platona, Schopenhauera): co, co powsta³o, musi równie¿ przemin¹æ; co nie jest przemijaj¹ce, nie mo¿e równie¿ powstaæ. Ta teza bêdzie
zaprezentowana w dwóch ujêciach: (a) kto zak³ada istnienie egzystencji po
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mierci, ten musi równie¿ za³o¿yæ egzystencjê ju¿ przed ziemskim istnieniem, mieræ jest wtedy powrotem (trudnoæ: taka koncepcja ma sens tylko
wtedy, gdy w ¿yciu powstaje co nowego i kiedy to, co powsta³o, zostaje
uniewa¿nione w swojej egzystencji po mierci); (b) je¿eli mieræ jest prostym unicestwieniem osoby, to w zasadzie osoba nie mog³a byæ niczym
innym, jak stert¹ o¿ywionej materii równie¿ i przed mierci¹. Obydwie tezy
przyznaj¹ mierci wy³¹cznie charakter akcydentalnej zmiany, ale nie substancjalnego stawania siê czy przemijania. Dlatego te¿ obie wchodz¹ w konflikt z jednoznacznym sensem kierunku czasu, który jest za³o¿ony we wszystkich czterech wymienionych interpretacjach mierci.
Za³o¿enie takiego powstania na nowo (które nie daje siê zredukowaæ
do powtórzenia tego, co ju¿ by³o przed zaistnieniem na ziemi lub do zwyk³ej kombinacji zawsze istniej¹cych elementów) jest prawie zawsze zwi¹zane z myl¹ o dobrej, niewyczerpalnej, twórczej przyczynie wszystkiego.
Zdaje siê, ¿e nie ma sprzecznoci w tym, i¿ ta sama twórcza przyczyna,
która pozwoli³a na powstanie cz³owieka, pozwoli³a na jego powstanie jako
czego, co nie mo¿e ju¿ staæ siê niczym.

II. Kwestia sensu ¿ycia i mierci
Skoro tylko wiadomoæ nieuniknionej, przysz³ej mierci nada ton
¿yciu, to znaczy w tym stopniu, w którym w ludzki sposób indywidualizuje
siê i uprzytamnia ¿ycie, rodzi siê pytanie o znaczenie mierci, poniewa¿
mieræ obraca w niwecz ¿ycie jako podstawê wszelkiego sensu. Co znaczy
tutaj s³owo sens? Sens mo¿e znaczyæ, ¿e pewne X posiada swoj¹ wa¿noæ, swoj¹ wartoæ, swój byt sam w sobie lub ¿e posiada to wszystko ze
wzglêdu na co innego, którego wa¿noæ, pe³nia wartoci itp., jest umo¿liwiona przez X.
W jakim znaczeniu mieræ mo¿e byæ sensowna? Na pewno mieræ
sama w sobie nie jest czym, co bezporednio posiada g³êbiê sensu, raczej
prze¿ywa siê j¹ czêsto nawet jako co, co sprzeciwia siê poczuciu sensu.
Natomiast ¿ycie jest tym, co posiada g³êbiê sensu par excellence. Zapewne
tak¿e ¿ycie pozbawione jest sensu, ale ta bezsensownoæ jest brakiem sensu, który przys³uguje ¿yciu samemu w sobie. Je¿eli mieræ ma sens, to posiada go ze wzglêdu na ¿ycie (mieræ jako warunek ¿ycia). Je¿eli jest ona
warunkiem ¿ycia, to sama w sobie nie jest ju¿ bezsensowna lub ca³kiem
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sprzeczna z sensem, a wiêc mo¿e zostaæ zaakceptowana. Teraz wiêc bêdzie
chodzi³o o zbadanie, jak dalece mieræ  a chodzi tu ci¹gle tylko o w³asn¹
mieræ ka¿dego z nas  mo¿na uwa¿aæ za warunek sensu ¿ycia.
Biologiczne perspektywy: mieræ i seksualnoæ 5
Patrz¹c od strony biologicznej, wydaje siê zupe³nie oczywiste, ¿e tak
kompleksowa, wielokomórkowa ¿ywa istota, jak¹ jest cz³owiek, posiada
ograniczony ¿ywot. Kiedy krzywa energii ¿ycia osi¹gnie z powrotem swoj¹
podstawê. Proces starzenia siê jest tak samo zaprogramowany jak proces
rozwoju. Indywiduum, patrz¹c od strony biologicznej, jest dla siebie samego prawie niczym; jest czêci¹ populacji, a ta z kolei jest poprzecznym
przekrojem ci¹gu generacji, która ze swojej strony jest umieszczona w potê¿nym procesie ró¿nicowania siê form ¿ycia, któr¹ nazywamy ewolucj¹. mieræ jednostek jest w sensownym zwi¹zku z powstawaniem drugich jednostek. mieræ i seksualnoæ s¹ dwiema stronami tego samego
medalu. Podczas seksualnego rozmna¿ania siê powstaje na nowo ¿ycie,
bez potrzeby przechodzenia dotychczasowego ¿ycia (zgodnie ze swoj¹
substancj¹) w nowe formy. Charakter tego, co nowe, znajduje siê w opozycji do czystej reprodukcji przez podzia³, charakter roz-mna¿ania-siê [Vermehr-ung] stoi w opozycji do czystego podwajania. Odmienna strona tego
procesu zawiera nastêpuj¹ce fakty: procesy starzenia siê, stawania siê zbêdnym dla kontynuacji grupy i rodzaju, ostateczne odpadniêcie.
¯ycie ludzkie jest okrelone w du¿ej mierze poprzez wysoki stopieñ
naturalnego zró¿nicowania: ró¿nica p³ci, ró¿nica indywiduów pomiêdzy
sob¹ i istoty gatunku. Ta ró¿nica by³aby pozbawiona sensu, gdyby nie mieræ.
Wyobramy sobie, ¿e bez koñca musielibymy ¿yæ przy ci¹gle zmniejszaj¹cych siê si³ach, ¿e musielibymy siê przygl¹daæ, jak w tym czasie czterdziesta generacja urz¹dza sobie swój wiat, w którym nie moglibymy ju¿
w sposób aktywny wspó³uczestniczyæ i czuæ siê jak w domu. Wolna przestrzeñ na ziemi by³aby wkrótce wykorzystana, zapasy ¿ywnoci zu¿yte itd.
Tak wiêc nie ma sensu po prostu ¿yczyæ sobie, aby nie by³o mierci, poniewa¿ ma ona obiektywn¹ ostatecznoæ.

5
Por. J.M. Heuts, Genetik des Todes, [w:] N. Luyten (Hrsg.), Tod  Preis des Lebens,
Alber 1980.
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Niektórzy ludzie, którzy do¿ywaj¹ sêdziwego wieku i doznaj¹
uszczerbku swoich fizycznych, psychicznych i spo³ecznych mo¿liwoci,
mówi¹ z tego powodu: Gdybym tak móg³ wreszcie umrzeæ. S¹ oni, jak
powiada Biblia o starym patriarsze, starzy i syci ¿yciem  to ostatnie
w podwójnym tego s³owa znaczeniu.
Do ¿ycia, takiego, jakie znamy, z ca³¹ pewnoci¹ nale¿y mieræ. Jej
brak zagra¿a³by poczuciu sensu ¿ycia, co nie oznacza, ¿e ca³oæ sk³adaj¹ca
siê z ¿ycia i mierci mia³aby zostaæ zaaprobowana jako sensowna tylko
dlatego, ¿e s³u¿y ewolucji, albowiem powstaje pytanie, czy ta jest sama
w sobie sensowna, czy te¿ po prostu tak sobie leci.
Wymiar psychologiczny: trwoga przed mierci¹ a têsknota mierci
Trwoga przed mierci¹ jest faktem. W niej ukazuje siê mieræ jako
najwiêksze z³o. Gro¿¹c cz³owiekowi mierci¹, mo¿na go zmusiæ do zrobienia wielu rzeczy. Z obawy przed mo¿liw¹ mierci¹ ludzie unikaj¹ wielu
rzeczy. Ale widocznie istnieje równie¿ têsknota mierci, skoro Gion Condrau uzyska³ w swojej praktyce psychiatrycznej pewnoæ, ¿e têsknota
mierci wystêpuje przynajmniej równie czêsto i jest wszêdzie obecna, jak
trwoga przed ni¹ i ¿e ostatecznie obydwa zjawiska s¹ ze sob¹ z³¹czone
w sposób niepozwalaj¹cy na ich rozdzielenie. Sk³onnoæ do samobójstw
sprowadza siê czêsto do... niedaj¹cego siê ju¿ wytrzymaæ lêku przed mierci¹6 . Byæ mo¿e jest to próba przezwyciê¿enia gro¿¹cej mierci poprzez jej
uprzedzenie  uczynienie z siebie ofiary, ewentualnie poprzez analogiê kult
mierci (np. u nazistów, w odró¿nieniu do ca³kowicie zwróconego ku ¿yciu
kultu zmar³ych u Egipcjan).
Têsknota mierci i lêk przed ni¹ s¹ podstawowymi faktami psychologicznymi niemo¿liwymi do wzajemnego zrównowa¿enia. Zdaniem Condrau: Im cz³owiek w mniej dojrza³y sposób ratowa³ swoje ¿ycie a¿ do
osi¹gniêcia sêdziwego wieku, tym gwa³towniej próbuje on podj¹æ ucieczkê w obliczu zbli¿aj¹cego siê prawdopodobieñstwa mierci7. Najmniej
pragnie odejæ ¿ycie, którego siê nie prze¿y³o, jak wyrazi³ siê ju¿ Nietzsche.
Condrau widzi w tym wiadomoæ poczucia winy za ¿ycie, które nie
G. Condrau, Der Mensch und sein Tod. Certa moriendi conditio, Zürich: Kreuz
Verlag 1991, s. 202.
7
Tam¿e, s. 217.
6
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zosta³o zrealizowane, które zosta³o chybione. Taka trwoga przed mierci¹ by³aby wiêc lêkiem winy [Schuld-Angst]. W wielu przypadkach mo¿e
siê to potwierdzaæ, ale czy jest to zawsze prawdziwe?
Wymiar egzystencjalny: mieræ a forma wolnoci
Dwa tory rozumowania: jaka by³aby nasza sytuacja jako istot wolnych, gdyby nie by³o mierci? Jak¹ ró¿nicê stanowi to, czy wiedzie siê
swój ¿ywot w obliczu mierci, czy te¿ nie? Najpierw nale¿y sobie wyobraziæ, co wynika dla kszta³towania i prze¿ywania ¿ycia, gdyby nie istnia³a
nasza mieræ. Eugen Fink pisze: mieræ nie jest czym, co rozumiemy,
lecz chyba czym, przez co rozumiemy, jest ona drog¹ w cieniu. W cieniu
mierci rozumiemy to, co jednorazowe w naszym byciu tutaj, pocz¹tek
wiata, bezpowrotnoæ czasu8. Zdaniem Maxa Müllera, w nienagannym,
pozbawionym koñca ¿yciu nie istnia³oby co takiego, jak zaprzepaszczona
okazja, a w nastêpstwie nie by³oby tak¿e ¿adnego (kairologicznego) zró¿nicowania czasu. Wszystko, co zosta³o zaprzepaszczone, mo¿na by by³o
nadrobiæ. Zginê³aby surowoæ historycznego czasu, który wymaga podjêcia w danej chwili rozstrzygaj¹cej decyzji. Wtedy za zapanowa³aby obojêtnoæ i nuda. Wraz z histori¹ zgin¹³by ca³y dziejowy sens zawarty w powodzeniach i pora¿kach9. Wytyczenie przez mieræ granicy zmusza nas,
abymy jako wolne istoty przyjêli okrelon¹ postaæ w sposób jednorazowy
i bezpowrotny, otrzymali oblicze, postaæ, która by³aby tylko nasz¹ postaci¹
i naszego czasu10. Wed³ug tego pogl¹du, mieræ ma pozytywny sens przez
to, ¿e ogranicza czas ¿ycia, tzn. czas, w którym w ogóle mamy mo¿liwoci.
Zapewne tak¿e wtedy, gdyby ¿ycie toczy³o siê dalej bez koñca, nie
musia³yby powróciæ wszystkie mo¿liwoci, poniewa¿ równie¿ nieskoñczone
¿ycie zachowuje swoj¹ linearnoæ, o ile nie przyjmie siê za³o¿enia, ¿e nieskoñczonoæ jest mo¿liwa tylko w oparciu o kolisty wieczny powrót.
Zwi¹zane ze mierci¹ minê³o udziela siê równie¿ wszystkim innym za
póno i minê³o. Gdyby nie mieræ, nie istnia³oby ¿adne kairós. Przemijaj¹ce szanse realizacji posiadaj¹ sens tylko w przeciwieñstwie do woli ¿ycia i do danego i/lub uzyskanego sensu ¿ycia. W ten sposób skoñczonoæ
8
9
10

E. Fink, Metaphysik und Tod, Stuttgart 1969, s. 207.
M. Müller, Der Kompromiss, FreiburgMünchen 1980, s. 85 i n.
Tam¿e.
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¿ycia jest jednym z warunków tego, ¿e ¿ycie ma sens, ale nie jest to jedyny
warunek, a na pewno nie jest to warunek wystarczaj¹cy.
Teraz chodzi o to, ¿e rozmylanie o w³asnej mierci czyni ¿ycie
bogatsze pod wzglêdem jego sensu. Tak wiêc teraz nie jest to ró¿nica ontologiczna, lecz egzystencjalna. Zapewne wy¿ej wymieniony ¿yciowy sens
mierci [Lebens-Sinn des Todes] wywiera wp³yw tylko wtedy, gdy oddamy
siê mierci lub, jak wyrazi³ to Kierkegaard, kiedy op³ynêlimy w ca³oci
byt i potem powrócilimy do naszego punktu wyjcia. Bez oddania siê
temu wyzwaniu mieræ nie ma sensu. Czy myl o mierci zmusza do
podobnego stanowiska, do wziêcia ¿ycia w swoje rêce? W³aciwie nie.
Myl o mierci przypomina nam, ¿e nie mamy nieskoñczenie wiele czasu
do uk³adania sobie ¿ycia, ¿e nie mo¿na bez koñca przeci¹gaæ chwili, w której
chwyci siê sens ¿ycia, poniewa¿ pewnego dnia bêdzie za póno. Ale ¿e
w ogóle powinnimy uk³adaæ sobie ¿ycie, zostaje ju¿ odgórnie za³o¿one.
Mo¿na jednak zabieraæ siê do formowania ¿ycia w bardzo ró¿noraki
sposób i ró¿norakie konsekwencje mog¹ p³yn¹æ z pamiêtania o mierci.
Mo¿e to byæ np. dewiza: Pozwól nam dzisiaj jeæ i piæ i o niczym innym
nie myleæ, poniewa¿ jutro bêdziemy martwi. Ca³kiem inaczej bêdzie
brzmieæ: Zastanowiæ siê, jakbym ju¿ by³ w chwili mierci, nad t¹ postaw¹
i t¹ miar¹, któr¹ wtedy chcia³bym widzieæ zastosowan¹ w tym obecnym
wyborze; i dostosowuj¹c siê do niej ca³kowicie dokonam mojej decyzji
(w. Ignacy, Æwiczenia duchowne, nr 186)11. St¹d pytanie: czy myl o mierci
(meditatio mortis futurae) spe³nia pozytywn¹ rolê w osi¹gniêciu sensu ¿ycia bez myli o s¹dzie?
S¹ dwa ale. Pierwsze: je¿eli moje bycie nie mo¿e ocaleæ przed unicestwieniem, wtedy nie jest równie¿ wa¿ne, czy wartoæ mojej osobowoci
ocaleje w oczach jakiego sêdziego. Drugie ale: przed kim pragnie siê
tutaj ocaliæ? Przed w³asnym wyrokiem, który za chwilê nie bêdzie istnia³? Przed wyrokiem wiata, który przyjdzie po nas? Je¿eli nie istnieje
¿adna transcenduj¹ca ¿ycie instancja, czy wtedy nasza powaga nie staje siê
czym miesznym?
Mo¿na by rzec, ¿e w spojrzeniu na mieræ rozpoznaje siê pró¿noæ
(vanitas) wszystkiego. Czy jednak rezultatem tego spojrzenia nie mog³oby
byæ równie¿ zw¹tpienie, na przyk³ad w formie cynizmu? Podkrelanie pró¿11

w. Ignacy Loyola, Æwiczenia duchowne, t³um. J. O¿óg SJ, Kraków: WAM 1996.
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noci ca³ego ¿ycia jest postaw¹, która jest mo¿liwa tylko wtedy, je¿eli znalaz³o siê co, co nie jest pró¿ne... Zdaniem Finka, filozofia jest (a) jedyn¹
mo¿liwoci¹ umieraj¹cego cz³owieka, (b) wywodzi siê z wiedzy o mierci,
(c) jest jej najczystszym i (d) najmocniejszym wyrazem. Rosenzweig
w pierwszych s³owach Gwiazdy zbawienia pisze: Od mierci, od trwogi
mierci rozpoczyna siê wszelkie poznanie wszystkiego12.

III. ¯yæ w obliczu mierci
Problem polega na tym, ¿e mieræ, która z jednej strony jest warunkiem rozró¿niania, jest równoczenie si³¹, która niweczy w jednakowym
stopniu wszystkie ró¿nice, wszystko musi tak samo upaæ. Kiedy chodzi
o sprawy ostateczne, mieræ wyrównuje wszystko: panów i parobków (temat tañców mierci), m¹drych i g³upich, dobrych i niegodziwych, cz³owieka i byd³o. To samo dotyczy wewnêtrznych rozró¿nieñ osobowoci. Kiedy tego wszystkiego ju¿ nie bêdzie i kiedy, kiedy wszyscy, którym jeszcze co mo¿e wyjdzie na dobre, i kiedy wszystkich, którzy mogliby sobie
przypominaæ ju¿ nie bêdzie, wtedy bêdzie tak, jak gdyby cz³owiek nigdy
nie istnia³. Nie pozostanie nic. Nawet to, ¿e kiedy co by³o, nie bêdzie nic
znaczy³o.
Hamlet wypowiada przeciwieñstwo bycia [Sein] i niebycia [Nichtsein]
jeszcze w formie zbyt naiwnej alternatywy, poniewa¿ wybór miêdzy
byciem a niebyciem nie jest cz³owiekowi dany. Wysi³ek, który zbiega
siê z jego histori¹ i który dopiero skoñczy siê wraz z jego znikniêciem
ze sceny wiata, zmusza go do równoczesnego zaakceptowania dwóch
wzajemnie sprzeciwiaj¹cych siê pewnoci...: realnoci bycia, któr¹ czuje
w swoim najg³êbszym wnêtrzu, ¿e jako jedyna jest ona zdolna daæ podstawê i sens jego codziennej dzia³alnoci, jego moralnemu i emocjonalnemu ¿yciu, jego politycznym preferencjom, jego interesowaniu
problemami spo³eczeñstwa i przyrody, jego praktycznym przedsiêwziêciom i jego naukowym badaniom, lecz jednoczenie równie¿ realnoæ
niebycia, którego przeczucie towarzyszy drugiemu w sposób niemo¿liwy do rozwi¹zania, poniewa¿ cz³owiek musi ¿yæ i walczyæ, myleæ i wie-

12
F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, t³um. T. Gadacz, Kraków: Wydawnictwo Znak
1998, s. 51.
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rzyæ bez utraty odwagi, bez poczucia, ¿e jednak kiedy go opuci sprzeczna pewnoæ, ¿e przedtem nie by³o go na ziemi i ¿e nie bêdzie go na niej
po wsze czasy, i ¿e po jego nieuchronnym znikniêciu z powierzchni
planety, która równie¿ skazana jest na mieræ, doszczêtnie znikn¹ równie¿ jego starania, jego cierpienia, jego radoci, jego nadzieje i jego
dokonania tak, jakby ich nigdy nie by³o, poniewa¿ nie ma ju¿ tutaj
¿adnej wiadomoci, aby zachowaæ chocia¿by pamiêæ o owej krótkotrwa³ej dzia³alnoci, lecz tylko nieliczne, w popiechu zamazane lady
na wiecie, wraz z nieruchomym od tej chwili spojrzeniem, zwiêz³ego
stwierdzenia, ¿e kiedy istnia³y, to nic nie znaczy13.

Tê myl, która jest dostatecznie jasna, wypieramy czêsto z obszaru naszej
uwagi. Czy jest to wzdraganie siê przed nicoci¹, horror vacui, parali¿
wszelkiej woli tworzenia, niezdolnoæ do powrotu z tej wycieczki w przysz³oæ i ponownego cieszenia siê teraniejszoci¹. Pozostaje niebezpieczeñstwo egzystencjalnej zag³ady pod wp³ywem jej negatywnoci jeszcze na
d³ugo przed tym, zanim nas fizycznie osi¹gnie. Hipoteza: ów mechanizm,
podany przez To³stoja, Freuda i innych, wed³ug którego tak naprawdê nie
chcemy wierzyæ w nasz¹ mieræ, chyba chroni nas tu przed konfrontacj¹.
A jednak tak samo jak niegdy nie mogê znieæ myli, ¿e przestanê
istnieæ. Z melancholi¹ mylê o wszystkich ksi¹¿kach, które czyta³am,
o miejscach, które widzia³am, o ca³ej nagromadzonej wiedzy, której
nie bêdzie. Ca³a muzyka, ca³e malarstwo, ca³a kultura, tyle piêknych
okolic  i nagle nic [...]. Ale ten niepowtarzalny zbiór, wszystko, czego
dowiadczy³am sama, ze swoj¹ logik¹ i ze swoj¹ przypadkowoci¹ 
opera pekiñska, areny w Huelvie [...] wszystko to nigdzie nie bêdzie
wskrzeszone [...]. Widzê przed sob¹ szpaler leszczyny uginaj¹cej siê na
wietrze i obietnice, którymi siê poi³am [16-letnia dziewczyna], kiedy
patrzy³am na tê kopalniê z³ota u moich stóp  ca³e ¿ycie, które mam
prze¿yæ. Dotrzyma³am tych obietnic. Ale wracaj¹c nieufnym spojrzeniem ku tej ufnej m³odoci, ze zdumieniem zdajê sobie sprawê, jak
dalece da³am siê nabraæ14.

Jednak tylko niekiedy mo¿e nas szczególnie zaskoczyæ myl  dla niektórych mo¿e staæ siê ona obsesj¹  wszystkie twarze osób ¿yj¹cych s¹ dowiadczane przez nas ju¿ teraz jako oblicza ludzi zmar³ych, my wszyscy
13
14

C. Lévi-Strauss, Mythologiques, t. IV, s. 621 (wyd. niem. s. 817).
S. de Beauvoir, Si³¹ rzeczy, t³um. J. Pañski, t. II, Warszawa: PIW 1967, s. 437.
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jestemy dzisiaj ju¿ tymi, którzy jutro bêd¹ zmar³ymi. W jaki sposób mo¿na uchroniæ obecn¹ chwilê przed lodowatym tchnieniem, które wieje na
ni¹ z przysz³oci?
Tej bezradnoci na poziomie osobistej egzystencji odpowiada inna na
poziomie egzystencji spo³ecznej: jak powinnimy siê obchodziæ ze spojrzeniem umieraj¹cego, tak bardzo wyra¿aj¹cym jednoczenie poszukiwanie pomocy i niemo¿liw¹ do przezwyciê¿enia samotnoæ. W jaki sposób
powinnimy ul¿yæ mu w dokonaniu ostatniego kroku? Czy mo¿emy mu
powiedzieæ: nie bój siê, wkrótce bêdzie po wszystkim, dok³adniej: wkrótce umrzesz? W równie bezradny sposób stoimy przed zw³okami. Wobec
wszelkiej naturalnej koniecznoci umierania pozostaje jednak co nienaturalnego równie¿ w naturalnej mierci.
Byæ mo¿e pomog¹ tutaj dwa zalecenia m¹droci pónego antyku.
Pierwsze radzi antycypowaæ przysz³¹ mieræ, aby pomniejszyæ strach przed
ni¹. Drugie uczy redukowania spojrzenia do teraniejszoci, aby pomniejszyæ w³adzê mierci nad ¿yciem. Przyjrzyjmy siê im obydwu, najpierw perspektywie stoickiej.
Pamiêtaj o tym, ¿eby przy ka¿dej rzeczy b¹d rozweselaj¹cej na duszy, b¹d przynosz¹cej po¿ytek, b¹d wzbudzaj¹cej upodobanie  zawsze stawia³ sobie nastêpuj¹ce pytanie: Czym jest ta rzecz w³aciwie?  I tak na przyk³ad, je¿eli dzban budzi w tobie upodobanie, mów
sobie: Dzban jest t¹ rzecz¹, która budzi we mnie upodobanie. Przeto
kiedy ten dzban siê st³ucze, nie zm¹ci to w tobie pokoju ducha. Je¿eli
znowu serdecznie ca³ujesz swe dzieciê lub ¿onê, mów sobie: Ca³ujê
cz³owieka. Przeto kiedy ten cz³owiek umrze, nie bêdziesz rozpacza³15.

Postawa stoicka chroni przed efektem zaskoczenia i pomaga zachowaæ spokój ducha (ataraksía), lecz nie chroni przed strat¹. Zahamowana mi³oæ do
kruchych garnków jest pomys³owa, lecz nie z powodu ich ³amliwoci, lecz
dlatego, ¿e s¹ to tylko garnki, a nie ludzie. Czy to zahamowanie nie zniszczy mi³oci? W ogóle nie zostaje tu podjêty temat w³asnego lêku przed
mierci¹.

15
Epiktet, Encheiridion, nr 3, t³um. L. Joachimowicz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997, s. 50.
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A oto rada Epikura (341270 p.n.e.):
Staraj siê oswoiæ z myl¹, ¿e mieræ jest dla nas niczym, albowiem
wszelkie dobro i z³o wi¹¿e siê z czuciem; a mieræ jest niczym innym
jak w³anie ca³kowitym pozbawieniem czucia. [...] skoro bowiem my
istniejemy, mieræ jest nieobecna, a skoro tylko mieræ siê pojawi, nas
wtedy ju¿ nie ma. Wobec tego mieræ nie ma ¿adnego zwi¹zku ani z ¿ywymi, ani z umar³ymi; tamtych nie dotyczy, a ci nie istniej¹16.

Uwzglêdniaj¹c ca³¹ nasza m¹droæ, obydwa rozwi¹zania s¹ wadliwe, lecz
w zasadzie mo¿na przyznaæ im racjê w tym punkcie, ¿e nale¿y siê pogodziæ
ze skoñczonoci¹ swojego ¿ycia. I w rzeczy samej: czy nale¿y wymagaæ
czego wiêcej? Nawet je¿eli nie potrafimy siê z tym pogodziæ, to, chc¹c nie
chc¹c, musimy to uczyniæ. Poza tym pogardzanie daj¹c¹ siê dowiadczyæ
pozytywnoci¹ ¿ycia wy³¹cznie z powodu mierci jest nie tylko nierealistyczne, lecz równie¿ nie do pomylenia, jako bez charakteru.
A jednak istnieje zaostrzenie problemu mierci, które wo³a o bardziej
radykalny wzlot duszy. Jest to kwestia sprawiedliwoci czy raczej  niesprawiedliwoci. Nie chodzi tu o to, ¿e jestemy zobowi¹zani do sprawiedliwego
dzia³ania i pracy przeciw niesprawiedliwoci. To zobowi¹zanie jest aktualne
w ka¿dym przypadku. O wiele bardziej chodzi tutaj o to, czy ciemiêzca i pozbawiony sumienia tyran powinien do koñca triumfowaæ nad swoimi ofiarami. Ziemska sprawiedliwoæ nigdy nie zajdzie tak daleko, aby móc usun¹æ
wszystkie niesprawiedliwoci. Z tego te¿ wzglêdu ju¿ staroegipska myl
odwa¿y³a siê na przekroczenie granicy mierci i na wiarê w s¹d nad zmar³ymi wraz ze sprawiedliwym os¹dem. Zrezygnowanie z tej myli znaczy³oby
tyle samo, co namys³ nad zasadnicz¹ absurdalnoci¹ wiata, tzn. zaakceptowaniem struktury sensu ¿ycia, która jest ca³kowicie obojêtna na moralne ró¿nice, ba, nawet jako sama gra faktycznych si³ jest zasadniczo wspólnikiem
niemoralnie postêpuj¹cej osoby. Co podobnego nie ma prawa mieæ miejsca.
Sytuacja ulega jeszcze zaostrzeniu, jeli chodzi o ludzi, którzy nie
tylko stali siê niemymi ofiarami arogancji mo¿now³adców, lecz którzy zostali niesprawiedliwie os¹dzeni i straceni w³anie z tego powodu, ¿e wstawili siê za sprawiedliwoci¹ i przeciwko traktowaniu ludzi jak przedmioty.
To w³anie z tego miejsca  ¿ycia znajduj¹cego siê poza mierci¹  pozwa16
Epikur, Z listu do Meneikeusa, [w:] Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych
filozofów, t³um. I. Kroñska, Warszawa: PWN 1984, X, 124126.
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la przemawiaæ Platon niesprawiedliwie skazanemu na mieræ Sokratesowi,
aby wyt³umaczy³ przyjacio³om, dlaczego nie wykorzysta mo¿liwoci ucieczki z wiêzienia, dlaczego spokojnie idzie na mieræ, dlaczego nie wzywa
uczniów do zemsty na niesprawiedliwych sêdziach. Równie¿ w tym miejscu religia biblijna, która przez d³ugie stulecia wzbrania³a wstêpu zapatrywaniom na niemiertelnoæ, kwitn¹cym w innych obszarach kultury, otwiera
swoje podwoje i jasno wyra¿a myl o zmartwychwstaniu mêczenników.
Dochodzi przy tym apel (u Sokratesa jeszcze niezbyt wyranie zarysowany) o wiernoæ Tego, który wraz ze swoim stworzeniem zwi¹za³ obietnicê
nie opuszczê ciebie (Ksiêgi Machabejskie)17.
Maj¹c ju¿ pod ciosami umrzeæ, westchn¹³ i powiedzia³: Bogu, który
ma wiêt¹ wiedzê, jest jawne to, ¿e mog³em unikn¹æ mierci. Jako biczowany ponoszê wprawdzie boleæ na ciele, dusza jednak cierpi to
z radoci¹, gdy¿ Jego siê bojê (2 Mch 6, 30).
Có¿ bowiem za korzyæ odniesie cz³owiek, choæby ca³y wiat zyska³,
a na swej duszy szkodê poniós³? Albo co da cz³owiek w zamian za
swoj¹ duszê? (2 Mch 16, 26).

W obliczu brutalnego unicestwienia wiadków prawdy jeszcze bardziej ni¿
w obliczu wielu, których szczêcie zosta³o zniszczone przez innych, nasuwa siê pytanie: czy nie jest bardziej wskazane bawiæ siê w grê mo¿now³adców lub w polowanie za odrobin¹ szczêcia zamiast marnowaæ swoje ¿ycie
na moralne idea³y? Poniewa¿ obserwuj¹c bieg wiata staje siê jasne: osoby
niemoralne maj¹ wiêksz¹ szansê prze¿ycia i osi¹gniêcia dobrobytu ni¿ osoby
moralne. Wydaje siê, ¿e jest siê postawionym wobec wyboru: czy rzuciæ
swoje serce na jakie piêkne, ryzykowne przedsiêwziêcie ponad sferê
miertelnoci, czy mieæ znikome wymagania moralne w stosunku do siebie, a przede wszystkim do innych?
Widaæ, jak siê wydaje, trzy rzeczy: Jêzyk, w którym pos³ugujemy siê
okrelonymi obrazami wiata, symbolami, ba, nawet argumentami, mo¿e
siê zmieniaæ, ale zostaje w nim odkryte identyczne stanowisko w kwestii
¿ycia, które implikuje pewnego rodzaju przekroczenie mierci ze wzglêdu
na pozostanie. Mówienie o niemiertelnoci nie powsta³o przy stole nakrytym do kawy ani te¿ przy biurku, lecz dopiero tam staje siê neutralnym,
17
Biblia Tysi¹clecia. Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, Warszawa: Pallotinum 2005.
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intelektualnym problemem. Jako taki jest on, chocia¿by ju¿ z tego powodu, nie do rozstrzygniêcia, poniewa¿ nie przebywa siê przy tym w owym
wymiarze ¿ycia, w którym mo¿e powstaæ pewien rodzaj wgl¹du, obojêtnie,
czy ten wgl¹d nazwie siê przeczuciem, czy nawet mocn¹ wiar¹. Co ³¹czy
dzieñ dzisiejszy z przesz³ym, to tak¿e przykre po³o¿enie tych, którzy nie
chc¹, by mieræ mia³a ostatnie s³owo. Spo³eczne przyzwolenie równie¿ go
nie wspomaga, ale za czasów Sokratesa czy Jezusa nie by³o inaczej.
Wprawdzie od tamtego czasu wiadomoæ sta³a siê byæ mo¿e jeszcze
bardziej podejrzliwa  boimy siê sami ok³amywaæ siebie przy pomocy wymarzonych, idealnych wiatów. Reagujemy w sposób alergiczny na proste
zaprzeczenie tamtego wiata; szczegó³owe dane dotycz¹ce jego po³o¿enia
tolerujemy najpierw tylko jako folklor. (Niestety, ten sceptycyzm zgadza
siê bardzo dobrze z prawie bezkrytycznym zainteresowaniem wiadomociami z tamtego wiata w przeciwieñstwie do religijnego pos³annictwa
transcendencji mierci).
Rzeczywicie, w sensie tego, co nazywamy dzisiaj wiedz¹, mo¿emy nie wiedzieæ z pewnoci¹, czy nadzieja Sokratesa i Jezusa nie by³a zwodnicza, a skoro tylko porzucamy rolê bezstronnego obserwatora, musimy
uznaæ, ¿e stawia siê nas przed tym samym wyborem, co ich. W tym sensie
chcia³bym zakwalifikowaæ, w oparciu o Kanta, wiarê w ¿ycie po mierci
jako postulat.
Jako takie postulaty Kant wymienia18 : postulat niemiertelnoci, postulat wolnoci... i postulat istnienia Boga. Pierwszy wyp³ywa z koniecznego praktycznego warunku przystosowania trwania do ca³oci wype³nienia
prawa moralnego; drugi z koniecznego za³o¿enia niezale¿noci od wiata
zmys³owego i mo¿noci kierowania sw¹ wol¹ wed³ug prawa wiata inteligibilnego, tj. wolnoci; trzeci wyp³ywa z koniecznoci warunku, aby taki wiat
inteligibilny móg³ byæ najwy¿szym dobrem przez za³o¿enie najwy¿szego
samodzielnego dobra, tj. istnienia Boga. Kant rozumie pojêcie postulatu
jako twierdzenie teoretyczne jako takie jednak nie daj¹ce siê dowieæ, o ile
jest nieroz³¹cznie zwi¹zane z prawem praktycznym, posiadaj¹cym a priori
wa¿noæ bezwarunkow¹19. Z pozycji teoretycznego sceptycyzmu, postulat nie ma gwarancji i nie zmusza teoretycznego sceptycyzmu do milczenia.
18
I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, t³um. J. Ga³ecki, Kêty: Wydawnictwo Antyk
2002, s. 133.
19
Tam¿e, A 220.
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Taki postulat jest dozwolony tylko dla tego, kto zna swoje za³o¿enie i traktuje je na serio, a mianowicie koniecznoæ moralnego wymogu.
Nierozwi¹zalne, ogólnoludzkie problemy skoñczonoci i miertelnoci, które omawialimy powy¿ej, znajdowa³y siê zapewne w pe³nym napiêcia stosunku, ale nie w sprzecznoci, z sensem ¿ycia. Dlatego dopiero ostatni
punkt wymusza i zezwala równie¿ na skok poza zazwyczaj niedaj¹c¹ siê
przekroczyæ granicê. Kiedy raz przekroczy siê tê granicê, mo¿na poszerzyæ
nadziejê na przezwyciê¿enie mierci o ogólnoludzkie kwestie zasadniczej
skoñczonoci i  abstrahuj¹c od sytuacji ekstremalnych  rzuciæ wiat³o na
dope³niaj¹c¹ codziennoæ od strony moralnej. Francuski myliciel Gabriel
Marcel przedstawi³ w swoim dramacie Le mort de demain przypadek nadziei wbrew mierci, najpierw wzglêdem nag³ej mierci.
Francuski ¿o³nierz dostaje kilka dni urlopu na podró¿ do domu podczas strasznej wojny pozycyjnej o Verdun (1917). Poniewa¿ musi powróciæ na front, wszyscy s¹ wiadomi tego, ¿e s¹ to najprawdopodobniej jego
ostatnie odwiedziny. Wie o tym równie¿ jego ¿ona i kiedy przed odjazdem
szuka on u niej ma³¿eñskiej czu³oci, ta mu jej odmawia, poniewa¿ wydaje
siê jej wiêtokradztwem spaæ z osob¹, któr¹ wyobra¿a sobie jako ju¿ umar³¹. Jej brat, któremu siê u¿ala³, czyni jej wymówki: Jeanne, sk³adasz w ofierze tego, który ¿yje dzisiaj, temu, który jutro bêdzie martwy. Ten z góry
przewidywany kult mierci, który wyznajesz, nie pozwala ci uszczêliwiæ
cz³owieka z krwi i koci, który ciebie po¿¹da. I dlaczego? Chyba nie dlatego, ¿e chcesz w ten sposób przygotowaæ siê na trochê mniej gorzkie wdowieñstwo? Jeanne, wierz mi, takie planowanie przysz³oci jest zdrad¹. Kogo
kochaæ, znaczy powiedzieæ mu: ty nie umrzesz (Akt II, scena 6).
W przedstawionym zdarzeniu chodzi najpierw o zachowanie nadziei
wbrew fatalizmowi lub prawdopodobieñstwu mierci. Nadzieja ta wyra¿a
siê w zdaniu: ty nie umrzesz. Sam Marcel zorientowa³ siê dopiero kilka lat
póniej, ¿e w zdaniu tym zawarta jest nadzieja, która ma czelnoæ wyst¹piæ
przeciwko samej mierci.
Pozostaje nadzieja, czyli co niemaj¹cego wielkiego znaczenia z punktu widzenia poszukiwania pewnoci; poniewa¿ jednak potrzebujemy otuchy umo¿liwiaj¹cej dalsze trwanie naszej zasadniczo zagro¿onej egzystencji, powinnimy szanowaæ ród³a, z których ona pochodzi, a j¹ sam¹ strzec
przed utrat¹.
Z jêzyka niemieckiego prze³o¿y³ Olgerd Solinski
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LIFE IN THE FACE OF DEATH

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF EXISTENTIAL SITUATION

Summary
Author presents our experience and knowledge about death. The problem of death
is not only biological or psychological but first of all existential. We can understand
death as the source of our freedom and the value of time (the world without death
would be boring). We must accept the necessity of death and hope that we will live
after it. Our faith in immortality is a kind of Kantian postulate. Immortality as Kantian postulate has no guaranty and does not satisfy skeptic but it is postulate of
moral law fulfillment.

Próba odpowiedzi na pytanie: wiat bez mierci  nadzieja czy obawa?
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PRÓBA ODPOWIEDZI NA PYTANIE:
WIAT BEZ MIERCI  NADZIEJA CZY OBAWA?1
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1. Punktem wyjcia moich rozwa¿añ jest pewna prosta obserwacja. A mianowicie: istniej¹ ludzie, którzy czytaj¹ ten tekst. Do takich ludzi nale¿ê
równie¿ ja, który ten tekst napisa³em i nale¿y do nich ten, kto ów tekst
czyta. Obserwacja jest prosta i nie zawiera prawie ¿adnych teoretycznych
zobowi¹zañ, pomijaj¹c ogóln¹ zgodê na to, ¿e zdania egzystencjalne i predykaty s¹ sensowne i ¿e wolno nam mówiæ o ludziach, tekstach i czytaniu
tekstów.
W tej pierwszej obserwacji zawiera siê druga: My, czyli ci, którzy ten
tekst czytamy, mo¿emy równie¿ pomyleæ, ¿e go czytamy. Ta druga obserwacja wydaje siê bardziej skomplikowana. Mog³aby ona zawieraæ wypowied w rodzaju: wszyscy mo¿liwi czytelnicy tego tekstu mog¹ myleæ,
¿e czytaj¹ ten tekst. Taka wypowied by³aby jednak fa³szywa. Mo¿emy
*
Gunnar Hindrichs, ur. 1971, docent filozofii na uniwersytecie w Heidelbergu. Zajmuje siê filozofi¹ Spinozy, Hegla, Habermasa oraz filozofi¹ podmiotu. Publikowa³ m.in.
w Philosophische Rundschau i Philosophisches Jahrbuch, wspó³redaktor ksi¹¿ki
Von der Logik zur Sprache (2007).
1
Artyku³ w wersji oryginalnej ukaza³ siê w pracy zbiorowej Welt ohne Tod  Hoffnung oder Schreckenvision? Red. H.-J. Hohn, Gottingen: Wallstein Verlag 2004.

144

Gunnar Hindrichs

bowiem znaleæ sytuacje, w których automaty czy ludzie czytaj¹cy ów tekst
nie s¹ zdolni do wiedzy na temat tego co robi¹; mo¿emy snuæ zasadnicze
rozwa¿ania na temat czytania i mo¿liwoci pomylenia, ¿e siê czyta,
które pokazuj¹, ¿e samo czytanie tekstu nie zawiera w sobie dyspozycji do
pomylenia, ¿e siê czyta; a z tego wszystkiego mo¿emy wnioskowaæ, ¿e
nie ka¿dy, kto ten tekst czyta, mo¿e równie¿ pomyleæ, ¿e go czyta.
W istocie nasza druga obserwacja jest równie prosta jak pierwsza.
Nie dotyczy ona bowiem ¿adnych wypowiedzi na temat mo¿liwych czytelników, którzy ten tekst mog¹ mieæ przed oczami, dotyczy wypowiedzi o jego rzeczywistych czytelnikach  dotyczy wypowiedzi o nas. Ja, który ten
tekst piszê, i ten, który ów tekst teraz czyta, jestemy takimi czytelnikami,
którzy mog¹ pomyleæ, ¿e czytaj¹ ów tekst. Wszystko to, co jest mo¿liwe
wraz z wszystkimi tymi, którzy mogliby ten tekst czytaæ, ustêpuje miejsca
faktowi, który dotyczy nas i o którym my wiemy. Poza zaznaczeniem tego
faktu nasza druga obserwacja nie wymaga niczego wiêcej.
W owym fakcie chodzi przede wszystkim o to, by uchwyciæ refleksjê
nad inaczej brzmi¹cymi mo¿liwociami: jeli ten, kto ów tekst czyta, sam
nie jest jednym z tych automatów czy ludzi, których sobie wymyli³, to
mo¿e on równie¿ myleæ, ¿e ten tekst czyta.
2. Z drugiej mo¿liwoci dadz¹ siê wyci¹gn¹æ pewne wnioski. O ile
ten, kto ów tekst czyta, mo¿e pomyleæ, ¿e go czyta, o tyle zdolny jest on
odnieæ siê do samego siebie: Myli: Czytam ten tekst i za pomoc¹ przedstawienia ja odnosi siê do siebie. Myl¹c ja, zak³ada pewn¹ w³aciwoæ. Wydobywa ze zbioru wszystkich stanów rzeczy pewien szczególny
stan rzeczy, mianowicie taki, ¿e ten-i-ten czyta ów tekst i ustala, ¿e tym-a-tym, który ów tekst czyta, jest on sam. To znaczy: kiedy ten, kto ów tekst
czyta, myli ja, umiejscawia siê w obrêbie zbioru wszystkich stanów rzeczy jako moment jednego z nich.
Mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e z ka¿d¹ myl¹ umiejscawiamy siê
w obrêbie zbioru wszystkich stanów rzeczy. Jeli mylimy Ten stó³ jest
br¹zowy, to mylimy wtedy nie tylko co o stole, ale równie¿ co o nas:
mianowicie to, ¿e znajdujemy siê w wiecie, w którym stó³ jest br¹zowy,
a nie w ¿adnym innym mo¿liwym wiecie, w którym jest on czerwony czy
czarny. Zatem ju¿ umiejscawiamy siê z pewn¹ myl¹ w obrêbie zbioru
wszystkich stanów rzeczy, kiedy wraz z ni¹ osadzamy siê w pewnym okrelonym podzbiorze stanów rzeczy. Myli rodzaju to-i-to jest takie-a-takie
umo¿liwiaj¹ nam zatem umiejscowienie siê w okrelonych wiatach w prze-
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strzeni mo¿liwych wiatów, na przyk³ad w takich, w których ten stó³ jest
br¹zowy.
Jednak jeli kto myli ja, dzieje siê co innego. Kto myli ja,
umiejscawia siê nie tylko w ramach przestrzeni mo¿liwych wiatów w jakim okrelonym podzbiorze tych wiatów, ale w obrêbie jednego mo¿liwego wiata. Ustala, ¿e tym tym-i-tym w obrêbie owego wiata jest on
sam. Nie mo¿na za³o¿yæ takiego umiejscowienia bez myli zawieraj¹cej
przedstawienie ja. Kto, kto umiejscawia siê z myl¹ rodzaju to-a-to jest
takie-a-takie w obrêbie podzbioru wiatów, nie jest jeszcze przez tê myl
wyodrêbniony. Zosta³o wyró¿nione tylko to, ¿e znajduje siê w podzbiorze
mo¿liwych wiatów, w których to-i-to jest takie-a-takie. Kto myli ja,
wyró¿nia natomiast jak¹ z osób okrelonego, czyli rzeczywistego dla niego wiata, któr¹ jest on sam. Umiejscawia siê zatem nie tylko w logicznej
przestrzeni wszystkich mo¿liwych wiatów, ale w obrêbie rzeczywistego
wiata. Jest to umiejscowienie, które umo¿liwia s³owo ja2.
3. Jako ci, którzy mówi¹c ja umiejscawiamy siê w wiecie rzeczywistym, nie jestemy obejmowani przez ogólny opis tego wiata. Ogólny
opis wiata uchwytuje pod pewnym wzglêdem ka¿dego z nas: mianowicie
pod takim, ¿e ten-i-ten jest w wiecie, na przyk³ad ten, kto czyta teraz ten
tekst. Ale opis ów ujmuje go tylko jako tego-a-tego w wiecie, a nie jako
kogo, kto umiejscawia siê w wiecie jako ten-i-ten. Ujmuje go jako umieszczonego, a nie umieszczaj¹cego.
To, ¿e ogólny opis wiata nie ujmuje nas jako umiejscawiaj¹cych, nie
jest jego wad¹. Ogólny opis wiata jest bowiem niezale¿ny od naszego samoumiejscowienia. Jego zadaniem jest opis zaistnia³ych stanów rzeczy.
Mówi, jak w wiecie zachowuj¹ siê przedmioty, atomy, zwierzêta, ludzie.
Jeli opisa³ wszystkie stany rzeczy, które istniej¹, wype³ni³ swoje zadanie.
To, gdzie znajdujemy siê w wiecie, samo nie jest ¿adnym stanem rzeczy,
tylko stosunkiem do ogó³u wszystkich istniej¹cych stanów rzeczy. Powiedzieæ, gdzie znajdujê siê w stanach rzeczy wiata, którym cz³owiekiem sporód ludzi w danym wiecie jestem, nie nale¿y zatem do zadania ogólnego
opisu wiata.

J. Perry, The Problem of the Essential Indexical, Noûs 13 (1979), s. 321 i przede
wszystkim D. Lewis, Attitudes de dicto and de re, [w:] ten¿e, Philosophical Papers I,
Oxford 1984, s. 133159.
2
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Umiejscowienie w wiecie nastêpuje dopiero wtedy, kiedy porzucimy opis wiata  ogó³ myli w rodzaju to-i-to zachowuje siê tak-a-tak
nastêpuje, kiedy kto myli ja. Mówi¹c cile, pozostajemy w ramach
ogólnego opisu wiata, ale pozbawieni miejsca. Ów opis dostarcza nam
tylko tego, co mo¿e s³u¿yæ za miejsce i nie odbiera nam samoumiejscowienia. W obrêbie tego, co opisane, ka¿dy musi jeszcze okreliæ swoje miejsce. Jako tacy, którzy umiejscawiamy siê w wiecie, wkraczamy w efekcie
do opisanego w swej ogólnoci wiata.
4. Kiedy jako ci, którzy umiejscawiaj¹ siê w wiecie, do³¹czmy do
opisanego w swej ogólnoci wiata, wykraczamy poza ów zupe³nie opisany wiat. Nie, ¿ebymy byli przez to ró¿n¹ od ca³ociowo opisanego wiata
rzecz¹, bo to trzeba by równie¿ opisaæ; ogólny opis zaistnia³ych stanów
rzeczy obj¹³ ju¿ wszystko, co realnie istnieje. Chodzi raczej o to, ¿e nasze
bycie nie mieci siê w opisie tego, co znajduje siê w wiecie. Jestemy
w³anie tymi, którzy umiejscawiaj¹ siê w obrêbie opisywanego, a to umiejscawianie w obrêbie stanów rzeczy nie mo¿e byæ ujête przez ¿aden taki
ca³ociowy opis stanów rzeczy. To bycie, które mamy jako umiejscawiaj¹ce i które zasadniczo ró¿ne jest od ka¿dego bycia przys³uguj¹cego przedmiotom w stanach rzeczy, jest tym, przez co przekraczamy ca³ociowo opisany wiat. Jeli ka¿dy wiat przedstawia ogó³ obiektów powi¹zanych wzajemnie w stanach rzeczy, to struktura stanu rzeczy, poza któr¹ wykraczamy,
mo¿e byæ wyra¿ona tradycyjnymi s³owami: wykraczamy poza opis nas jako
jedynie obiektów. Jako ci, którzy myl¹c ja umiejscawiamy siê w przestrzeni przedmiotów, sami jestemy nie tylko przedmiotami. Jestemy równie¿ podmiotami.
5. W odpowiedzi na pytanie, czy wiat bez mierci to nadzieja, czy
przera¿aj¹ca wizja, pomóc mo¿e przypomnienie sobie naszego w³asnego
bycia. wiat bez mierci, o który pytamy, by³by takim, w którym równie¿
my istniejemy b¹d nie istniejemy, i nie dziwi, ¿e w³anie dlatego rodzi siê
nasze zainteresowanie nim, poniewa¿ to my mielibymy istnieæ b¹d nie
istnieæ w takim wiecie  nadzieja czy obawa przed wiatem bez mierci
jest w pierwszej linii nasz¹ nadziej¹ czy nasz¹ obaw¹. W ten sposób pytanie o wiat przekierowuje siê na nas i w efekcie wymaga najpierw refleksji
na nasz temat, jako tych, którzy obok naszego bycia przedmiotami jestemy równie¿ podmiotami myl¹cymi ja.
Dodaj¹c: Przez za³o¿enie, ¿e jestemy podmiotami, wiele z naszego
toku wywodu zosta³o ju¿ od pocz¹tku wykluczone. Wykluczeni zostali lu-
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dzie niemaj¹cy zdolnoci mylenia ja; wykluczone zosta³y zwierzêta,
w ka¿dym razie wiêkszoæ; wykluczone zosta³y te¿ roliny. Ich wszystkich
dotyczy³by wiat bez mierci i mo¿e wydawaæ siê stronnicze, a nawet egocentryczne, kiedy odpowiadaj¹c na tytu³owe pytanie, za punkt wyjcia przyjêlimy nasze bycie podmiotem.
W wiecie bez mierci znalaz³yby siê bowiem równie¿ podmioty. Jak
dalece ów wiat przedstawia nasz¹ nadziejê czy obawê, mog³oby siê okazaæ ju¿ w punkcie wyjcia, gdy przyjêlimy, ¿e jestemy podmiotami, bez
potrzeby spychania na margines refleksji nad zwierzêtami i ludmi, którzy
nie s¹ w stanie myleæ ja, a dla których mieræ znaczy³aby co innego ni¿
dla podmiotów. W odpowiedzi na niniejsze pytanie wystarczy³oby siê zastanowiæ, co oznacza³by taki wiat dla podmiotów, co oznacza³by taki wiat
dla nas.
W tym miejscu musimy przyjrzeæ siê wachlarzowi w³asnoci naszego
bycia podmiotami, zanim bardziej bezporednio zaczniemy rozwa¿aæ pytanie o wiat bez mierci.
6. Kto umiejscawia siê w wiecie myl¹c ja, s¹dzi, ¿e jest momentem takiego-a-takiego stanu rzeczy i ¿e przys³uguje mu w efekcie taki-a-taki predykat. Umiejscawia siê on na przyk³ad jako ten, który czyta ów
tekst, jest on wiêc momentem takiego stanu rzeczy, ¿e ten-i-ten czyta tekst
i przypisuje sobie predykat czytaæ ten tekst.
Przypisuj¹c sobie jaki predykat, ujmuje siê tym samym jako podmiot, któremu mog³yby przys³ugiwaæ równie¿ inne predykaty. Wynika to
z warunku na³o¿onego na przypisywanie predykatów. Brzmi on: Kto podmiotowi logicznemu a przypisuje predykat F i myli myl a jest F, powinien zasadniczo móc pomyleæ myl a jest G, nawet wtedy, gdy a nie
jest G; poniewa¿ uchwytuje on a jako co, czemu prawdziwie b¹d fa³szywie mo¿na przypisaæ w³asnoci, a st¹d jako co, czemu zasadniczo mo¿na
przypisaæ ró¿ne predykaty3. Odpowiednio ten, kto myli Czytam ten tekst
mo¿e pomyleæ myl w rodzaju Idê na spacer czy P³ywam w rzece,
niezale¿nie od tego, czy owe myli s¹ prawdziwe, czy fa³szywe.
Ten, kto myli Jestem taki-a-taki pojmuje siebie tym samym jako
tego, kto mo¿e byæ momentem ró¿nych myli. Aby móc byæ momentem
ró¿nych myli, musi on w ró¿nych mylach byæ jednym i tym samym. W³as3

G. Evans, The Varieties of Reference, Oxford 1982, s. 100 i n.
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noæ bycia jednym i tym samym w ró¿nych mylach nazywamy identycznoci¹ tego, kto stanowi moment ró¿nych myli. Ten, kto umiejscawia siê
w wiecie, ujmuje siê zatem jako ten, kto w ró¿nych mylach zachowuje
swoj¹ identycznoæ.
Nie potrzebujemy tu zatem pytaæ o dok³adne kryteria i warunki, którym podlega jego identycznoæ; debata na temat tzw. identycznoci diachronicznej czy biologiczne informacje na temat tego, ¿e nie istnieje ¿aden
identyczny ze sob¹ organizm, gdy¿ ka¿da istota w ci¹gu swojego ¿ycia
wielokrotnie siê odnawia, s¹ w tym miejscu zbêdne. Chodzi tu jedynie o warunki formalne przypisywania predykatów, a nie o kryteria identycznoci
materialnej. Odpowiednio potrzebujemy tylko jednego formalnego przypomnienia: Tak jak w przypadku myli a jest F i a jest G, zdanie analityczne a = a wyra¿a identycznoæ a, to w wypadku myli ja jestem F
i ja jestem G zdanie analityczne ja = ja wyra¿a moj¹ identycznoæ. Ta
formalna uwaga jest analityczna, a tym samym nic nie mówi, ale wystarcza, by utrzymywaæ, ¿e ten, kto umiejscawia siê w wiecie, uchwytuje siebie jako tego, kto jest identyczny w ró¿nych mylach.
7. Myl jestem taki-a-taki jest myl¹, któr¹ mylê w okrelonym
czasie4. Mylê j¹ teraz, a zaraz potem mylê inn¹ myl. Podczas gdy moja
myl o mnie zak³ada, ¿e jej podmiot logiczny równie¿ mo¿e byæ podmiotem logicznym innej myli, zak³ada tym samym, ¿e jej podmiot mo¿e zostaæ pomylany równie¿ w innym czasie. Jej podmiot logiczny  ja  musi
byæ identycznym momentem czasowo ró¿nych myli.
Aby móc byæ identycznym momentem czasowo ró¿nych myli, trzeba w ró¿nych punktach czasowych, w których mylimy owe myli, byæ
jednym i tym samym. Ja = ja: to zdanie musi byæ prawdziwe równie¿
wtedy, gdy myl Ja jestem F zostaje pomylana w innym czasie ni¿ myl
Ja jestem G. To znaczy identycznoæ podmiotu logicznego obydwu myli nie zmienia siê od jednego punktu czasowego do drugiego, ale trwa.
A wtedy ja sam jestem tym, kto w ró¿nych mylach o mnie jest identyczny,
a zatem chodzi mi o moje w³asne trwanie.
Kto umiejscawia siê myl¹c ja, powiêca uwagê trwa³oci swojego
bycia, poniewa¿ z ka¿d¹ myl¹ ja zak³ada swoj¹ identycznoæ w ka¿dym
punkcie czasowym, a trwa³oci tej potrzebuje, by w ogóle móc myleæ ja.
4

i n.

W. Cramer, Grundlegung einer Theorie des Geistes, Frankfurt 1975, wyd. III, s. 16
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8. Z tej potrzeby trwa³oci bycia tego, kto myli ja, wynika, ¿e wraz
z myleniem ja powi¹zane jest d¹¿enie myl¹cego do samozachowania5.
Gdyby ten, kto myli ja nie d¹¿y³ do tego, by zachowaæ samego siebie,
nara¿a³by swoj¹ identycznoæ w czasowo ró¿nych mylach, jak równie¿
swoje wystêpowanie w jakiejkolwiek myli, co zale¿ne jest od mo¿liwoci
bycia obecnym w ró¿nych mylach. Przecie¿ jeli narazi³by swoj¹ obecnoæ w jakiej myli, to zagrozi³oby to równie¿ mo¿liwoci umiejscowienia, któr¹ zak³ada myl¹c ja. Gdyby nie d¹¿y³ do zachowania swojego
bycia, wycofa³by siê z mylenia ja. Dlatego ramiê w ramiê id¹ nasze
mylenie ja i nasze d¹¿enie do samozachowania. Jako podmioty d¹¿ymy
do tego, by zachowaæ nasze bycie.
9. Idea samozachowania ma swoje ród³o w stoicyzmie i stanowi
podstawowy temat filozofii nowo¿ytnej6. Pojêcie to nabiera ostroci u Spinozy (a nie u Hobbesa, który sw¹ filozofiê zbudowa³ równie¿ na owym
pojêciu). Zatrzymajmy siê zatem na chwilê przy Spinozie i rozwa¿my jego
myli. W szóstym twierdzeniu trzeciej ksiêgi swojej filozoficznej Etyki pisze on: Ka¿da rzecz tak dalece, jak jest sama w sobie, d¹¿y do zachowania
swego bytu, co uzasadnia nastêpuj¹co:
Rzeczy bowiem poszczególne s¹ objawami [modi  przyp. A.P-¯.],
przez które wyra¿aj¹ siê przymioty bóstwa w sposób okrelony i wyznaczony [...] tj. [...] s¹ rzeczami, wyra¿aj¹cymi moc bóstwa, z któr¹
bóstwo jest i dzia³a w sposób okrelony i wyznaczony. A ¿adna rzecz
nie ma w sobie nic takiego, co by j¹ mog³o zniszczyæ, czyli co by znosi³o jej istnienie [...], lecz przeciwnie, przeciwstawia siê ona wszystkiemu, co by mog³o znieæ jej istnienie [...], a zatem, jak dalece mo¿e i jest
sama w sobie, d¹¿y do zachowania swego bytu 7.
Rozwijam tu w¹tki, które zapocz¹tkowa³ D. Henrich. Por. jego prace: Die Grundstruktur der modernen Philosophie i Selbstbewußtsein und Selbsterhaltung, [w:] D. Henrich, Selbstverhältnisse. Gedanken und Auslegungen zu den Grundlagen der klassischen deutschen Philosophie, Stuttgart 1987, s. 83108 i s. 109130.
6
Por. obok wymienionych prac D. Henricha artyku³y w zbiorze wydanym przez H. Ebelinga: Subjektivität und Selbsterhaltung, Frankfurt am Main 1976, a przede wszystkim
prace M. Horkheimera, R. Spaemanna i H. Blumenberga.
7
B. de Spinoza, Etyka, t³um. I. Mylicki, Warszawa: Wydawnictwo Akme 1991, s. 84.
Rozwa¿ania Etyki wywodz¹ siê z wczeniejszego dzie³a Spinozy Tractatus theologico-politicus, w którym d¹¿enie do samozachowania nazywa on po prostu prawem naturalnym; por. Tractatus theologico-politicus XVI.
5
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Ten dowód ma wiêcej za³o¿eñ. Pierwsze, najogólniejsze, g³osi, ¿e przedmioty proste odzwierciedlaj¹ modi, przez które przejawiaj¹ siê cechy boskie. Bóg wed³ug Spinozy to ogó³ zale¿noci, w których mieci siê wszystko8. Tym samym przedmioty proste s¹ modi wyra¿aj¹cymi charakter ogó³u
zale¿noci wszystkich rzeczy, poniewa¿ pozostaj¹ one w tych zale¿nociach
i podpadaj¹ pod ich cechy (atrybuty). S¹ one szczególnym, zmodyfikowanym wyrazem owych cech. Wemy chocia¿by taki atrybut, jak rozci¹g³oæ i powiedzmy, ¿e ogó³ zale¿noci wszystkich rzeczy opisywany jest
poprzez rozci¹g³oæ. Ka¿da poszczególna rzecz wyra¿a zatem ow¹ ogóln¹
cechê w szczególny sposób, w który dana rzecz jest rozci¹g³a i pod tym
wzglêdem poprzez atrybut rozci¹g³oæ przedstawia modyfikacjê okrelonego ogó³u zale¿noci.
Drugie za³o¿enie dowodu Spinozy g³osi, ¿e bycie ogó³u zale¿noci
wszystkich rzeczy  bycie Boga  jest równoznaczne z moc¹ (potentia).
Jest tak dlatego, ¿e ogó³ zale¿noci poszczególnych rzeczy nie jest niczym
innym jak poszczególn¹ rzecz¹. Ka¿da rzecz jest wed³ug Spinozy przyczyn¹ innej rzeczy9. ¯adna rzecz nie posiada takiej mocy czy takiej si³y, aby
dysponowaæ w³asnym byciem, ale w swoim byciu zale¿y od innej rzeczy,
która jest jej przyczyn¹, a sama z kolei zale¿y od innej rzeczy itd. Ogó³
zale¿noci wszystkich rzeczy zawiera wszystkie przyczyny tego, ¿e dana
rzecz istnieje. Jest zatem tym, co rozporz¹dza byciem ka¿dej rzeczy. Jeli
zatem wszystkie rzeczy maj¹ przyczyny w innych rzeczach, to ogó³ zale¿noci wszystkich rzeczy nie jest niczym innym, jak zwi¹zkiem pomiêdzy
przyczynami i skutkami. Polega on zatem na tym, ¿e bêd¹ce ma sw¹ przyczynê w czym innym, co istnieje. Dlatego jego bycie jest moc¹. Ogó³
zale¿noci wszystkich rzeczy istnieje o tyle, o ile przedstawia wszechobejmuj¹ce oddzia³ywanie rzeczy.
Do tego nale¿y powiedzieæ, ¿e ogó³ zale¿noci wszystkich rzeczy nie
zale¿y od niczego innego, jak tylko od siebie. Gdyby zale¿a³ od czego
innego, to znajdowa³oby siê jeszcze co poza nim i nie by³by to ogó³ zale¿noci, w którym jest wszystko. Ogó³ zale¿noci wszystkich rzeczy, który
Spinoza nazywa Bogiem, jest zatem czym, co z jednej strony jest wszechmocne, a z drugiej owa moc nie mo¿e wywodziæ siê z ¿adnej innej mocy.

8
9

B. de Spinoza, Etyka I, Twierdzenie 15, s. 12 i n.
B. de Spinoza, Etyka I, Twierdzenie 8, przyp. 2, s. 7.
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Jego moc wystarcza na tyle, ¿eby dysponowaæ sam¹ sob¹. Jako dysponuj¹ca sam¹ sob¹ moc, jest ona tak¹, której bycie nie mo¿e byæ zakwestionowane i stanowi ona moc najwy¿sz¹ (summa potestas).
10. Z najwy¿szej mocy ogó³u zale¿noci wyprowadza Spinoza d¹¿enie do samozachowania rzeczy w nastêpuj¹cy sposób: Rzeczy jednostkowe znajduj¹ce siê w ogóle zale¿noci wszystkich rzeczy wyra¿aj¹ go, kiedy konkretyzuj¹ ogólne cechy owych zale¿noci  na przyk³ad rozci¹g³oæ
 w czym jednostkowym  na przyk³ad bycie tak¹ a tak¹ rozci¹g³¹ rzecz¹.
Ka¿da rzecz w tym sensie wyra¿a ogó³ zale¿noci. Ogó³ zale¿noci jest
zatem moc¹. Skoro rzeczy wyra¿aj¹ ogó³ zale¿noci, to musz¹ te¿ w jaki
sposób wyra¿aæ sw¹ moc. Jednak powstaje wtedy pytanie: jak rzeczy jednostkowe wyra¿aæ mog¹ moc, której bycie nie mo¿e zostaæ zakwestionowane, skoro ich w³asna moc jest tak ograniczona?
Odpowied Spinozy na to pytanie brzmi: Mog¹, poniewa¿ d¹¿¹ do
tego, by zachowaæ swoje bycie. Rzeczy jednostkowe d¹¿¹c do zachowania
swojego bycia, wyra¿aj¹ w ramach swej ograniczonoci to, ¿e istnieje rzeczywicie moc sama w swym byciu niekwestionowana. Treæ jej d¹¿enia
wskazuje na niew¹tpliwe samozachowanie najwy¿szej mocy, podczas gdy
forma d¹¿enia jednoczenie wskazuje, ¿e ona sama posiada jedynie ograniczone panowanie nad jej byciem. D¹¿enie do samozachowania czy utrzymania w swoim byciu (conatus in suo esse perseverandi), charakteryzuj¹ce
poszczególn¹ rzecz, wynika z faktu, ¿e wszystkie rzeczy jednostkowe stanowi¹ modi samoustanawiaj¹cego ogó³u zale¿noci imieniem Bóg i d¹¿¹
do wyra¿ania go.
11. Dowód Spinozy jest chwiejny. Wniosek z niego taki, ¿e rzeczy
jednostkowe s¹ wyrazem ogó³u zale¿noci, w którym siê znajduj¹, nie s¹
jednak jego summa potestas, a w jaki sposób musz¹ d¹¿yæ do tego, by
w swej ograniczonoci móc odzwierciedliæ nieograniczon¹ moc wszechjednoci imieniem Bóg. Wynika z tego tylko, ¿e rzeczy jednostkowe wskazuj¹ w swej ograniczonoci na nieograniczon¹ moc, od której zale¿¹, a wskazanie to ma formê d¹¿enia do owej mocy, st¹d jest nieskoñczone.
Niektórzy mo¿e chcieliby raczej od³o¿yæ na bok rozwa¿ania Spinozy,
uznaj¹c je za przyk³ad przesadnych spekulacji. Mimo to dowód Spinozy
podkrela cechê d¹¿enia do samozachowania: tylko to d¹¿y do samozachowania, co nie mo¿e samodzielnie dysponowaæ swoim byciem. W tym sensie Spinoza przypisuje d¹¿enie do samozachowania rzeczom jednostkowym, podczas gdy wszechobejmuj¹cy ogó³ zale¿noci nie d¹¿y do zacho-
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wania swojego bycia, gdy¿ je po prostu posiada; d¹¿enie do samozachowania jest czym, co przys³uguje nie najwy¿szej mocy, ale tylko rzeczom,
które maj¹ ograniczone w³adanie swym byciem. Powód takiego przypisania tkwi w samej rzeczy. Poniewa¿ tylko to, co nie jest summa potestas,
a zatem tylko to, co nie rozporz¹dza warunkami swojego bycia, musi z koniecznoci troszczyæ siê o zachowanie swojego bycia. W innym wypadku
zachowanie swojego bycia jest ju¿ zapewnione z uwagi na w³asn¹ moc.
Jakkolwiek argument Spinozy jest b³êdny, uwidacznia pewien wa¿ny
stan rzeczy: to, co d¹¿y do samozachowania jest czym pozbawionym warunków swego w³asnego bycia, a w konsekwencji tego moc jego jest ograniczona.
12. Dlatego, ¿e co d¹¿y do samozachowania, ograniczonoæ w³adania swoim byciem jest tylko koniecznym, a nie wystarczaj¹cym warunkiem. Jedn¹ rzecz¹ jest mówiæ o samozachowaniu rzeczy w swoim byciu,
o ile le¿y to w jej ograniczonej mocy, a inn¹ przypisywaæ jej d¹¿enie do
takiego samozachowania. To, ¿e zachowanie swojego bycia nie oznacza
tego samego, co d¹¿enie do takiego samozachowania, jest widoczne dlatego, i¿ mo¿e byæ ono wyprowadzone bez koniecznoci pojêcia d¹¿enia.
Rzecz, na ile mo¿e, utrzymuje swoje bycie: to znaczy utrzymuje je tak
d³ugo, dopóki nie zaistnieje przyczyna jej zmiany lub zniszczenia. D¹¿enie
rzeczy do zachowania swojego bycia nie musi byæ brane pod uwagê przy
wyjanianiu tego procesu.
Aby w sposób uprawniony móc mówiæ o d¹¿eniu do samozachowania, nale¿y wyjæ od rozwa¿enia tego, ¿e rzecz na tyle, na ile mo¿e, zachowuje swoje bycie. Nale¿y dodatkowo za³o¿yæ sk³onnoæ rzeczy do swego
bycia i dopiero na gruncie tego da siê zrozumieæ d¹¿enie rzeczy do zachowania swojego bycia. Bez owej sk³onnoci do swojego bycia ca³y wywód
o d¹¿eniu do samozachowania jest nieuzasadniony. Rzeczy trwa³yby w swoim byciu dopóty, dopóki co nie spowodowa³oby zmiany w ich byciu. Jeli
jednak s¹dzimy, ¿e d¹¿¹ one do tego, by utrzymaæ siê przy swoim byciu, to
wychodzimy od sk³onnoci rzeczy do bycia, do którego utrzymania d¹¿y.
Leibniz nazywa tê sk³onnoæ rzeczy ich si³¹10. Mo¿emy zatem równie¿
10
Leibniz, List do de Voldera z 24. 3./3. 4. 1698, [w:] ten¿e: Briefe von besonderem
philosophischen Interesse. Zweite Hälfte, Darmstadt 1989 (Philosophische Schriften
V/2), s. 123133, tu: s. 127. Leibniz rozwija tu wysuniêty przeciwko Spinozie argument
odnonie Kartezjañskiej nauki o ciele. Za pierwsze prawo ruchu dla cia³a uznaje Karte-
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powiedzieæ: ¿eby w sposób uprawniony mówiæ o d¹¿eniu rzeczy do tego,
aby utrzymaæ siê w swoim byciu, nale¿y owej rzeczy przypisaæ si³ê sk³onnoci do swojego bycia, zamiast indyferentn¹ opozycjê wobec niego.
13. Spinoza nigdzie nie wprowadza rozró¿nienia miêdzy zachowaniem swojego bycia a d¹¿eniem do jego zachowania. Pozostaje zatem niejasne, jak przeszed³ on od twierdzenia, ¿e rzeczy jednostkowe w swej ograniczonej mocy utrzymuj¹ siê przy swoim byciu, do stwierdzenia, ¿e d¹¿¹
do samozachowania.
Zamiast tego rozwija Spinoza dalszy argument, aby uzasadniæ swoje
twierdzenie, ¿e ka¿da rzecz d¹¿y do tego, by utrzymaæ siê w swoim byciu.
W cytowanym fragmencie (nr 9) pisze on, ¿e rzeczy jednostkowe d¹¿¹ do
swojego samozachowania, poniewa¿ ¿adna z nich nie ma w sobie czego,
co mog³oby j¹ zniszczyæ b¹d odebraæ jej egzystencjê. Uzasadnienie to
wyp³ywa z czwartego twierdzenia trzeciej czêci Etyki: Wszelka rzecz
mo¿e byæ zniszczona jedynie przez przyczynê zewnêtrzn¹ i uzasadnione
jest nastêpuj¹co:
To twierdzenie jest oczywiste samo przez siê. Albowiem okrelenie
wszelkiej rzeczy stwierdza jej treæ, a nie przeczy jej, czyli zak³ada
treæ rzeczy, a nie znosi jej. Skoro tedy zwracamy uwagê wy³¹cznie na
sam¹ rzecz, nie za na przyczyny zewnêtrzne, to nie bêdziemy mogli
w niej znaleæ nic takiego, co mog³oby j¹ zniszczyæ11.

Jasne jest, ¿e owa wypowied nie da siê rozumieæ sama przez siê. Wyjanienie, którego dostarcza Spinoza, nie przekonuje. Z potwierdzenia istoty
rzeczy jednostkowej nie wynika w ¿aden sposób, ¿e rzecz jednostkowa
sama siebie nie mo¿e zniszczyæ. Jeli taka jest istota rzeczy, ¿e zawiera ju¿
w sobie jej zniszczenie w odpowiednim punkcie czasu, to implikuje to pozjusz regu³ê mówi¹c¹, ¿e ka¿de cia³o pozostaje w tym samym stanie, chyba ¿e zmieni go
jaka zewnêtrzna przyczyna (Principia Philosophiae II, 37); wnioskuje st¹d, ¿e ka¿de
cia³o d¹¿y do tego, aby utrzymaæ siê w stanie, w którym jest (Principia Philosophiae II,
43). Leibniz stawia tu zarzut, ¿e o d¹¿eniu do utrzymania w pewnym stanie mo¿na
mówiæ tylko wtedy, gdy cia³o nie tylko przybiera ów stan, ale równie¿ ma sk³onnoæ do
jego przyjmowania. Ten argument przeciwko Kartezjañskiej nauce o ciele dotyczy ogólnie teorii d¹¿enia do samozachowania, por. w zwi¹zku z tym równie¿ D. Garber, Descartes and Spinoza on Persistence and Conatus, Studia Spinozana 10 (1994), s. 43
67.
11
B. de Spinoza, Etyka III, Twierdzenie 4, Dowód, s. 83.
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twierdzenie owej istoty równie¿ przez zaprzeczenie bycia rzeczy jednostkowej w okrelonym punkcie czasu. I nic nie przemawia przeciwko temu,
¿eby tak uj¹æ istotê rzeczy jednostkowej, aby zawiera³a w sobie równie¿
punkt czasowy, w którym koñczy siê bycie owej rzeczy. Istota rzeczy jednostkowej by³aby wtedy pojêciem, z którego pomoc¹ uzyskaæ mo¿na ca³kowity opis tego wszystkiego, co przys³uguje rzeczy jednostkowej; by³aby
to regu³a, z której wynikaj¹ poszczególne okrelenia  w³¹cznie z tym, kiedy koñczy siê bycie rzeczy. Dopóki Spinozy koncepcja rzeczy jednostkowych, które próbuj¹ unikn¹æ samozniszczenia, nie proponuje ¿adnego argumentu przeciwko tej alternatywie, pozostaje jedynie chwiejn¹ spekulacj¹.
Równie chwiejne jak koncepcja rzeczy jednostkowych Spinozy jest
za³o¿enie dowodu na d¹¿enie do samozachowania, które przys³uguje wewnêtrznie ka¿dej rzeczy jednostkowej. Owo drugie za³o¿enie dowodu jest
w³anie prób¹ wnioskowania z tego, ¿e rzecz nie d¹¿y do samozniszczenia,
o tym, ¿e d¹¿y do samozachowania, a to z gruntu nie mo¿e siê powieæ.
Koncepcja rzeczy jednostkowych Spinozy nie mo¿e w efekcie uzasadniæ
conatus in suo esse perseverandi, poniewa¿ sama jest nieuzasadniona. W jej
miejscu powinna pojawiæ siê koncepcja maj¹ca uwzglêdniæ ró¿nicê pomiêdzy samozachowaniem a d¹¿eniem do samozachowania, a zatem mog¹ca wyjaniæ sk³onnoæ bêd¹cego do bycia.
14. Omówienie Spinozjañskich myli pokaza³o, ¿e to, co d¹¿y do samozachowania, po pierwsze, odznacza siê bezsilnoci¹ wobec swojego
bycia, a po drugie, musi posiadaæ si³ê sk³onnoci do bycia. Obydwa nioski
mog¹ byæ zaprzêgniête do naszej teorii i dalej rozwijane.
Choæ podmiotom czêsto przypisuje siê w³adzê nad sob¹, w rzeczywistoci odznaczaj¹ siê one niemoc¹, która stanowi warunek d¹¿enia do samozachowania. Ten, kto myli ja, nie rozporz¹dza jednoczenie swym
byciem. Aby jako podmiot móc dysponowaæ swoim byciem, musi on byæ
w takiej relacji do swojego istnienia, aby od niego zale¿a³. Musia³by jako
podmiot przekroczyæ siebie w swojej zale¿noci od niego samego. Tego
jednak nie mo¿e dokonaæ, poniewa¿ jako podmiot pod ¿adnym wzglêdem
sam siebie nie mo¿e przekroczyæ.
Owa niezdolnoæ do samoprzekraczania wynika z nastêpuj¹cych powodów: kto jest podmiotem, jest  jak widaæ  kim, kto mo¿e myleæ ja.
Jeli przekracza siebie, to przekracza sw¹ zdolnoæ do mylenia ja.
A o ile przekracza on sw¹ zdolnoæ do mylenia ja, odnosi siê w jaki
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sposób do swojej zdolnoci. Sam mo¿e siê odnieæ do swojej zdolnoci
mylenia ja tylko jako ten, kto ju¿ mo¿e myleæ ja. Musi zatem móc
za³o¿yæ implicite: Odnoszê siê do mojej zdolnoci mylenia «ja», Przekraczam moj¹ zdolnoæ mylenia «ja». Kiedy podmiot sam odnosi siê do
tego, ¿e potrafi myleæ ja, zak³ada ju¿ zdolnoæ mylenia ja, nie mog¹c
jednoczenie owego za³o¿enia uchwyciæ. Mówi¹c inaczej s³owami Kanta:
Kr¹¿ymy wiêc stale dooko³a niego [Ja  przyp. A.P-¯.], albowiem by cokolwiek o nim s¹dziæ, musimy ju¿ zawsze rozporz¹dzaæ jego przedstawieniem [...]12 .
Owo ko³o ja zawiera bezsilnoæ podmiotu wobec swojego bycia.
Dotyczy równie¿ relacji do zdolnoci mylenia ja, która to relacja wystêpuje w postaci dysponowania ow¹ zdolnoci¹: równie¿ dysponowanie zdolnoci¹ mylenia ja wyst¹piæ mo¿e tylko pod nierozporz¹dzalnym warunkiem, tak ¿e owa zdolnoæ zawsze jest ju¿ za³o¿ona. Za³o¿enie implicite
brzmi tu: Dysponujê ow¹ zdolnoci¹ mylenia «ja», a i w tym za³o¿eniu
muszê ju¿ mieæ mo¿noæ pomylenia ja, zanim zacznê myleæ o owej
zdolnoci  jestem tym ja, które chce dysponowaæ moim myleniem ja.
Bycie podmiotem  zdolnoæ mylenia ja  jest tym podmiotem, który
mo¿e myleæ ja, ale którym nie mo¿na rozporz¹dzaæ, gdy¿ musia³by on
wznieæ siê ponad siebie, a tego nie mo¿e13.
15. Chocia¿ podmiot nie mo¿e dysponowaæ swoim byciem, skazany
jest na trwanie swojego bycia (nr 6). Troszczy siê o swoje bycie, nie maj¹c
jednoczenie wp³ywu na jego warunki. W³anie ta dwustronnoæ okaza³a
siê ow¹ tajemnicz¹ konsekwencj¹ rozumowania Spinozy. Do samozachowania d¹¿y tylko to, co troszczy siê o swój byt, którego nie mo¿e zatrzymaæ. Dlatego d¹¿enie do samozachowania jest istotnym momentem bycia
podmiotu. Podmioty nie s¹ samow³adne, ale nie mog¹ równie¿ zrezygnowaæ ze swojego trwania; musz¹ zatem d¹¿yæ do tego, aby zachowaæ siebie.
Zatem jako podmioty naznaczeni jestemy przez Spinozjañskie conatus in
suo esse perseverandi  pragniemy naszego bycia i jednoczenie nie mamy
nad nim w³adzy.
I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B 404, t. II, t³um. R. Ingarden, Kraków: PWN
1957, s. 56.
13
D. Henrich, Über die Einheit der Subjektivität, Philosophische Rundschau 3 (1955),
s. 2869. Zob. równie¿ jako konsekwencjê owych rozwa¿añ: G. Hindrichs, Metaphysik
und Subjektivität, Philosophische Rundschau 48 (2001), s. 127.
12
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16. Drugi efekt rozumowania Spinozy  wniosek, ¿e tylko to d¹¿y do
swojego samozachowania, czemu przys³uguje si³a bycia sk³onnym do swojego bycia  na pierwszy rzut oka mniej rozjania nasze rozwa¿ania. Poza
tym wyra¿enie si³a brzmi co najmniej podejrzanie. Wydaje siê przywo³aniem jakiej tajemniczej mocy, która przys³uguje bêd¹cemu i przyczynia
siê do zachowania jego bycia. I faktycznie pojêcie to mo¿e byæ podejrzane,
jeli stosuje siê je do rzeczy w wiecie. Potrzeba wtedy pe³nej teorii opisu
wiata, przedstawiaj¹cej, co jest konieczne, rzeczy jako pe³ne si³y. (U Leibniza tê rolê pe³niæ mia³a jego Monadologia.)
W wypadku podmiotu d¹¿¹cego do zachowania swojego bycia nie
potrzebujemy tego rodzaju wielkich teorii. Z punktu widzenia podmiotu
pojêcie si³y nie ma te¿ w sobie nic tajemniczego, ale przeciwnie, stanowi
prost¹ i przejrzyst¹ cechê.
Zobaczylimy, ¿e d¹¿enie do samozachowania podmiotu wynika st¹d,
¿e podmioty umiejscawiaj¹ siê w wiecie: poniewa¿ samoumiejscowienie
w pewnym stanie rzeczy wiata zale¿y od tego, ¿e mo¿emy wystêpowaæ
w czasowo ró¿nych stanach rzeczy jako identyczni, zak³ada ono ju¿ nasze
samozachowanie w ró¿nych stanach rzeczy (nr 7). Nasze samoumiejscowienie nie jest jednak tylko stanem, w którym siê znajdujemy, ale dzia³aniem  jest czynnoci¹ mylenia ja. To znaczy musimy dokonaæ naszego
samoumiejscowienia, aby w ogóle siê zdarzy³o. Byæ podmiotem znaczy
zatem nie tylko przyjmowaæ okrelony stan, oznacza raczej bycie zdolnym
do tego, aby przeprowadziæ okrelone dzia³anie. Nasze bycie podmiotem
jest (zaktualizowan¹ b¹d nie) mo¿noci¹. Zgodnie z tym nasze samozachowanie w ró¿nych stanach rzeczy nie polega na tym, aby przyj¹æ okrelony stan, który utrzymuje siê w ró¿nych punktach czasu, ale na tym, aby
ci¹gle byæ zdolnym do mylenia ja.
Czynnoæ mylenia ja nie jest zatem ¿adnym nieintencjonalnym
zdarzeniem. Jest skierowana na co, stanowi zatem dzia³anie z czego na
co, a dok³adnie na to, a¿eby umiejscowiæ mnie w realnym wiecie. Jeli
czynnoæ mylenia ja jest czym okrelonym, to nie mo¿na mówiæ o tym,
¿e zachowujemy siê indyferentnie. Odró¿niamy raczej to, na co jestemy
skierowani w myleniu ja, od innych mo¿liwych zamiarów, na przyk³ad
od takiego zamiaru, który chcemy zrealizowaæ poprzez pe³ny opis wiata.
Dlatego zatem samozachowanie, którego dokonujemy przez to, ¿e jestemy zdolni do mylenia ja w ró¿nych stanach rzeczy, nie jest czym, co
oznaczaæ mia³o by indyferentne zachowanie. Skoro zatem mo¿emy umiej-
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scowiæ siê w wiecie jako utrzymuj¹cy siê w ró¿nych stanach rzeczy i jeli
jestemy nastawieni na umiejscowienie siê w wiecie, to jestemy równie¿
nastawieni na to, by utrzymaæ siê w ró¿nych stanach rzeczy. To nakierowanie z zewn¹trz na samozachowanie pokazuje, ¿e nie tylko zachowujemy
samych siebie, ale równie¿ d¹¿ymy do samozachowania.
St¹d jest jasne, co wyra¿a si³a bycia podmiotem: Jest nakierowaniem na samoumiejscowienie w wiecie, które uzasadnia nakierowanie na
samozachowanie. Si³a podmiotów, na której polega ich d¹¿enie, nie jest
zatem niczym mrocznym czy tajemniczym. Polega na tym, ¿e stanowi czynnoæ mylenia ja, nakierowan¹ na co.
17. Z tego, co zosta³o ju¿ powiedziane, wynika, ¿e nasze bycie podmiotem nie jest niczym innym, jak mo¿liwoci¹ polegaj¹c¹ na myleniu
ja. Bycie podmiotem jest pewn¹ czynnoci¹, zaktualizowan¹ b¹d nie.
Jest czynnoci¹ zmierzaj¹c¹ do zrealizowania pewnego okrelonego zamiaru: zamiaru umiejscowienia siê w wiecie. Bycie podmiotu jest zamierzonym dzia³aniem.
Jednak bycie podmiotu nie jest jak¹ tam zamierzon¹ czynnoci¹, ale
 jako nasze samoumiejscowienie w wiecie  czynnoci¹, która wypada
poza opis wiata (nr 3). Zamierzone dzia³anie, które stanowi bycie podmiotu, jest zatem przede wszystkim czynnoci¹ ró¿n¹ od tej, która znajduje siê
w wiecie. Oznacza to wreszcie, ¿e przys³uguj¹ce podmiotom d¹¿enie do
samozachowania równie¿ nie mo¿e byæ ujête w ramach opisu wiata. Jako
warunek umiejscowienia w wiecie jest raczej czynnoci¹, która przy³¹cza
siê do tego wszystkiego, co znajduje siê w wiecie. W tym tkwi podstawowa ró¿nica miêdzy conatus podmiotów, a conatus tego, co mo¿liwie charakteryzuje rzeczy w wiecie. Podmioty w swoim d¹¿eniu do samozachowania s¹ przede wszystkim d¹¿eniem do samozachowania, które mog¹
posiadaæ rzeczy w wiecie, a przez co odró¿niaj¹ siê tym, ¿e ich d¹¿enie
nie mo¿e stanowiæ ¿adnej czynnoci w obrêbie wiata.
Równie¿ fakt, ¿e d¹¿enia do samozachowania podmiotu znajduje siê
poza wiatem, nie jest niczym tajemniczym. Czynnoæ podmiotu jest dla
nas czym bardzo zrozumia³ym: polega na codziennym procesie mylenia
ja. Powi¹zane z owym procesem d¹¿enie do samozachowania nie dostarcza powodów do niepokoju. Jest jasne i zrozumia³e, co w takowym procesie zachodzi, aczkolwiek byæ mo¿e nie zawsze jest jasne, ¿e w nim przekroczony zostaje opis wiata. Zrozumienie, ¿e d¹¿enie do samozachowania podmiotu znajduje siê poza wiatem, nie oznacza tym samym przywo-
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³ania jakiego misterium. Oznacza jedynie uznanie sytuacji, w której nie
wszystko, co nam bliskie i znane, da siê uj¹æ w ramach opisu wiata.
18. Na podstawie okrelenia naszego bycia podmiotem mo¿emy zastanowiæ siê teraz nad tym, co oznacza dla nas mieræ. Kiedy mówimy
o mierci roliny, zwierzêcia czy cz³owieka, mamy na myli to, co zwykle
siê pod tym rozumie, ¿e bycie roliny, zwierzêcia czy cz³owieka dobieg³o
koñca. Musimy zatem zastanowiæ siê nad koñcem bycia podmiotu. Mówiæ
o koñcu podmiotu znaczy przecie¿ mówiæ o koñcu raz posiadanej zdolnoci mylenia ja. Poniewa¿ bycie podmiotem nie jest niczym innym, jak
zdolnoci¹ mylenia ja, to jego koniec polega dok³adnie na koñcu owej
zdolnoci. Podmiot jest martwy dok³adnie wtedy, kiedy nie mo¿e ju¿ myleæ ja.
W tym okreleniu zawarta jest ostatecznoæ, któr¹ stanowi mieræ
podmiotu. Jeli kto nie mo¿e ju¿ myleæ ja, to znaczy ¿e nie ma ju¿
podmiotu; jego bycie stanowi³a zdolnoæ mylenia ja. Jego koniec nie
mo¿e zostaæ cofniêty: Nie ma ju¿ nic.
mieræ nie nale¿y do okreleñ, które mog¹ przys³ugiwaæ podmiotowi, ale jest w³anie koñcem tego, ¿e podmiot w ogóle mo¿e byæ okrelany.
Okrelenia podmiotu s¹ z jednej strony takimi, które zawieraj¹ struktury
umiejscowienia, a z drugiej strony takimi, które same dziej¹ siê w umiejscowieniu. Podmiot jest okrelany na przyk³ad przez to, ¿e w ró¿nych mylach jest identyczny (co stanowi warunek umiejscowienia), ale równie¿
przez to, ¿e teraz czyta niniejszy tekst (co w umiejscowieniu samo jest
okrelane). mieræ podmiotu przekracza obydwie p³aszczyzny. Oznacza
ona, ¿e okrelenia podmiotu maj¹ swój koniec, a tym samym nie le¿y na
¿adnej z owych p³aszczyzn, mimo i¿ dotyczy podmiotu. Jest okreleniem
wy¿szego poziomu, okreleniem stanowi¹cym koniec okrelonoci podmiotu.
Ów koniec nie mo¿e zostaæ przez podmiot cofniêty, gdy¿ podmiot nie
mo¿e wykroczyæ poza swoje bycie podmiotem, zatem poza zdolnoæ mylenia ja (nr 14). W efekcie nie mo¿e cofn¹æ swojego bycia. Jeli zatem
skar¿y siê Hiob: Drzewo ma jeszcze nadziejê, bo ciête na nowo wyrasta,
wie¿y pêd nie obumrze [...], a cz³owiek umar³y nie wstanie14 to skarga ta
14
Ksiêga Hioba 14, 7, Biblia Tysi¹clecia. Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu,
wyd. IV, PoznañWarszawa: Pallottinum 1988.
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dok³adnie nazywa to, co dla podmiotu zawiera mieræ: Jest tam i jego bycie
tam nie mo¿e byæ odwo³ane. mieræ podmiotu zawiera ostatecznoæ.
19. Podsumujmy raz jeszcze dwie pierwsze wypowiedzi na temat
mierci podmiotu: mieræ podmiotu jest koñcem zdolnoci, która nie da siê
uj¹æ w ramach opisu wiata; jest to zdolnoæ umiejscowienia siê w wiecie;
mieræ podmiotu zatem nieodwo³alnie koñczy owo umiejscowienie.
Tego rodzaju mówienie o koñcu umiejscowienia podmiotu w wiecie
mog³oby brzmieæ ca³kiem tradycyjnie. Z punktu widzenia platonizmu i jego
nastêpców mieræ przedstawia rozdzielenie czego pozawiatowego od
wiatowego, oddzielenie duszy i cia³a. A czy w powy¿szych rozwa¿aniach
nie chodzi o od³¹czenie czego pozawiatowego  podmiotu  od wiata?
Taki wniosek mo¿na by uj¹æ dwojako: Po pierwsze, z tradycyjnego 
platoñskiego punktu widzenia istnieje to, co wewn¹trz-wiatowe, co umiera, i to, co pozawiatowe, co przez mieræ uwolnione zostaje z powi¹zania
ze wiatem i co ¿yje dalej. Taki w³anie sens maj¹ s³owa pompejañskie
¿o³nierza w nie Scypiona: Pamiêtaj, ¿e cia³o twoje ma zgniæ, ale ty w istocie nie jeste miertelny15. Pogl¹d, ¿e to, co wiatowe umiera, a to, co
pozawiatowe ¿yje dalej, nie zgadza siê jednak z koñcem umiejscowienia
podmiotu w wiecie. W obliczu podmiotu musimy mówiæ o jego mierci,
a nie o mierci cz³owieka czy w ogóle cia³a. mieræ podmiotu jest zatem
mierci¹ tego, co wypada poza opis wiata.
Po drugie  i najwa¿niejsze  podmiot nie jest ¿adn¹ pozawiatow¹
substancj¹ (dusz¹), która przez mieræ zostaje uwolniona od po³¹czenia
z substancj¹ nale¿¹c¹ do wiata (cia³a). Tym, co nie da siê uj¹æ w ramach
opisu wiata, jest tylko nasza zdolnoæ mylenia ja. Poniewa¿ jednak nie
mo¿emy przekroczyæ owej zdolnoci, nie mo¿emy równie¿ w uprawniony
sposób mówiæ o tym, czy stanowimy jak¹ substancjê, a je¿eli tak, to jakiego rodzaju16. Podmiot nie jest zatem ¿adn¹ istot¹ stoj¹c¹ naprzeciw wiata:
Jest zdolnoci¹, która jako taka przekracza ramy opisu wiata.

15
M.T. Cycero, O Rzeczypospolitej, Ksiêga VI, t³um. H. Sadowski, Warszawa 1873,
s. 136. W micie o pompejañskim ¿o³nierzu, który ginie w bitwie, ale po mierci powraca, aby ¿yj¹cym oznajmiaæ o swoich dowiadczeniach po tamtej stronie, wzoruje siê
Cyceron na zakoñczeniu Pañstwa Platona (614 i in.). Dzie³o Cycerona obejmuje dodatkowo prawie s³owo w s³owo dialog Fajdros (245 c246 a).
16
I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B 407, t. II.
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Dlatego platoñski model od³¹czenia nie mo¿e obowi¹zywaæ w wypadku podmiotu. Poniewa¿ podmioty nie s¹ ¿adnymi istotami, ich mieræ
nie polega na oddzieleniu od siebie dwóch elementów, które mia³yby dla
siebie istnieæ. mieræ podmiotu polega raczej na daleko siêgaj¹cym procesie, a mianowicie takim, ¿e nie mo¿emy siê wiêcej umiejscowiæ w wiecie.
20. Koniec umiejscowienia nie mo¿e byæ zatem rozumiany jako
uwolnienie umiejscawiaj¹cego ze wiata. Nie mo¿emy mieæ o nas  jako
umiejscawiaj¹cych  ¿adnej innej wiedzy, jak tylko o tym, co jest formalnie
konieczne do dokonania umiejscowienia. Wiedza o formalnym dokonaniu
umiejscowienia nie dostarcza jednak materialnego opisu nas. Wszystko, co
posiadamy w celu opisu bycia podmiotu, jest opisem naszej zdolnoci,
mylenia ja. Jeli ta zdolnoæ siê koñczy, tak¿e my jako umiejscawiaj¹cy
zmierzamy do koñca, nie mog¹c ju¿ nic o nas powiedzieæ. Nie mo¿emy
z tego wyci¹gn¹æ wniosków o naszym niepozostawaniu w relacji do wiata, takich na przyk³ad, ¿e jest to uwolnienie z wiêzienia naszego cia³a i tym
podobnych.
Koniec umiejscowienia ma zatem dla podmiotu ogromn¹ wagê jako
platoñskie twierdzenie o oddzieleniu duszy od cia³a. Mówi¹c radykalnie,
platoñska koncepcja mierci przekszta³ca rzeczywistoæ ludzkiej mierci
w mieræ pozorn¹17 : G³osi ona, i¿ to, co umiera (cia³o), mia³oby byæ tylko niewa¿n¹ czêci¹ po³¹czenia, z którego wa¿niejsza czêæ (dusza) ¿yje
nadal. Nie ty jeste miertelny, lecz twoje cia³o: To przeformu³owanie
ju¿ nie mo¿e nast¹piæ w przypadku koñca naszego umiejscowienia. Kiedy
koñczy siê nasze umiejscowienie w wiecie, koñczy siê tak¿e nasze bycie
podmiotem. Mówi¹c cile, w ogóle ju¿ nas nie ma, poniewa¿ ju¿ nie mo¿emy myleæ ja.
Podmioty nie mog¹ zatem przesun¹æ swej miertelnoci na co innego, na przyk³ad na cia³o. To odci¹¿enie jest im odebrane, poniewa¿ to o ich
koniec chodzi, który ju¿ nie mo¿e byæ cofniêty. mieræ podmiotu posiada
powagê, o której platoñska koncepcja mierci nie wie nic.
21. mieræ podmiotu jawi siê tu jako zdarzenie, od którego nie mo¿na uciec. Jeli wemiemy teraz pod uwagê poczynione na wstêpie rozwa17
L. Feuerbach, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, [w:] ten¿e, Frühe Schriften,
Kritiken und Reflexionen (18281834), Berlin 2000 (Gesammelte Werke 1), s. 175515,
tu: s. 199. Por. L. Feuerbach, Myli o mierci i niemiertelnoci, t³um. K. Krzemieniowa, w: ten¿e, Wybór pism, t. 1, Warszawa: PWN 1988.
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¿ania okreleñ bycia podmiotem wraz z owym zdarzeniem, to stanie siê
wyrane pewne zderzenie: d¹¿enie do samozachowania, przys³uguj¹ce podmiotom, przeciwstawia siê mierci. To zderzenie jest ju¿ analitycznie jasne. Poniewa¿ kiedy co d¹¿y do utrzymania swojego bycia, jest nakierowane na to, by zapobiec koñcu swojego bycia. To analityczne zdanie wyra¿a powagê, któr¹ posiada mieræ podmiotu, jako nieodwo³alnie sobie przypisan¹: mieræ wybiega bezporednio przeciw podstawowemu powodowi
bycia podmiotu, przeciw samozachowaniu. Podmioty nie mog¹ zatem zgodziæ siê ze swoj¹ mierci¹. Wymagaj¹ raczej jej zniesienia.
22. Z owego zderzenia d¹¿enia do samozachowania i mierci wyp³ywa krytyka zbyt lekkiego spojrzenia na zjawisko mierci. Nie tylko platoñska koncepcja mierci nie mo¿e uchwyciæ jej powagi; tak¿e chybiony jest
punkt widzenia Epikura, wed³ug którego mieræ nas nie dotyczy, poniewa¿
nie ma jej, póki my jestemy, a kiedy jest, to nas ju¿ nie ma 18. Druga czêæ
wypowiedzi zawiera bowiem ca³¹ powagê mierci. To, ¿e jeli mieræ jest,
to nas ju¿ nie ma, jest akurat tym, co sprzeciwia siê d¹¿eniu podmiotu do
samozachowania. Nasze niebycie w byciu mierci jest zatem problemem,
nie jego rozwi¹zaniem.
Epikur podchodzi do tego zbyt lekcewa¿¹co. Uzale¿nia wszystko od
naszego postrzegania, wnioskuj¹c, ¿e kiedy ju¿ nie mo¿emy postrzegaæ,
nic nas nie obchodzi; mieræ jako utrata wszelkiego postrzegania faktycznie jest czym, co nas nie dotyczy. Rozwa¿aj¹c natomiast cechy naszego
bycia podmiotem, rzecz wygl¹da inaczej. mieræ jest ca³kowit¹ utrat¹ naszej mo¿noci i to w³anie zakazuje zbyt ³agodnego taktowania mierci; ta
utrata przeciwstawia siê bezporednio naszemu d¹¿eniu do samozachowania, jest zatem tym, co zapobiega owemu d¹¿eniu. Utrata postrzegania jest
wiêc podstaw¹ do tego, by jednak mieræ nas obchodzi³a  bo kiedy jeszcze
jej nie ma, jestemy my, którzy d¹¿ymy do zachowania naszego bycia.
Jest to, jak widaæ, zdanie analityczne, g³osz¹ce, ¿e d¹¿enie do samozachowania, które nale¿y do bycia podmiotu, nie mo¿e pogodziæ siê ze
mierci¹19. Analitycznym zdaniem jest te¿ to, mówi¹ce, ¿e podmioty nie
Epikur, List do Menoikeusa 125. W wydaniu polskim: mieræ nie istnieje ani dla
¿ywych, ani dla zmar³ych, gdy¿ nie ma ona nic wspólnego z pierwszymi, a gdy przybywa, ostatni ju¿ nie istniej¹. Epikur, Myli, t³um. L. Staff, Warszawa 1920, s. 32.
19
Kiedy teoretyk samozachowania, Spinoza, mówi, ¿e wolny cz³owiek nie myli o ¿adnej rzeczy tak ma³o, jak o mierci (Etyka IV, Twierdzenie 67, s. 171), to ma to swoje
18
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mog¹ pogodziæ siê ze mierci¹. Poniewa¿ mieræ jest tym, co stoi na przeszkodzie d¹¿eniu do samozachowania, zagra¿a zasadniczo równie¿ podmiotowi. To jest ¿niwiarz, który nazywa siê mieræ  pieñ ta wyra¿a
trafniej ni¿ filozoficzna ³agodnoæ Epikura, co znaczy dla podmiotu mieræ.
mieræ jest w niej niebezpieczeñstwem; jest ona kosiarzem, przed którym nasza si³a k³adzie siê jak trawa. To jest odpowiednia metafora. Podmiot nie mo¿e broniæ siê przed koñcem swego istnienia, bo ów koniec w³anie nastêpuje, i nie mo¿e owego koñca tak po prostu przyj¹æ, poniewa¿
jest on wbrew naszemu conatus in suo esse perseverandi. Podmiot w d¹¿eniu do samozachowania d¹¿y zatem równoczenie do zniesienia mierci.
23. Z d¹¿enia do samozachowania wynika, ¿e wiat bez mierci wyra¿a nasz¹ nadziejê jako bêd¹cych podmiotami. W wiecie bez mierci d¹¿enie do samozachowania urzeczywistni³oby siê jako to, czym rzeczywicie jest, mianowicie zachowanie naszego bycia by³oby w takim wiecie
zabezpieczone. Jeli jest to zdanie analityczne, ¿e podmioty nie mog¹ pogodziæ siê z mierci¹, wydaje siê tak¿e analitycznym zdaniem, ¿e wiat bez
mierci wyra¿a nasz¹ nadziejê.
Jednak znów sprawa nie jest tak prosta, jak siê wydaje. Zobaczylimy, ¿e mo¿emy mówiæ o d¹¿eniu do samozachowania tylko przy okrelonym za³o¿eniu, ¿e ten, kto d¹¿y do samozachowania, nie dysponuje swoim
byciem. Swoim byciem nie mo¿e dysponowaæ tylko ten, kto nie zdo³a znieæ
koñca swojego bycia. Gdyby móg³ znieæ koniec swojego bycia, mia³by go
w rêkach; gdyby jednak mia³ nad nim takie w³adanie, móg³by dysponowaæ
swoim byciem przynajmniej na tyle, ¿e raz bêd¹c, móg³by swoje bycie kontynuowaæ tak d³ugo, jak by chcia³. Nie musia³by wtedy d¹¿yæ do tego, aby
zachowaæ swoje bycie, lecz po prostu zachowywa³by je. Mo¿liwoæ, ¿e
nasze bycie kiedy siê skoñczy, jest wiêc warunkiem tego, ¿e d¹¿ymy do
samozachowania. Wynika z tego, ¿e gdybymy znieli nasz¹ mieræ, to pod
istotnym wzglêdem znielibymy te¿ nierozporz¹dzalnoæ naszym byciem.
Zniszczylibymy wiêc podstawow¹ strukturê naszego bycia podmiotem:
uzasadnienie w spinozjañskiej nauce. W nastêpstwie tego jest nasz rozs¹dek powi¹zany
z pewnym po¿¹daniem, pragnieniem ¿ycia, dzia³ania; myl o mierci ³¹czy siê z niechêci¹ (obaw¹); kto ¿yje wed³ug wskazówki rozs¹dku, wolny jest od tej myli. Niezale¿nie
od tego, jaki jest stosunek do nauki Spinozy, mo¿na w owej argumentacji dostrzec, jak
bardzo wykluczaj¹ siê mieræ i samozachowanie: rozs¹dne samozachowanie nie mo¿e
ani razu pozwoliæ sobie na myl o mierci.
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¿e nie mo¿emy wyjæ poza nie. W wypadku zniesienia mierci wyszlibymy przynajmniej o tyle poza nasze bycie podmiotem, o ile bylimy na to
nastawieni, ¿e jego koniec nie musia³by nast¹piæ. cile ujmuj¹c, nie bylibymy ju¿ podmiotami. Zmienilibymy nasze bycie tak, ¿e podstawowa
niemoc wobec tego, co z istoty przys³uguje nam jako podmiotom, zosta³aby zniesiona. Na tej podstawie nie mo¿na by ju¿ wiêcej mówiæ o d¹¿eniu
do samozachowania.
24. D¹¿enie do samozachowania okazuje siê zatem niczym miecz
obosieczny: Z jednej strony jest nakierowane na zniesienie mierci tego,
kto d¹¿y do samozachowania; z drugiej strony zniesienie mierci podkopywa³oby jego w³asne za³o¿enie. wiat bez mierci przedstawia siê wiêc
nie tylko jako nadzieja, lecz równie¿ jako obawa. Strach, który owa wizja
zawiera, polega na tym, ¿e wa¿ny warunek d¹¿enia do samozachowania
nie by³by ju¿ spe³niony i z tym tak¿e nie by³by spe³niony wa¿ny warunek
naszego bycia podmiotem. Wa¿ne jest, by zdaæ sobie wyranie sprawê
z dwojakoci naszego d¹¿enia do samozachowania. Pomo¿e nam to zrozumieæ, ¿e zniesienie mierci jest nadziej¹ wielu ludzi, ale jednoczenie niesie w sobie co strasznego. ¯¹daj¹c zniesienia mierci, znosimy równoczenie nas samych jako bêd¹cych podmiotami  a obydwa wypadki s¹ efektem
d¹¿enia do samozachowania, które ³¹czy siê z naszym byciem podmiotem;
obydwa wynikaj¹ wiêc z tego, ¿e jestemy podmiotami. Jako podmioty
d¹¿ymy tak samo do zniesienia mierci, jak na tê mo¿liwoæ jestemy zdani, poniewa¿ mieræ tak samo sprzeciwia siê naszemu samozachowaniu,
jak je uzasadnia.
25. Nale¿a³oby dalej pod¹¿aæ tropem tej dwustronnoci. Nasze d¹¿enie do samozachowania zawiera chêæ dysponowania warunkami naszego
bycia podmiotem. Im wiêcej warunków naszego bycie jest do naszej dyspozycji, tym lepiej mo¿emy je zachowaæ. To, czym mo¿emy rozporz¹dzaæ
zasadniczo najlepiej, wydaje siê tym, co sami zrobilimy. Istota tego, co
sami zrobilimy, wynika z naszego w³asnego postêpowania i powinna zatem zasadniczo podlegaæ naszej woli. Nasze d¹¿enie do samozachowania
prowadzi do tego, by samemu wytwarzaæ warunki naszego bycia.
Naturalnie wiele z tego, co zrobilimy, faktycznie nie poddaje siê naszej dyspozycji  wygl¹da tak, jak gdybymy to nie my dysponowali tym,
co uczynilimy, ale to, co uczynilimy, rozporz¹dza³o nami. Ale tu przecie¿
nie chodzi o samostanowienie tego, co uczynilimy. Chodzi tu raczej o tak¹
sytuacjê, w której to, co sami uczynilimy, wypiera nierozporz¹dzalnoæ

164

Gunnar Hindrichs

naszym byciem i samo próbuje przej¹æ panowanie nad nami. Tak¿e tu, gdzie
tylko przedstawiamy wyniki tego, co zrobilimy, warunki naszego bycia
przeciekaj¹ nam przez palce, jeli tylko mog¹; a to znaczy, ¿e nie podlegaj¹
nam i po prostu nigdy nam nie by³y dane. To, co dane, zawsze kryje niemo¿liwoæ dysponowania nim, natomiast to, co zrobilimy, w tym sensie
podlega naszej dyspozycji, ¿e przecie¿ w³anie bylimy w stanie to zrobiæ.
Wiele warunków naszego bycia zawiera zatem spor¹ szansê na dysponowanie nimi, pod warunkiem ich zaakceptowania. Nasze d¹¿enie do
samozachowania idzie torem tych rozwa¿añ. Jest skierowane na to, aby
mo¿liwie jak najwiêcej z tego, co dotyczy naszego bycia, zosta³o uczynione przez nas samych, abymy sami mogli nad tym panowaæ.
26. mieræ jest warunkiem naszego bycia, warunkiem, który nie podlega dyspozycji. Pieñ chóru z Antygony Sofoklesa mówi:
Si³a jest dziwów, lecz nad wszystkie siêga
Dziwy cz³owieka potêga,
Bo on prze mia³o poza sine morze
Gdy toñ siê wzdyma i k³êbi
I z roku na rok swym lemieszem orze
Matkê ziemicê do g³êbi.
[...]
Na wszystko z rad¹ on jest gotów
Lecz choæby mia³o patrza³ w wiek daleki
Choæ ma na bóle i cierpienia leki
mierci nie ujdzie on grotów20.

Choæ w powy¿szym sensie mieræ przedstawia granicê rozporz¹dzalnoci,
jest ona jednak czym, co chcielibymy wprowadziæ w zakres tego, co sami
czynimy. Dopóki unika ona naszego postêpowania, unika naszej w³adzy
nad ni¹ i sprzeciwia siê naszemu d¹¿eniu do samozachowania. Ale mieræ
przez nas zadana podlega naszej dyspozycji przynajmniej o tyle, ¿e mo¿emy wyznaczyæ porê i sposób jej nadejcia. Os³abiaj¹c surowoæ pieni chóru, w obliczu naszego koñca mo¿emy przynajmniej wierzyæ, ¿e sami nim
dysponujemy. D¹¿ymy zatem do tego, by samemu zadaæ mieræ i w tym
czynie odebraæ jej nierozporz¹dzalnoæ.
20
Sofokles, Antygona, w. 332383, t³um. K. Morawski, Wroc³aw: Zak³ad Narodowy
im. Ossoliñskich 1995, s. 18 i n.
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27. Zadanie mierci i jej zniesienie jest cile ze sob¹ powi¹zane.
Ka¿dy wymiar dysponowania mierci¹ oznacza zanik jej w³asnoci. mieræ
jest w swym pojêciu niedysponowalnym warunkiem naszego bycia, którego koñca nie mo¿emy cofn¹æ. Natomiast kiedy sami jestemy jego przyczyn¹, sprowadzamy go do czego, co wychodzi od nas i nam siê nie przytrafi. mieræ tylko wtedy, kiedy sama nastêpuje, przedstawia nieodwo³alny
warunek naszego bycia. Zadaj¹c mieræ, stopniowo j¹ znosimy. Zadana przez
nas mieræ jest zatem pierwszym krokiem do jej zniesienia.
Zniesienie mierci stanowi³oby skoñczony wymiar naszego postêpowania. Jeli sprawilibymy, ¿e nikt wiêcej nie umrze, chyba ¿e z w³asnej
woli, przemienilibymy w ca³oci warunki mierci w co ustanowionego.
Moglibymy wtedy zrobiæ prawie wszystko: w dodatku koniec naszego bycia
podmiotem zale¿a³by od nas  móg³by nast¹piæ lub nie, wedle naszego
gustu. Natomiast nieuczyniona mieræ musi zostaæ zniesiona. Nasze samozachowanie znalaz³oby swój cel w tym wyczerpuj¹cym wymiarze naszego
postêpowania.
28. Wymiar naszego postêpowania wy³aniaj¹cy siê z d¹¿enia do samozachowania nale¿y do tego, co Günther Anders nazwa³ naszym prometejskim wstydem. Prometejski wstyd jest postaw¹, któr¹ przyjmujemy
wobec naszych uczynków. Podczas gdy prometejski upór polega na wzdraganiu siê przed obwinianiem kogo innego ni¿ siebie, a prometejska duma
na tym, by zawdziêczaæ wszystko wy³¹cznie sobie samemu, prometeizm
obraca siê we wstyd za to, ¿e cz³owiek podlega wytworom, które zawdziêcza tylko sobie samemu. Ten wstyd jest wstydem cz³owieka za to, ¿e on
sam nie jest wytworzony i jako nieuczyniony ustêpuje swoim marnym wytworom21.
Prometejski wstyd jest uczuciem towarzysz¹cym naszemu d¹¿eniu do
samozachowania. Poniewa¿ d¹¿enie do samozachowania usi³uje w³¹czyæ
wszystko do obszaru naszego postêpowania, ostatecznie pozostaje tylko
przykroæ, ¿e czyn i czyni¹cy same nie zosta³y uczynione. Warunki bycia
podmiotem w koñcu nie s¹ podmiotowi dane do dyspozycji. Musi siê zatem wstydziæ: wszystko mo¿e bowiem uchwyciæ, poj¹æ i wytworzyæ, tylko
nie swoje w³asne bycie. Bycie podmiotu jest poza za tym, co wytworzone;

21
G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. I: Über die Seele im Zeitalter der
zweiten industriellen Revolution, München 1992, s. 24 n.
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poniewa¿ nie uczyni³o siê samo, ale zosta³o dane, jest tak s³abe, ¿e kiedy
bêdzie musia³o umrzeæ.
Podmiot nie potrafi siê pogodziæ z t¹ s³aboci¹, ¿e kiedy bêdzie musia³ umrzeæ. Kiedy co stworzonego siê koñczy, mo¿emy ci¹gle jeszcze
powiedzieæ: zosta³o le zrobione, trzeba to polepszyæ. Ale jeli koñczy siê
co niewytworzonego, nasze dzia³ania s¹ ograniczone. Nic nie mo¿na poprawiæ, poniewa¿ nic tu nie zosta³o zrobione. mieræ jako istotnie niewytworzony warunek naszego bycia podmiotem stanowi jeden g³ównych powodów naszego prometejskiego wstydu (a nasze narodziny kolejny).
Próbujemy j¹ zatem wytworzyæ: Nasza mieræ stopniowo staje siê
wynikiem dzia³ania aparatów, do których pod³¹czeni spêdzamy ostatnie
chwile ¿ycia, wynikiem, który sami z pomoc¹ technicznego sterowania
wywo³ujemy22. Ca³kowite zniesienie mierci posz³oby jeszcze o krok dalej. Wybawi³oby nas od naszego prometejskiego wstydu, w ca³oci znosz¹c
nasz¹ niemoc. Nasze d¹¿enie do samozachowania by³oby wtedy wolne od
jego nieprzyjemnego efektu towarzysz¹cego.
29. Prometejski wstyd zmienia dwojakoæ naszego d¹¿enia do samozachowania. Wyp³ywa ona z ¿yczenia, aby ca³kowicie rozprzestrzeniæ nasze postêpowanie i st¹d polega na aspekcie naszego conatus, który zmierza
do rozporz¹dzania mo¿liwie wszystkimi warunkami naszego bycia. Inny
aspekt, aspekt nierozporz¹dzalnoci naszym byciem, jako za³o¿enie owego d¹¿enia, zostaje przez prometejski wstyd zapomniany. Nasza s³aboæ
jawi siê w jego wietle tylko jako wada, której mamy siê wstydziæ. Natomiast to, ¿e to w³anie nasza s³aboæ umo¿liwia nasze bycie podmiotem,
pozostaje zakryte.
Nasz prometejski wstyd zmienia stosowne rozumienie tego, co jako
podmioty przedstawiamy, poniewa¿ zapominaj¹c o drugim aspekcie, nasze
bycie podmiotem samo siebie podkopuje. Tak, a co wiêcej: nie tylko zmienia on rozumienie naszego bycia podmiotem, ale zmierza do jego ca³kowitego zniesienia. Gdybymy faktycznie postêpowali wed³ug naszego prometejskiego wstydu i wszystkich warunków naszego bycia, tak¿e mierci,
nie bylibymy ju¿ podmiotami, do których cech nale¿y przecie¿, ¿e nie
dysponuj¹ one warunkami swojego bycia.
22
G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. II: Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution, München 1992, s. 247.
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Zgodnie z tym zniesienie mierci znaczy³oby równie¿ zniesienie naszego bycia podmiotem. Wynika ono z jednej strony z potrzeby naszego
d¹¿enia do samozachowania, któremu towarzyszy prometejski wstyd i zatrzymuje inny, tak samo wa¿ny aspekt naszego braku mo¿liwoci rozporz¹dzania. Kto d¹¿y do zniesienia mierci, d¹¿y zatem do zniesienia naszego bycia podmiotem.
30. Co zatem oznacza chêæ zniesienia naszego bycia podmiotem?
Nasze bycie podmiotem okaza³o siê byciem, które nie mo¿e zostaæ uchwycone w ramach opisu wiata. Kiedy je wycofujemy, to wycofujemy równie¿ to, co odró¿nia nas od wiata. Odwo³anie naszego bycia podmiotem
oznacza nasze uwiatowienie  sekularyzacjê.
Mówienie o sekularyzacji brzmi pocz¹tkowo dobrze, gdy¿ z pojêciem
tym zwi¹zany jest ka¿dy proces oswobodzenia, w którym to na przyk³ad
czasy nowo¿ytne uwolni³y siê z obci¹¿eñ polegaj¹cych na transcendentnych, przekraczaj¹cych wiat roszczeniach. Jeli mylenie, które podejmuje transcendentne roszczenia nazwiemy metafizyk¹, to zaletê naszej sekularyzacji mo¿emy tak¿e wyraziæ przez to, ¿e wydaje siê ona iæ ramiê w ramiê z pometafizycznym myleniem, które wyemancypowa³o siê z wymogów instancji wykraczaj¹cej poza nasz¹ doczesnoæ.
To prawda, ¿e nasze zewiecczenie towarzyszy³o naszemu uwolnieniu od nadmiernych transcendentnych roszczeñ, by³oby zatem nierozs¹dne
zaprzeczaæ temu uwolnieniu. Akcentowanie tego nie utrafia jednak w punkt,
o który chodzi: ¿e w zniesieniu mierci nastêpstwem naszego zmierzania
do umiejscowienia w wiecie by³oby to, ¿e staniemy siê zwyk³ymi rzeczami. Zobaczylimy ju¿ sedno tego, jak wytwarza siê ró¿nica miêdzy podmiotami i rzeczami: Podczas gdy rzeczy daj¹ siê uchwyciæ w ramach opisu
wiata, my jako podmioty przekraczamy opis tego, co znajduje siê w wiecie. Zniesienie mierci znios³oby tê ró¿nicê. A z tym zniesieniem unicestwiona zosta³aby korzyæ wynikaj¹ca z naszego uwolnienia siê od roszczeñ transcendencji: Podmioty ca³kowicie sprowadzone do tego, co w wiecie, nie by³yby ju¿ podmiotami, lecz rzeczami.
Nasze uwiatowienie odbywaj¹ce siê w zniesieniu mierci nie jest
w sobie niczym uwalniaj¹cym; oznacza raczej nasze urzeczowienie.
31. Postawienie na równi zniesienia mierci i zniesienia naszego bycia podmiotem mog³oby brzmieæ przesadnie. W koñcu bez trudu mo¿na
sobie wyobraziæ istoty, które mimo zniesienia w³asnej mierci by³yby w sta-
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nie myleæ ja. Te istoty by³yby podmiotami, mimo ¿e ca³kowicie rozporz¹dza³yby koñcem swojego bycia.
Znalezienie takich istot rozmija³oby siê jednak z byciem podmiotu.
W tym odkryciu redukujemy bowiem podmioty do (¿ywych) rzeczy, do
istot okrelonego rodzaju i z okrelonymi w³asnociami i ujmujemy nasz¹
subiektywnoæ jako jedn¹ z wielu w³asnoci, któr¹ mo¿emy przyznaæ rzeczom w wiecie. Mylenie ja jest w nastêpstwie czym, co nale¿y do
opisu owej ¿yj¹cej rzeczy, a z tym tak¿e do opisu wiata, w którym owa
rzecz jest.
I faktycznie owa zdolnoæ mylenia ja nale¿y w pewnym sensie do
opisu okrelonych istot w wiecie; mo¿emy stwierdziæ, ¿e ten-i-ten mo¿e
pomyleæ ja, kiedy interpretujemy jego zachowania jêzykowe lub badamy funkcje jego mózgu. Jeli jednak chodzi o nasze bycie podmiotem, to
nie wystarczy podanie tej opisywalnej w³asnoci. Nasze bycie podmiotem
nie jest w³asnoci¹ istot, lecz nasz¹ zdolnoci¹, umiejscawiaj¹c¹ nas w wiecie jako okrelone istoty z okrelonymi w³asnociami; Chocia¿ wiêc znalezienie istot, które dysponuj¹ swoj¹ mierci¹ i jednak s¹ zdolne pomyleæ
ja, jest niesprzeczne, to od pocz¹tku jest to chybione o tyle, ¿e nie uchwytuje tej szczególnej sprawy, któr¹ nazywamy byciem podmiotem.
Wi¹¿e siê z tym fakt, ¿e w owym eksperymencie mylowym od pocz¹tku mówimy o podmiotach w ten sam sposób jak o przedmiotach. Mówimy, ¿e w wiecie mog³yby istnieæ obiekty, które by³yby zdolne zarówno
do zniesienia swojej mierci, jak i do mylenia ja i nazywamy je podmiotami. Kiedy jednak chcemy mówiæ o podmiotach jako o podmiotach,
mamy do czynienie z pewn¹ osobliwoci¹: ich zdolnoci¹ do mylenia ja.
Gdyby mia³o chodziæ o postawê, jak¹ podmioty zajmuj¹ odnonie swojej
mierci, to musi istnieæ te¿ relacja, która wynika ze zdolnoci mylenia
ja. Zobaczylimy ju¿, ¿e z owej zdolnoci mylenia ja wynika fakt, i¿
podmioty nie mog¹ dysponowaæ byciem. I nie pomo¿e tu wymylenie sobie istot rozporz¹dzaj¹cych warunkami swojego bycia, a jednak myl¹cych
ja. Te bowiem mog¹ tylko dysponowaæ swoim byciem, jako nieuchwytuj¹ce siê jako myl¹ce ja. Natomiast istoty, które znios³y sw¹ mieræ, a mimo to myl¹ ja, musz¹ byæ pojête jako przedmioty, aby w sposób fa³szywy z owej koncepcji przedmiotu wnioskowaæ o zgodnoci bycia podmiotem i dysponowania mierci¹.
32. Z ledwoci¹ mo¿emy unikn¹æ stawiania na równi podmiotów i (¿yj¹cych) rzeczy, które s¹ w wiecie, a zatem postawienia na równi dwóch
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nierównych statusów. Owo zestawienie mia³o dopiero co miejsce w dyskusji nad ludzk¹ mierci¹. Gdzie tylko staje siê sporne, czy mieræ serca i uk³adu kr¹¿enia, mieræ ca³ego mózgu lub jego czêci stanowi kryterium naszej
mierci, gdzie ludzk¹ mieræ od pocz¹tku definiuje siê jako koniec egzystencji okrelonego organizmu. mieræ powinna byæ koñcem ludzkiej osoby, a zamiast tego jedynym, co odró¿nia ludzki organizm od innych organizmów s¹ funkcje wiadomoci przebiegaj¹ce w mózgu. Przy takim podejciu bycie cz³owieka jako podmiotu nie mo¿e pojawiæ siê na pierwszym
planie23. Nasza mieræ jest tylko jeszcze interesuj¹ca jako zdarzenie w wiecie; Temu, co siê g³osi ponadto, nie warto powiêcaæ uwagi.
Z tego punktu widzenia nie jest problemem, ¿e nasza mieræ zostanie
opisana jako fizyczne zdarzenie  tak¿e zaprzeczanie istniej¹cej przecie¿
fizycznoci naszej mierci by³oby niedorzeczne. Problemem jest raczej, ¿e
tematyzujemy j¹ wy³¹cznie jako fizyczne zdarzenie. Poniewa¿ przez to ujmujemy siê tylko jako rzeczy w wiecie, podczas gdy gubi siê to, co charakterystyczne dla naszego bycia podmiotem. To, co szczególne, jest nie
tylko jak¹ zaniedban¹ drug¹ stron¹ naszej mierci, lecz posiada nadrzêdne
znaczenie wobec naszej mierci jako zdarzenia w wiecie. Czy moje serce
i uk³ad kr¹¿enia ju¿ nie funkcjonuj¹, czy moje funkcje mózgu w ca³oci lub
tylko czêciowo zostan¹ przerwane  wszystko to jest tylko dlatego warte
uwagi, poniewa¿ wiem, ¿e te zdarzenia co dla mnie znacz¹. Wiedzieæ, ¿e
te zdarzenia co dla mnie znacz¹, mogê tylko wtedy, kiedy jestem zdolny
do tego, aby pomyleæ ja; w przeciwnym razie nie mia³bym pojêcia o tym,
dla kogo one co znacz¹. Koniec ka¿dej zawartoci wiata posiada wiêc dla
mnie znaczenie tylko pod warunkiem, ¿e zdo³am pomyleæ ja, o którym
wiem i o które siê troszczê.
Dlatego zatem wiêksz¹ wagê ma koniec zdolnoci mylenia ja ni¿
koniec ka¿dej treci wiatowej. Jest w swym znaczeniu pierwszy w porz¹dku, poniewa¿  z powodów analitycznych  stanowi koniec tego, co co dla
mnie znaczy, podczas gdy koniec funkcji mojego mózgu lub mojego serca
23
J. Rosenberg, Thinking Clearly about Death. Englewood Cliffs 1982; H. Tristram
Engelhardt, Jr., The Foundations of Bioethics, New York 1986, s. 203216; R. Arnold
u.a. (Hrsg.), The Definition of Death, London 1999; R. Stoecker, Der Hirntod. Ein
medizinethisches Problem und seine moralphilosophische Transformation, Freiburg
1999; M. Quante, Personales Leben und menschlicher Tod. Personale Identität als Prinzip
der biomedizinischen Ethik, Frankfurt 2002, S. 119157.
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i systemu kr¹¿enia niekoniecznie (we wszystkich mo¿liwych wiatach)
musia³by byæ dla mnie znacz¹cy, nawet jeli faktycznie jest tak, ¿e z ich
koñcem nastêpuje tak¿e koniec tego, co co dla mnie znaczy.
Ten porz¹dek zostaje ca³kowicie postawiony na g³owie, jeli nasza
mieræ jest interesuj¹ca tylko jako koniec rzeczy w wiecie. mieræ jako
zdarzenie, które wraz z rzeczami znajduje siê w wiecie, jest postawione
w porz¹dku przed mierci¹ podmiotu. Wobec sumiennoci autorów by³oby
pewnie niesprawiedliwoci¹ powiedzieæ, ¿e dyskusja nad ludzk¹ mierci¹
w tym odwrotnym porz¹dku czyni mieræ czym wieckim, a nas pod wzglêdem teoretycznym urzeczowia; jednak w tej kwestii wydaje mi to siê usprawiedliwione.
33. Ale  mo¿na by zarzucaæ  czy jednak sekularyzacja mierci nie
przynosi po¿ytku polegaj¹cego na tym, ¿e mo¿emy konkretnie powiedzieæ,
kiedy cz³owiek jest ju¿ martwy? Czy wpleciony tu tok myli nie jest zbyt
abstrakcyjny, aby o rzeczywistej mierci móc powiedzieæ co istotnego?
Co to pomo¿e w wiedzy o naszym byciu podmiotem, jeli na przyk³ad chodzi o zadecydowanie, czy wolno nam cz³owieka w pi¹czce od³¹czyæ od
aparatów podtrzymuj¹cych jego funkcje ¿yciowe.
34. Rozwa¿amy najpierw, co mo¿e znaczyæ, ¿e co jest abstrakcyjne,
a co konkretne. Chocia¿ moje rozwa¿ania rozwija³y siê niezale¿nie od
twierdzeñ empirycznych, jakich dostarczaj¹ nam nauki szczegó³owe, pozostaj¹ one nadal w sferze konkretów: Zosta³y one ufundowane na faktycznym stanie naszego mylenia ja, badaj¹c tego za³o¿enia i nastêpstwa.
Mo¿emy pomyleæ ja; a owo ja nie tylko jest nam tak dobrze znane jak
ma³o co, jest tak¿e i przede wszystkim: konkretne. Nie trzeba ¿adnych wiêkszych wysi³ków, aby gdziekolwiek indziej znaleæ konkretne mylenie ja,
poniewa¿ dzieje siê ono w naszym codziennym myleniu. Pod¹¿aæ tropem
tego mylenia znaczy pod¹¿aæ tropem czego konkretnego.
Jeli jednak za³o¿enie o naszym byciu podmiotem dalej wydawa³oby
siê abstrakcyjnie, to mia³oby to zwi¹zek raczej z tym, ¿e warunkom i nastêpstwom naszego mylenia ja rzadko powiêcamy nasz¹ uwagê. Aby bowiem pomyleæ ja, nie musimy siê zastanawiaæ nad za³o¿eniami, które
zwykle pozostaj¹ ukryte. ¯e za³o¿enia i nastêpstwa mylenia ja nie s¹ dla
zwyk³ego cz³owieka dostêpne, nie oznacza to jeszcze ich abstrakcyjnoci.
Konkretnoæ i abstrakcyjnoæ nie s¹ równoznaczne z popularnoci¹ i niepopularnoci¹. Wiele konkretów mo¿e byæ nam nieznanych (choæby kamieñ
przed drzwiami naszego domu), podczas gdy znamy wiele abstraktów (choæ-
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by twierdzenie Pitagorasa). Za³o¿enia naszego konkretnego mylenia ja s¹
w tym sensie ukryte, jednak nie abstrakcyjne; s¹ one dane z konkretn¹ zdolnoci¹ mylenia ja i w tej konkretnej zdolnoci dadz¹ siê odkryæ.
35. Tu jednak pojawia siê pytanie, na które nie ma odpowiedzi, jak
w dotychczasowym rozwa¿aniu kwestii, kiedy cz³owiek jest ju¿ martwy,
a kiedy jeszcze nie. Pytanie, które szczególnie w obliczu problemów technicznej medycyny chwilowo wydaje siê szczególnie nagl¹ce. Jest jednak
jasne, jak na podstawie dotychczasowego przebiegu mylenia na to pytanie
odpowiedzieæ: Dotychczasowy przebieg rozwa¿añ przy takim rozstrzygniêciu faktycznie nie mo¿e pomóc i te¿ tego nie chce.
Poszukiwania kryteriów tego, kiedy cz³owiek jest martwy, jest poszukiwaniem opisywalnych zewnêtrznych oznak mierci. Traktuje ono cz³owieka jako (¿yw¹) rzecz, która, kiedy to spe³nia okrelone kryteria bycia
martwym i redukuje nas tak, jak ca³a wspó³czesna debata nad ludzk¹ mierci¹, do rzeczy w wiecie. Potem sporne jest jeszcze tylko to, które kryteria
rzecz-cz³owiek ma spe³niæ, aby uchodziæ za martwego. Czy jednak ta k³ótnia w ogóle odpowiada naszemu byciu, które jest przecie¿ tak¿e byciem
podmiotu, nie uda siê na pierwszy rzut oka powiedzieæ.
Gorsza jeszcze jest kwestia druga: ¿e ju¿ samo postawienie pytania
zak³ada dysponowanie mierci¹. Decydowanie o mierci cz³owieka nie
oznacza bowiem w ramach medycyny technicznej niczego innego, jak dysponowania ni¹: Chodzi o to, czy aparaty zostan¹ wy³¹czone, lub czy dalej
powinny dzia³aæ, lub o to, czy okrelone organy mog¹ zostaæ pobrane lub
nie. Taki sposób postawienia pytania mo¿e jednak powstaæ dopiero wtedy,
kiedy pojmujemy mieræ jako od nas zale¿n¹; a takie produkowanie mierci nie jest procesem teoretycznym, lecz codzienn¹ praktyk¹, poniewa¿ stworzylimy aparaturê, z której wy³¹czeniem pozwalamy cz³owiekowi umrzeæ.
W ramach decyzji o tym, kiedy cz³owiek jest martwy, od pocz¹tku ma wiêc
miejsce nasze urzeczowienie i odpodmiotowienie, gdy¿ w ramach tego zawsze ju¿ dysponujemy mierci¹.
Mój ca³y wywód jest skierowany dok³adnie przeciw dysponowaniu
nasz¹ mierci¹, poniewa¿ to, ¿e nasza mieræ nie poddaje siê naszej dyspozycji istotnie nale¿y do naszego bycia podmiotem. Moje rozwa¿ania-pytania, wed³ug jakich kryteriów mia³oby siê decydowaæ o mierci cz³owieka, nie mog¹ prowadziæ do niczego innego, jak do stwierdzenia, ¿e chêæ
rozstrzygania o kryteriach mierci cz³owieka oznacza zniszczenie jego bycia podmiotem.
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36. Takie mówienie brzmi z jednej strony bezradnie, a z drugiej ostro.
Bezradnie, poniewa¿ sytuacje wymagaj¹ce takich decyzji faktycznie istniej¹; ostro, poniewa¿ ludzie konfrontowani s¹ w tych sytuacjach z zarzutem urzeczowiania.
Jest jednak problematyczne, czy owa ostroæ tkwi rzeczywicie w odmowie takich decyzji, czy raczej nie w tym, ¿e sami doprowadzilimy to
takiej sytuacji  na przyk³ad za pomoc¹ owej wszechmocnej medycyny
technicznej. I jest równie¿ sporne, czy drobiazgowa dyskusja nad kryteriami owych rozstrzygniêæ, wysoce rozwiniêta w jej sztuce odró¿niania i przygl¹daniu siê szczegó³om, nie jest ostatecznie bardziej bezradna, ni¿ kiedy
siê twierdzi, ¿e dyskusja od pocz¹tku toczy siê niew³aciwym torem. Sytuacje
decyzji, które wszak¿e przez nas i przez nasz¹ wszystko-czyni¹c¹-wolê
zosta³y wywo³ane, stawiaj¹ nas w ka¿dym razie przed wymaganiami, wobec których staje siê w¹tpliwie, czy w ogóle zdo³amy je wype³niæ nawet
przy pomocy starannych kryteriów.
Takie mówienie o sytuacjach, wobec których stawia nas medycyna
techniczna, nie mo¿e jednak prowadziæ do nieporozumieñ. Nie chodzi tu
w ¿adnym wypadku o ich zdyskredytowanie. Medycyna techniczna jest sposobem radzenia sobie z warunkami naszego bycia, a zatem równie¿ wyrazem d¹¿enia do samozachowania charakteryzuj¹cego podmioty. Nie bardziej wyp³ywa z naszego bycia podmiotem, ni¿ je niszczy w procesach
urzeczowienia.
Zatem akurat le wró¿y naszym rozmylaniom o byciu podmiotem,
jeli potêpia siê medycynê techniczn¹. Jeli jednak moje rozwa¿ania odrzucaj¹ mo¿liwoæ ustalenia kryteriów dysponowania w sytuacji decyzji,
w której postawieni zostalimy przez postêp medycyny technicznej, to odrzucenie takich kryteriów polega na tym, ¿e w owych rozwa¿aniach próbujemy zastanowiæ siê nad dwojakoci¹ bycia podmiotem. Ta dwojakoæ zawiera zarówno to, ¿e techniczna medycyna i jej nastêpstwa odpowiadaj¹
naszemu w³asnemu byciu podmiotem, jak i to, ¿e podkopuje ona nasze
bycie podmiotem. Poniewa¿ sytuacje te polegaj¹ na urzeczowieniu podmiotów, nie mog¹ one wskazaæ jakiego teoretycznego sposobu postawienia pytania, chocia¿ musz¹ zostaæ pojête wewn¹trz tego sposobu równoczenie jako wynik d¹¿enia do samozachowania.
37. Proponowane tu rozwa¿ania roszcz¹ sobie prawo do powiedzenia czego rzeczywicie wa¿nego o rzeczywistej mierci, jak j¹ spotykamy
w wiecie. Ich wagi nie upatrujê jednak w tym, ¿e traktuj¹ one o pal¹cych
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kwestiach, lecz raczej w tym, ¿e zwracaj¹ uwagê na sprawê, o któr¹ w obliczu naszej mierci chodzi: w³anie na nasze bycie podmiotem. Tak jak nasze podwójne nastawienie do wiata bez mierci da siê poj¹æ przez d¹¿enie
do samozachowania podmiotu, tak z naszego bycia podmiotem musi daæ
siê tak¿e zrozumieæ nasz stosunek do mierci. W spojrzeniu na mieræ innych podmiotów, o które chodzi we wspomnianych sytuacjach decyzji,
znaczy to, ¿e w ramach nie-urzeczowionego stosunku podmiotów do siebie mog³yby siê pojawiæ ca³kiem inne pytania ni¿ pytania o to, wed³ug
których kryteriów mo¿na uznaæ cz³owieka za martwego.
38. Nie-urzeczowiony stosunek do mierci innych podmiotów da siê
wyjaniæ, kiedy zastanawiamy siê nad ogólnym wzajemnym stosunkiem
podmiotów do siebie. Poniewa¿ podmioty nie s¹ rzeczami, zachowujemy
siê w stosunku do nich inaczej ni¿ do rzeczy. Próbujemy okreliæ rzeczy,
mówi¹c, ¿e rzecz dana jest tak-i-tak; na podstawie tego okrelenia mo¿emy
potem zrobiæ z t¹ rzecz¹ co pod wzglêdem teoretycznym, aby uzyskaæ
dalsze poznanie, lub pod wzglêdem praktycznym, aby poczyniæ okrelone
dzia³ania, które z t¹ rzecz¹ maj¹ co wspólnego.
Okrelamy podmioty równie¿ wtedy, gdy pojmujemy je jako momenty tego-i-tego stanu rzeczy. Przez to jednak pojmujemy, ¿e nie s¹ one tylko
momentami stanów rzeczy, lecz tak¿e tymi, które umiejscawiaj¹ siebie jako
momenty stanów rzeczy. I o ile siê umiejscawiaj¹, o tyle nie mo¿emy ich
opisaæ w ramach wiata, poniewa¿ pojmujemy je jako te, które nie dadz¹
siê uj¹æ w opisie stanu rzeczy. Mo¿emy opisaæ je tylko formalnie: w³anie
jako takie, które umiejscowi¹ siebie w wiecie myl¹c ja.
Zatem stosunek, który przyjmujemy jako podmioty i do podmiotów,
nie mo¿e byæ zaporedniczony przez opis jakiego stanu wiata. Bycie podmiotów nie mo¿e byæ równie¿ zaporedniczone przez jaki inny opis. Mamy
tylko formalny opis podmiotów, ¿e umiejscawiaj¹ siê w wiecie i nie wynika z tego w ¿adnym wypadku, ¿e te podmioty rzeczywicie s¹. Nasz stosunek do podmiotów musi przedstawiaæ zatem stosunek, który pojmuje ich
bycie bez dalszego opisu i bezporednio. Taki stosunek jest zatem dany
w ten sposób, ¿e nie ulega z³udzeniu; mo¿emy bowiem zawieæ siê tylko
na czym, kiedy okrelone opisy, które pokazuj¹ sw¹ rzeczywistoæ, s¹ fa³szywe.
Nasz stosunek do innych podmiotów jest wiêc stosunkiem, który pojmuje ich bycie bez dalszego opisu i bez mo¿liwoci z³udzenia. Taki stosunek
nazywamy uznaniem. Uznanie innych nie da siê pogodziæ z w¹tpliwoci¹
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w bycie tego, do czego pozostaje siê w powy¿szym stosunku; uznanie zawiera w³anie zrzeczenie siê tej w¹tpliwoci24 . Nasz stosunek do innych podmiotów jest zatem stosunkiem uznania i na tym stosunku opartych afektów.
39. Ju¿ z powodów logicznych ¿aden podmiot nie mo¿e wychodziæ
od tego, ¿e jest on jedynym podmiotem. Powy¿ej, jeszcze ca³kiem na pocz¹tku tego tekstu, zobaczylimy, ¿e ka¿de orzekanie rodzaju a jest F
objête jest klauzul¹ ogólnoci, tak¹, ¿e podmiot logiczny a musi wystêpowaæ tak¿e w innych predykacjach  na przyk³ad a jest G, a jest H 
(nr 6). Dotyczy to równie¿ innej strony owej klauzuli: predykat F mo¿e
zostaæ przypisany tak¿e innym podmiotom logicznym, a nie tylko podmiotowi a. Tylko wtedy, kiedy ów predykat da siê przypisaæ innym podmiotom
logicznym, jego zadanie informowania o stanie podmiotu jest spe³nione.
Tak samo jest w przypadku, kiedy tylko jeden logiczny podmiot a spe³nia
predykat F, wiêc tylko myl a jest F jest prawdziwa, ale poniewa¿ predykat F takiego rodzaju mo¿na przypisaæ równie¿ logicznemu podmiotowi b
 myl b jest F jest wprawdzie fa³szywa, ale sensowna25.
Jednak¿e nie wszystkie predykaty wszystkich podmiotów logicznych
mog¹ zostaæ sensownie przypisane. Myl pierwsza liczba pierwsza jest
zielona nie jest fa³szywa, lecz bezsensowna, poniewa¿ orzeczenie jest
zielona odnonie do podmiotu logicznego pierwsza liczba pierwsza nie
ma sensu. Predykaty maj¹ wiêc okrelon¹ dziedzinê podmiotów logicznych, którym w sensowny sposób mog¹ zostaæ przypisane.
Istniej¹ jednak predykaty, których dziedziny sk³adaj¹ siê tylko z takich podmiotów (ju¿ nie w logicznym sensie); takimi s¹ na przyk³ad predykaty: myleæ ja, uznawaæ lub kochaæ. Z klauzuli ogólnoci wynika
zatem, ¿e owe predykaty musz¹ zostaæ sensownie przypisane wielu logicznym podmiotom. Jeli zatem owe predykaty przypisujê sobie, zak³adam
jednoczenie, ¿e mog¹ one zostaæ sensownie przypisane tak¿e innym. ZaR. Spaemann, Osoby: o ró¿nicy miêdzy czym a kim, t³um. J. Merecki, Warszawa:
Oficyna Naukowa 2001, s. 88. Spo³eczny zasiêg uznania wyjania A. Honneth, Kampf
um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt 1994. Swoje
znaczenie teoria uznania zdoby³a dziêki Fichtemu i Heglowi. Zob. L. Siep, Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes, Freiburg 1979; A. Wildt, Autonomie und Anerkennung. Hegels
Moralitätskritik im Lichte seiner Fichte-Rezeption, Stuttgart 1982.
25
P.F. Strawson, Indywidua. Próba metafizyki opisowej, t³um. B. Chwedeñczuk, Warszawa: PAX 1980, s. 220 i n.
24
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k³adam zatem, ¿e mo¿e byæ wiele podmiotów (teraz znowu nie w logicznym sensie) tworz¹cych dziedzinê owego predykatu i rozumiem siebie ju¿
zawsze jako jednego z wielu mo¿liwych podmiotów.
Jeli z powodów logicznych umieszczam siebie a priori w przestrzeni wielu mo¿liwych podmiotów i kiedy jednoczenie przyjmujê nastawienie wobec innych  tak¿e mo¿liwych  podmiotów, a nastawienie to wyra¿a stosunek uznania, to jest z tym ju¿ dane, ¿e poruszam siê a priori w stosunkach uznania, a zatem  poniewa¿ nic innego nie nazywa siê uznaniem  uwiadamiam sobie bycie innych podmiotów.
By³oby zatem daremne zastanawiaæ siê nad tym, jak przechodzimy
od mo¿liwych podmiotów, które wymagaj¹ przypisania predykatów, do rzeczywistych podmiotów, i by³oby równie daremne ³amaæ sobie g³owê, czy
owe inne podmioty stanowi¹ tak¿e rzeczywiste podmioty, lub czy mo¿e
tylko wmówilimy je sobie. Poniewa¿ stosunek uznania rezygnuje z w¹tpienia w rzeczywistoæ uznanego, do wgl¹du w rzeczywistoæ innych podmiotów wystarcza ich logiczne za³o¿enie. Jestem podmiotem o tyle, o ile
poruszam siê w przestrzeni wielu podmiotów, a to znaczy: Uznajê inne
podmioty.
40. Mo¿emy teraz dok³adniej sformu³owaæ nasze rozró¿nienie, ¿e
w stosunku do podmiotów zachowujemy siê inaczej ni¿ w stosunku do rzeczy: Uznaj¹c, ¿e kto jest podmiotem, pojmujê, ¿e wykracza on poza swoj¹
opisywalnoæ i zamiast tego odnosi siê jako umiejscowiony do wiata. Owo
uznanie innych jest powi¹zane z naszym w³asnym byciem w sposób konieczny. Pojmujê z tym jednoczenie, ¿e równie¿ inny podmiot uznaje mnie
za podmiot  bycie podmiotem implikuje bowiem, ¿e ka¿dy podmiot uznaje inne podmioty. Uznajê go zatem jako uznawany.
Wzajemne uznawanie podmiotów nie jest ¿adn¹ dowolnoci¹. Uznanie kogo za podmiot nie oznacza dysponowania jego byciem podmiotem.
Poniewa¿ nasze bycie podmiotem nie jest w naszych rêkach, ale zawiera
niemoc wobec naszego bycia, poprzedza obustronne uznanie. Nasze wzajemne uznawanie nie jest wzajemnym wytworzeniem bycia podmiotem,
które te¿ nawzajem mo¿na odebraæ, ale wzajemnym stosunkiem do bycia
podmiotem. Dlatego uznanie mo¿e zostaæ równie¿ podwa¿one: przez podmioty, którym owo uznanie przys³uguje, a którym mimo to mo¿e nie zostaæ
przyznane. Rzeczywistoci¹ podmiotu nie jest bowiem ta, która zale¿y od
wzajemnego uznania, ale wspó³miernoæ naszych ustosunkowañ do owej
rzeczywistoci.
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Jeli czynimy z nas rzeczy, to odmawiamy sobie wzajemnego uznania
jako uznaj¹cy. Postêpujemy, jakbymy mieli tylko jedno w swych w³aciwociach okrelone bycie i na tym poprzestajemy. Nasz stosunek do rzeczywistoci, która jest rzeczywistoci¹ jakiego podmiotu, staje siê wtedy
niewspó³mierny  przekszta³ca siê ze stosunku uznawania w stosunek okrelania.
41. Zniesienie mierci oznacza³oby w konsekwencji utratê naszego
wzajemnego uznania. Aby uznaæ jaki podmiot za podmiot, musimy uznaæ
tak¿e, ¿e nie mo¿na dysponowaæ warunkami jego bycia; Nierozporz¹dzalnoæ tymi warunkami jest znakiem naszego bycia podmiotem. Poniewa¿
nierozporz¹dzalnoæ warunkami naszego bycia mieci w sobie to, ¿e musimy umrzeæ, uznajemy implicite w uznaniu podmiotu, ¿e musi on umrzeæ.
Nasze wzajemne uznanie za podmioty zawiera zatem wzajemne uznanie
naszej miertelnoci.
Jeli znosimy mieræ, odmawiamy podmiotowi uznania jego miertelnoci. Umiejscawiamy go w wiecie, kiedy ujmujemy go jako ¿yj¹c¹
rzecz, której bycie czy niebycie sami wytwarzamy i czynimy zeñ opisywaln¹ treæ wiata. Nie potrzebujemy ju¿ wtedy wzajemnego uznania naszego
bycia, okrelamy tylko opisywalne w³asnoci. Zniesienie mierci niszczy
zatem wzajemny stosunek podmiotów w sposób konieczny, odbieraj¹c nierozporz¹dzalnoæ bycia podmiotem.
Nasze wzajemne uznanie jest wspó³miernym stosunkiem do naszego
bycia podmiotem. Zniesienie mierci przestawia tê wspó³miernoæ. Zniekszta³ca ono stosunek podmiotów do siebie w stosunek do rzeczy.
42. mieræ podmiotu nie tylko jest skrycie uwzglêdniana, kiedy uznajemy siê nawzajem jako podmioty; jest ona sama wyran¹ treci¹ uznania.
Lub inaczej mówi¹c: Wspó³mierny stosunek do mierci podmiotu polega
na tym, ¿e go uznajemy.
To mo¿e brzmieæ osobliwie, poniewa¿ wydaje siê, ¿e mieræ podmiotu nie mo¿e zale¿eæ od uznania go przez nas; wystêpuje on niezale¿nie od
takiego uznania. Jednak uznanie mierci nie oznacza tu, ¿e przez nasze
uznanie nadajemy jej rzeczywisty charakter. Oznacza to raczej, ¿e pozostajemy w relacji do rzeczywistoci mierci w taki sposób, który jest niezale¿ny od zaporedniczonych opisów. Jak ca³e bycie podmiotu mieræ jest w jego
istocie równie¿ tym, co uznajemy, a nie czym, co opisujemy.
Mo¿emy opisywaæ mieræ podmiotu tylko w sposób formalny, na przyk³ad w postaci wyra¿enia podmiot jest martwy, kiedy kto nie mo¿e wiê-
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cej pomyleæ ja (nr 18). Wypowied ta sama w sobie jest pusta, poniewa¿ nie wykracza poza analityczne wyjanienie mierci podmiotu, bêd¹cej
jego koñcem. Mo¿emy wprawdzie z pomoc¹ owego wyra¿enia wywieæ na
przyk³ad to, ¿e podmioty zarówno potrzebuj¹ mierci, jak i d¹¿¹ do jej
zniesienia, a z tego wynika co na temat stosunku podmiotów do mierci,
jednak nie uchwycimy w tym dok³adniej mierci podmiotu. Wszystko, co
wykracza poza nic niemówi¹cy formalny opis, musi przejæ raczej z obszaru opisu w obszar uznania, tak jak wszystko, co dotycz¹c bycia podmiotu
wiêcej ni¿ tylko formalnie, w koñcu wypada poza obszar opisów. Zatem
mieræ podmiotu mo¿e byæ przez nas rzeczywicie uchwycona tylko w ramach uznania.
Znaczy to, ¿e mieræ podmiotu jest czym, co znajduje siê zawsze
w przestrzeni wieloci podmiotów. Uznanie jest zawsze uznaniem przez
innego. To znaczy: Ka¿dy umar³y jest umar³ym dla kogo26. Obiektywny
opis mierci podmiotu mo¿e to uchwyciæ tak samo nieznacznie jak sam ów
podmiot (w jego nic niemówi¹cych formalnych okreleniach); martwy podmiot nie jest dlatego nigdy przedmiotem teorii deskrypcji, któr¹ mo¿na by
uchwyciæ monologicznie, lecz punktem odniesienia innego podmiotu, który uznaj¹c odnosi siê do niego.
Nie-urzeczowiony stosunek do mierci mia³by przypominaæ, ¿e mieræ
podmiotu jest zawsze w przestrzeni wieloci podmiotów. Odpowiednio do
tego istnieje on w uznaniu mierci przez innych, nie w jego opisie dokonuj¹cym siê wed³ug pewnych kryteriów.
43. Równie¿ tu nie mo¿emy jednak zapomnieæ, ¿e umiejscowienie
podmiotu w wiecie i utrata wzajemnego uznania wyp³ywa z tego samego
bycia podmiotem, który zostaje tu zatracony. Jest to zatem owa obosiecznoæ d¹¿enia do samozachowania, zawieraj¹ca zarówno nierozporz¹dzalnoæ naszym byciem, jak i pragnienie dysponowania jego warunkami. I jest
to ta dwojakoæ d¹¿enia do samozachowania, która z jednej strony prowadzi do przeistoczenia podmiotów w rzeczy, a z drugiej poj¹æ musi owo
przeistoczenie jako zburzenie ich w³asnych podstaw.
wiat bez mierci by³by w konieczny sposób wiatem bez stosunku
uznania miêdzy podmiotami. Stanowi³by zatem wizjê przera¿aj¹c¹. A prze26
D. Sternberger, Petites Perceptions, [w:] ten¿e, Schriften I, Frankfurt 1977, s. 934,
tu: s. 25.
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cie¿ przedstawia on jednoczenie nadziejê owych podmiotów, które zagubi³yby wzajemne uznanie, a która wype³nia ich d¹¿enie do samozachowania.
W ten sposób kszta³tuje siê utrata naszego bycia podmiotem, uwidoczniona w utracie uznania miêdzy podmiotami, a buduje siê w³anie na
owym byciu podmiotem, który ginie, i na jego pragnieniu trwania.
44. Dlatego jeszcze raz musimy unaoczniæ sobie dwustronny stosunek podmiotu i mierci: mieræ nale¿y bowiem do bycia podmiotem. Ale
do bycia podmiotem nale¿y równie¿ to, ¿e d¹¿y on zarówno do swojej trwa³oci, jak i do zniesienia mierci, poniewa¿ koñczy ona nieodwo³alnie jego
bycie. Jeli zatem zniesienie mierci stawiane jest na równi z naszym urzeczowieniem i utrat¹ naszego bycia podmiotem, to nie mo¿e zostaæ omy³kowo zrozumiane jako gloryfikacja mierci. mieræ pojmuje siê jako straszne, gwa³towne zdarzenie: jako koniec podmiotu, który d¹¿y do zachowania swojego bycia i dlatego ca³¹ swoj¹ si³¹ przeciwstawia siê temu koñcowi. Ów przymus sprawia, ¿e podmiot jeszcze bardziej umacnia siê w swoim d¹¿eniu.
W³anie strach przed mierci¹ nieroz³¹cznie nale¿y do bycia podmiotu. Sprawia on, ¿e podmiot nie dysponuje warunkami swojego bycia i na
podstawie naszego bycia podmiotem stawia nasz¹ niemoc ponad byciem.
W obawie przed mierci¹ niemoc podmiotu, która dla jego bycia jest tak
istotna, jest jednak niewyrana: strach przed w³asnym, nieodwo³alnym koñcem pokazuje, ¿e d¹¿ymy do naszej trwa³oci i ¿e nigdy jej nie osi¹gniemy.
Konstytutywnoæ naszego bycia podmiotem rozwija siê zatem w obawie
mierci do najwy¿szej obecnoci. W strachu przed mierci¹ przejawia siê
zatem zarówno niedysponowalnoæ naszym byciem, jak i walka o jego utrzymanie ka¿dego dnia.
45. Nie mo¿emy ulec powstaj¹cej tu od nowa potrzebie z³agodzenia
czy upiêkszenia mierci. Powaga mierci nie da siê rozwi¹zaæ w ³agodnych
 czy wrêcz obojêtnych  s³owach o tym, ¿e wszyscy ludzie musz¹ umrzeæ.
Cz³owieku, musisz umrzeæ: to nie pociecha, lecz wyra¿enie tego, ¿e taki
los spotka ka¿dego z nas, chocia¿ walczymy przeciw temu, d¹¿¹c do zachowania naszego bycia.
Powagi mierci nie rozwieje uwiêcanie jej straszliwoci, poniewa¿
w³anie strach przed ni¹ tak bardzo uwyrania nasz¹ s³aboæ. Podniesienie
mierci z powodu jej straszliwoci do punktu sta³ego bycia podmiotu znaczy³oby równie¿ zniekszta³cenie jego strachu. Czyni¹c ze strachu to, do czego
w³aciwie siê odnosi, w³¹cza siê go do naszego bycia: jako jego ostatni
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punkt odniesienia. W rzeczywistoci jest on strachem przed tym, czego nie
da siê w³¹czyæ, poniewa¿ to, do czego mia³by on zostaæ w³¹czony, czyni
koniec. Uwiêcanie straszliwoci mierci dostarcza³oby akurat przeciwieñstwa tego, co siê zamierza³o  strach zosta³by w jego uwiêceniu ograbiony
z jego strasznoci.
Poniewa¿ mieræ raz na zawsze koñczy nasze bycie, pozostaje mimo
ró¿nych prób pociechy przera¿aj¹ca. A przecie¿ w³anie jako nie upiêkszona, jest mieræ warunkiem naszego bycia podmiotem, odznaczaj¹cym siê niemoc¹ wobec niej. Nie chodzi zatem o to, by integrowaæ nasz¹ mieræ w jej
powadze, lecz by j¹ przyj¹æ. Poznaæ smak mierci znaczy cierpieæ  to dowiadczenie nie mo¿e zostaæ odebrane ani w stwierdzeniu, ¿e jako ludzie
musimy cierpieæ, ani w kulcie naszego cierpienia. Tak¿e nasz wgl¹d w to, ¿e
gorycz mierci mo¿e zostaæ usuniêta tylko pod kar¹ naszego urzeczowienia,
nie mo¿e prowadziæ do tego, ¿e ów smak jest czym poci¹gaj¹cym.
Poznaæ, ¿e zniesienie mierci, a z tym rozbicie naszego bycia, do tego
bycia nale¿y, nie jako jego przyporz¹dkowuj¹cy sk³adnik, lecz jako wrêcz
niewyzbywalny wskanik niemocy  takie poznanie mog³oby zapobiec rozszerzeniu naszego d¹¿enia do samozachowania zbyt daleko, by nie podkopa³o ono w zniesieniu mierci naszego w³asnego bycia podmiotem.
46. Na koñcu zatem pozostaje zawsze dwojakoæ naszego bycia. Jak
ostatecznie zosta³aby ona utrzymana, jak moglibymy zatem w wiecie ze
mierci¹ prowadziæ udane ¿ycie, tego teoretyczne rozwa¿ania nie mog¹ ju¿
wykazaæ. Mo¿e zostaæ przed³o¿one tylko to, ¿e  i dlaczego  nasze bycie
podmiotem idzie w parze z d¹¿eniem do samozachowania oraz ¿e  i dlaczego  d¹¿enie do samozachowania obejmuje zarówno zniesienie mierci
jak i jej potrzebê. Obydwie strony dadz¹ siê zrozumieæ w kontemplacji, ale
nie mo¿na ich ze sob¹ pogodziæ; ka¿da strona zmierza bowiem do zniesienia drugiej, ale owo zniesienie nie mo¿e zostaæ przeprowadzone.
Mo¿emy zamiast tego dotrzeæ do obcowania z nasz¹ s³aboci¹ i nasz¹
potrzeb¹ samozachowania tylko w praktycznym kszta³towaniu naszego
bycia podmiotem. W tym kszta³towaniu znacz¹ca mo¿e byæ wiedza o tym,
¿e do bycia podmiotem tak samo nale¿y mieræ, jak i nacisk na to, by j¹
przezwyciê¿yæ; czy przezwyciê¿enie dwojakoci bycia podmiotom siê udaje,
i jak siê im udaje, na to mog¹ odpowiedzieæ tylko poszczególne podmioty
w ich trybie ¿ycia.
Wobec rosn¹cego rozumienia filozofii jako instancji wiedzy, a równie¿ wobec starej tradycji filozoficznej, ¿e jest ona sztuk¹ umierania, wyda
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siê to rozczarowuj¹ce27 . Przeczy to bowiem sposobowi mylenia, który
obstaje przy nietykalnoci bycia podmiotu, oferuj¹c ze swej strony pomoc
w obchodzeniu siê z cechami ich bycia. Filozofia podmiotu nie mo¿e prowadziæ do jego odci¹¿enia, lecz przeciwnie, musi go obci¹¿yæ: poniewa¿
traktuje podmiot powa¿nie. Wypracowuj¹c strukturê naszego bycia podmiotem, sk³ada w rêce podmiotów odpowiedzialnoæ za obcowanie z ow¹
struktur¹.
Balastu powi¹zanego z myleniem ja nie zdejmie z nas nic, nawet
jego kontemplacja. A mo¿e nawet jest on zbyt ciê¿ki, aby móg³ zostaæ w udany sposób ukszta³towany przez vita activa podmiotu; w ka¿dym razie religie powo³uj¹ siê jeszcze na inn¹, silniejsz¹ ni¿ podmiot moc, która dopomaga mu, aby ¿ycie jego by³o udane. W odpowiedzialnoci podmiotu le¿y
jeszcze religijne oddanie w³asnego ¿ycia w rêce wszechogarniaj¹cej mocy.
Ta odpowiedzialnoæ jest odpowiedzialnoci¹ postêpowania. Jako ¿e balast naszego bycia podmiotem mimo jego opozycji sprowadza siê do udanego ¿ycia, mo¿emy podj¹æ siê pewnych wyjanieñ bez dodatkowych rozwa¿añ; musimy tu przejæ do dzia³añ.
47. Nie mo¿emy przecie¿ koñczyæ przejciem do praktyki. mieræ,
która nierozdzielnie przynale¿y do naszego bycia podmiotem, dotyczy
w koñcu tak¿e samego rozmylania.
W naszym rozmylaniu znajduje miejsce tak¿e pytanie o prawdê.
Chcemy poj¹æ, czym ona jest i ferowaæ zgodnie z ni¹ wyroki. To po³¹czenie naszego rozmylania z poszukiwaniem prawdy zosta³o wprawdzie wyparte przede wszystkim w drugiej po³owie dwudziestego wieku, aby zrobiæ
miejsce po³¹czeniu teorii dzia³ania i form ¿ycia. Ale powi¹zanie naszego
rozmylania w teoriê dzia³ania i form ¿ycia (przy czym teorie te rezygnowa³y z pojêæ takich jak prawda) wprowadzi³o niewiele wiêcej, jak tylko
dostosowanie mylenia o tym, co w tym zwi¹zku ju¿ wczeniej zosta³o
dane. W przeciwieñstwie do tego wysuwano mocne roszczenia wobec teorii prawdy. Ów zwi¹zek jest nie tylko momentem mylenia, który nosi w sobie zal¹¿ki przekroczenia tego, co istniej¹ce; jest on nadto ju¿ zawarty w ka¿dym zdaniu stwierdzaj¹cym to-i-to jest takie-a-takie, o którym jeszcze
nie wiadomo, czy jest nonikiem prawdy.
27
Ca³e ¿ycie filozofów jest przygotowaniem do mierci. Marcus Tulius Cicero, Rozmowy Tuskulañskie, t³um. J. migaj, [w:] ten¿e, Pisma filozoficzne, t. III, Warszawa:
PWN 1961, s. 74.
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Prawda jest jednak wieczn¹ prawd¹. To brzmi mocno, poniewa¿ jestemy przyzwyczajeni mowie o wiecznoci przyznawaæ tylko miejsce
w kontekcie religijnym. Mówienie o wiecznej prawdzie nie powinno tu jednak znaczyæ czego buduj¹cego. Wyra¿enie wieczna prawda s³u¿y raczej
tylko temu, aby stwierdziæ niezale¿noæ prawdy od czasu. Prawda, która jako
prawda w kolejnym momencie maleje, nie jest w cis³ym sensie do pomylenia; by³aby ona tylko pozorn¹ prawd¹, mówi³aby tylko w okrelonym czasie
o czym uznawanym za prawdê, a co w kolejnym momencie ju¿ za prawdê
by nie uchodzi³o. Dlatego ka¿da prawda jest niezale¿na od czasu, a zatem
wieczna. (To, ¿e istniej¹ indeksykalne zdania typu To tu jest teraz br¹zowe, które posiadaj¹ zupe³nie ró¿ne wartoci prawdy w ró¿nych momentach czasowych, nie przeczy wiecznoci prawdy; to, ¿e zdanie indeksykalne jest na przyk³ad zarówno prawdziwe jak i fa³szywe, powinno wreszcie
ka¿dorazowo istnieæ wiecznie i o wiecznoæ tego istnienia tu chodzi.)
Nasze mylenie o prawdzie zajmuje siê zatem czym wiecznym, ponadczasowym. To nie znaczy, ¿e nie martwi siê o doczesnoæ. Wrêcz przeciwnie: nawi¹zuje do takich tematów, które dotycz¹ g³ównie tego, co czasowe  s¹ to przedmioty poznania, dzia³ania, sztuka, spo³eczeñstwo. Przecie¿ rozumowania dotycz¹ce tego, co czasowe, wysuwaj¹ roszczenia do
ponadczasowoci, o ile roszcz¹ sobie prawo równie¿ do prawdziwoci. Z takimi roszczeniami wychodz¹ równie¿ wtedy, gdy wiedz¹ o swej tymczasowoci. wiadomoæ tego, ¿e ponadczasowe rozwa¿ania mog¹ byæ tylko
tymczasowe, nie powoduje rezygnacji z roszczeñ do wiecznoci, lecz tylko
z tego, by spe³niæ je ju¿ teraz.
48. Musimy jednak¿e uchwyciæ nasze d¹¿enie do prawdy jeszcze dok³adniej. Prawda, do której zmierza nasze rozmylanie, nie jest wolna od
tego, co jest prawdziwe. Nasze myli s¹ prawdziwe (lub fa³szywe), a czym
by³aby prawda, gdyby nie zosta³a wyra¿ona w jakiej myli. Nie da³aby siê
poj¹æ. Myli s¹ znowu tym, co mylimy. Nie istniej¹ one jako unosz¹ce siê
w powietrzu wolne istoty, które musielibymy schwytaæ, ani w Fregowskim trzecim wiecie obok wiata rzeczy i wiata przedstawieñ, lecz tworzone s¹ przez nas, w ten sposób, ¿e w³¹czamy mnogoæ treci w jednoæ
myli to-i-to jest takie-a-takie28.
28
G. Hindrichs, Negatives Selbstbewußtsein. Überlegungen zu einer Theorie der Subjektivität in Auseinandersetzung mit Kants Lehre vom transzendentalen Ich, Hürtgenwald 2002, s. 38 i n.
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To tworzenie myli dzieje siê w czasie: Mylê myl teraz i zaraz nastêpn¹ myl (por. nr 7). Mylimy je jednak w czasie jako takie, które przekraczaj¹ czas ich obecnoci tylko w myli. Mylimy je z nastawieniem, ¿e mog¹
byæ prawdziwe i przypisujemy im odniesienie do wiecznoci, która ³¹czy siê
z prawd¹ myli. Mylimy w czasie myli ponadczasowo prawdziwe.
49. Odniesienie do wiecznoci, do którego roszcz¹ sobie prawo nasze myli  mimo ich czasowoci  niweczy nasz¹ mieræ. Kiedy bowiem
jestemy martwi, nie mo¿emy ju¿ pomyleæ ¿adnej myli, a wtedy nie istnieje ju¿ to, co jest prawd¹ lub fa³szem. Jeli zatem nie istnieje ju¿ nic, co
mo¿e byæ prawdziwe b¹d fa³szywe, nie ma te¿ ¿adnej prawdy. Pojêcie
istniej¹cej samej z siebie prawdy, bez czego, co mog³oby byæ prawdziwe
lub fa³szywe, jest w koñcu bezsensowne.
W nastêpstwie naszej mierci przestaje istnieæ prawda naszych myli.
Nasze myli nie staj¹ siê oczywicie tym samym fa³szywe; po prostu nie
ma ju¿ ich, a z tym ¿adnej prawdy. Poniewa¿ mieræ stanowi wydarzenie
w okrelonym momencie czasowym, oznacza to, ¿e w tym okrelonym momencie koñczy siê prawda. Ale przecie¿ nie mo¿e siê ona koñczyæ w okrelonym momencie, poniewa¿ cech¹ jej jest ponadczasowoæ. Nasza mieræ
odcina zatem odniesienie naszych myli do wiecznoci, ograniczaj¹c je do
czasowego trwania, a z tym odcina równie¿ odniesienie naszych myli do
prawdy. Znaczy to, ¿e nasza mieræ zagra¿a naszym mylom pozbawieniem prawdy; nie czyni ich nieprawdziwymi lub fa³szywymi, ale pozbawia
je powi¹zania z prawdziwoci¹ lub fa³szywoci¹.
mieræ zatem skazuje nasze teoretyczne mylenie na niepowodzenie.
Teoria chce prawdy, prawda chce wiecznoci, wiecznoæ nie jest jednak
dana miertelnemu myleniu. Mówi¹c drastycznie: Nauka i poezji pisanie
/ Przez grób cz³owieka zniszczone zostanie29.
50. Mo¿emy spróbowaæ z³agodziæ bezwzglêdnoæ owego zakoñczenia, zwracaj¹c uwagê na to, ¿e przecie¿ koniec prawdy naszych myli by³by jednoczenie koñcem nas samych, a zatem dla nas by³oby to bez znaczenia. Takie mylenie by³oby wariantem rozwa¿añ Epikura  kiedy mieræ
jest, nas ju¿ nie ma, a kiedy jestemy, to nie ma mierci (nr 21). Ów wariant
by³by jednak, podobnie jak rozwa¿ania Epikura, zbyt krótki. Poniewa¿ te29
T³um. A. Pacholik-¯uromska. W oryginale: Die Wissenschaft und was ein Mensche dichtet / Wird endlich durch das Grab vernichtet. Wersy z kantaty Bacha: Ach wie
flüchtig, ach wie nichtig (BWV 26).
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raz mylimy myl roszcz¹c¹ sobie prawo do prawdy. Pragniemy zatem ju¿
w czasie naszego ¿ycia móc myleæ co potencjalnie wiecznego. Jakkolwiek prawda naszych myli koñczy siê dopiero wraz z naszym koñcem, to
jednak w czasie, w którym ¿yjemy, obchodzi nas ju¿ to, ¿e nasze roszczenia do prawdy s¹ bezsensowne, poniewa¿ i tak umrzemy. Bezwzglêdnoæ
owego koñca zostaje utrzymana.
Równie¿ inna pociecha w rzeczywistoci nie pomaga. Moglibymy
ów koniec spróbowaæ z³agodziæ tym, ¿e wychodzimy od za³o¿enia, i¿ inne
podmioty podchwyc¹ nasze myli i w ten sposób bêd¹ one przekazywane
równie¿ po naszej mierci. Nasz koniec nie by³by wtedy koñcem naszych
myl o tyle, o ile inne podmioty myla³yby nadal. Jednak i to rozwa¿anie
jest tylko na krótk¹ metê. Po pierwsze bowiem dotyczy tylko tych myli,
które s¹ mylane równie¿ przez inne podmioty, podczas gdy inne gin¹. Po
drugie za, w obliczu mo¿liwoci, ¿e kiedy wszystkie podmioty umr¹, jest
ono bezprzedmiotowe. Zatem nasze siêgniêcie do intersubiektywnoci równie¿ nie os³abia bezwzglêdnoci mierci.
I nie pomaga w koñcu stawianie nieuniknionej mierci jako prawdy,
która nie mo¿e min¹æ. Podniesienie mierci do rangi wiecznej prawdy oznacza³oby obrócenie wyznaczonego czasu wszelkiej prawdy w jej przeciwieñstwo. Nasza mieræ, czasowo wyznaczaj¹c ca³¹ prawdê i tak wyznaczon¹
unicestwiaj¹c, nie mo¿e sama byæ rozumiana jako prawda. Poniewa¿ mieræ
wyznacza termin wszystkich prawd, okalecza tym samym wszelk¹ prawdê,
nie wykluczaj¹c swojej; kto wywy¿sza j¹ do absolutnej ostatecznoci, przeczy pojêciu absolutnej ostatecznoci in flagranti.
Pozostaje zatem: Nasza mieræ wyznacza termin naszym prawdziwym
mylom. Wyznacza przez to tak¿e czas ich prawdy. Kiedy prawdziwe myli
mijaj¹, mija tak¿e prawda. Poniewa¿ jednak pojêcie prawdy wyklucza jej
terminowoæ, dlatego nasza mieræ bezporednio ujmuje pojêcie prawdy,
a z nim nasze odnosz¹ce siê do prawdy mylenie.
51. Z tego powodu nasze odnosz¹ce siê do prawdy mylenie broni
siê przed ostatecznoci¹ naszej mierci30. Nie d¹¿enie podmiotu do samoTh.W. Adorno, Dialektyka negatywna, t³um. K. Krzemieniowa, Warszawa: PWN
1986, s. 507 i n. H. Arendt przeciwstawia natomiast owemu d¹¿eniu do wiecznoci
przez vita contemplativa d¹¿enie do niemiertelnoci przez vita activa. Podczas odnosz¹cej siê do prawdy kontemplacji chce uchwyciæ wiecznoæ, a przy tym wyjæ poza
czas. Czynne ¿ycie chce natomiast osi¹gn¹æ czasow¹ niemiertelnoæ poprzez niemier30
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zachowania, ale roszczenie prawdy jego mylenia zawiera nadziejê, ¿e
mieræ mog³aby zostaæ przezwyciê¿ona.
A przecie¿ wiat bez mierci by³by dla takiego mylenia nie tylko
nadziej¹, lecz tak¿e przera¿aj¹c¹ wizj¹. Mylenie odniesione do prawdy
jest myleniem podmiotu, który nie dysponuje warunkami swojego bycia.
Gdyby móg³ zatem przeforsowaæ roszczenia do wiecznoci mylenia odnosz¹cego siê do prawdy, to przeforsowa³by równoczenie swój koniec jako
mylenia podmiotu. Podkopa³by swoje w³asne bycie, które jest czasowym
byciem myl¹cego podmiotu, kiedy owo roszczenie do wiecznej prawdy
faktycznie by siê wype³ni³o.
I tu powstaje stara obosiecznoæ: Nasze rozwa¿anie skierowane jest
na przezwyciê¿enie mierci, gdy¿ próbuje sformu³owaæ prawdy niezale¿ne
od czasu. Równoczenie jednak jest ono zwi¹zane z mo¿liwoci¹ mierci,
poniewa¿ jest to mylenie podmiotów, które s¹ czym wiêcej ni¿ zwyk³ymi
rzeczami w wiecie. Tak jak podmiot, tak¿e jego rozwa¿anie rozdarte jest
miêdzy znikomoci¹ a istnieniem.
Jako podmioty mo¿emy tê rozterkê pokonaæ, gdzie to tylko mo¿liwe
w kszta³towaniu naszego ¿ycia. Nasze odnosz¹ce siê do prawdy mylenie
zostaje jednak w swym pojêciu rozpiête w rozdarciu miêdzy znikomoci¹
i istnieniem. Jego roszczenie do ponadczasowej wa¿noci nie da siê uchwyciæ przez nasze ¿yciowe dzia³anie, które wyznaczony mu termin mog³oby
usun¹æ tylko za cenê naszego bycia podmiotem.
52. Nasze rozpiête miêdzy znikomoci¹ i istnieniem mylenie mo¿e
podo³aæ owemu napiêciu tylko wtedy, kiedy samo jest w stanie je rozwa¿yæ. Jedna strona owego napiêcia jest nasz¹ miertelnoci¹. Obejmuje ona
inn¹ stronê, wieczn¹ prawdê (lub fa³sz) naszych myli. Czyni to jednak
telne czyny. Nakierowana na niemiertelne czyny vita activa jest jednak ¿yciem ludzkim, poniewa¿ rozgrywaæ siê mo¿e jako dzia³anie w przestrzeni politycznej, podczas
gdy myleniu o wiecznoci nie odpowiada ¿adna ludzka czasowa czynnoæ (H. Arendt,
Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 1981, s. 28 i n.). Abstrahuj¹c od tego, ¿e
niemiertelnoæ zarezerwowana jest tylko dla arystokracji, podczas gdy reszta ludzi 
wielu  tak¿e u H. Arendt  jest z tego wy³¹czona, uantyczniony obraz pomija fakt, ¿e
nasze mylenie jest równie¿ wtedy czasowym, a zatem ludzkim myleniem, kiedy próbuje wytworzyæ myli bêd¹ce wiecznie prawdziwymi. Vita contemplativa i vita activa
nie daj¹ siê zatem tak starannie przyporz¹dkowaæ z jednej strony wiecznoci, a z drugiej
czasowoci, jak chcieli staro¿ytni. Nasza odniesiona do wiecznoci kontemplacja jest
raczej zawsze czasowa i st¹d wynika jej problematycznoæ.
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dlatego, ¿e oznacza to nasz¹ czasowoæ. Trwamy tylko dopóty, dopóki nie
umrzemy; to jest nasz termin. Jest ona zestawiona z nasz¹ miertelnoci¹.
Z ni¹, pod warunkiem naszej czasowoci, ³¹czy siê nasze mylenie: Trwa
ono równie¿ tylko dopóki nie umrzemy.
Czasowoæ naszego mylenia wyznacza myli, które mylimy, kiedy
nasze mylenie koñczy siê, koñcz¹ siê tak¿e nasze myli. A poniewa¿ bez
myli nie ma ¿adnej prawdy, sama prawda staje siê tym samym uczasowiona. Nasza miertelnoæ wyznacza prawdzie myli jej koniec. Nie ma jednak czego takiego jak czasowa prawda. Prawda naszych myli zostaje wiêc
uchwycona przez nasz¹ miertelnoæ, tylko o tyle o ile znaczy ona czasowoæ naszego bycia.
Jeli rozwa¿ymy tê stronê napiêcia, po której le¿y nasze mylenie, to
dotrzemy do pojêcia czasowoci. A st¹d wynika, ¿e skoro nasza miertelnoæ nale¿y do bycia podmiotu, to do bycia podmiotu nale¿y równie¿ jego
czasowoæ. St¹d staje siê wyrane, ¿e jestemy podmiotami tylko jako czasowo bytuj¹cy.
53. W rezultacie tego mo¿emy wymieniæ kolejn¹ cechê bycia podmiotu: Bycie podmiotów nie spoczywa na sobie. Skoro termin bycia up³ynie i owo bycie przeminie, to pozostaje ono zasadniczo niestabilne. Nie
spoczywa na sobie, lecz jest zasadniczo niespokojne. Ów niepokój bycia
podmiotem wspó³wystêpuj¹cy z nasz¹ czasowoci¹ jest bezporednim nastêpstwem tego, ¿e podmioty nie dysponuj¹ warunkami swojego bycia.
Z tej bezsilnoci podmiotu wobec warunków swojego bycia wy³ania siê mo¿liwoæ, ¿e mo¿e go spotkaæ mieræ i ta mo¿liwoæ nie oznacza
niczego innego jak czasowoæ jego bycia do momentu mierci, a zatem
jego niepokój. Niepokój bycia podmiotu oznacza z kolei, ¿e podmioty
nie mog¹ istnieæ same z siebie. Aby bowiem móc istnieæ same z siebie,
musia³yby panowaæ nad warunkami ich bycia. Podmioty nie s¹ z w³asnej si³y, nie s¹ one w tym sensie samodzielne  zale¿¹ od warunków,
którymi nie dysponuj¹. Powiedzieæ, ¿e podmioty nie mog¹ poprzestaæ na
sobie, ¿e, przeciwnie, s¹ niespokojne, oznacza wiêc stwierdziæ brak ich
samoistnoci.
54. Ca³kiem inaczej wygl¹daj¹ rzeczy w wypadku bêd¹cego, które
samo dysponuje warunkami swojego bycia. Owo bêd¹ce spoczywa na sobie. Poniewa¿ wszystko, co mu siê zdarza, wynika z niego samego  ostatecznie posiada ono samo moc w³adania swoim byciem. Ca³e poruszenie,
które prze¿ywa, stanowi zatem ruch na spokojnej, stabilnej podstawie. Owo
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bêd¹ce jest zatem w powy¿szym sensie samodzielne: Jest z w³asnej si³y
i nie zale¿y od warunków, którymi nie dysponuje.
Mo¿emy wyraziæ to scholastycznym powiedzeniem: To, co dysponuje warunkami swojego bycia, jest w sobie. Jest w sobie, poniewa¿ wszystko
to, co dotyczy jego bycia, wyp³ywa z niego samego i nie musi wykraczaæ
poza siebie. Bycie tego, co dysponuje warunkami swojego bycia, przedstawia zatem bycie w sobie (esse in se), co ró¿ne jest od ka¿dego bycia
w innym (esse in alio).
55. Z tych wspó³zale¿noci wynika, ¿e podmioty nie s¹ w sobie. Na
podstawie ich niemocy bycie ich nie stanowi stabilnego pod³o¿a tego, co
siê z nimi dzieje, lecz jest czasowe, a to znaczy: jest miertelne. Bycie podmiotu nie jest zatem byciem w sobie. Nie musimy jednak poprzestawaæ na
takim rozumieniu. Wy³ania siê bowiem kolejne pytanie: Jeli podmioty nie
s¹ w sobie (esse in se), to w czym s¹? Przez co s¹, jeli nie s¹ samodzielne?
Lub u¿ywaj¹c pojêæ scholastycznych: Czy podmioty zamiast bycia w sobie
maj¹ bycie w innym (esse in alio)?
Te pytania pokazuj¹, ¿e wgl¹d w to, i¿ bycie podmiotu nie stanowi
bycia w sobie, wzbudzi myl, ¿e podmioty mog³yby byæ w innym; w innym, które pokazuje siê w warunkach na³o¿onych na bycie podmiotu. Poniewa¿ warunki bycia podmiotu nie s¹ do dyspozycji dla podmiotów, a zatem nie s¹ w sobie, mo¿na pomyleæ, ¿e podmioty s¹ w tym, co da³o im ich
warunki. Inne, w którym by³yby podmioty, przejawia³oby siê zatem w tych
warunkach.
Inne tym samym nie mog³oby nale¿eæ do wiata. Przejawia³oby siê
w postaci warunków bycia podmiotu, a bycie podmiotu przekracza wraz
z jego warunkami ca³kowity opis wiata. Tak¿e inne, w którym moglibymy
byæ jako podmioty, przekroczy³oby zatem wiat. Musia³oby byæ te¿ potê¿niejsze ni¿ my sami. Pokaza³oby siê w postaci z warunków, którymi nie
dysponujemy, i udowodni³oby sw¹ wiêksz¹ moc. Inne, w którym moglibymy byæ jako podmioty, by³oby zatem jak¹ ponadwiatow¹ moc¹, która
da³aby nam warunki naszego bycia podmiotem.
Taki Inny tradycyjnie jest nazywany Bogiem.
56. Nie chodzi tu o to, ¿eby dla filozoficznego mylenia zrehabilitowaæ pojêcie Boga. Ani nie wymagam wiedzy o tym, w czym s¹ podmioty,
ani nie przyznajê siê, w co w zwi¹zku z tym wierzê. Chodzi raczej o co
innego: o to, ¿e nasze bycie podmiotem samo w sobie kryje dowiadczenie,
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¿e jego w³asne bycie nie przedstawia granicy naszej refleksji, lecz godzi
w zakwestionowanie samego siebie.
Na pytanie o to, w czym, skoro nie w nas, jestemy, nie mo¿emy
odpowiedzieæ filozoficznie. Musielibymy byæ w stanie przejæ mylowo
od naszego bycia podmiotem do jego warunków, koñcz¹c przy tym to,
w czym jako podmioty jestemy. Uderzamy przy tym jednak znowu w faktyczny stan, ¿e podmioty nie mog¹ mylowo przekroczyæ siebie, poniewa¿
nie zdo³aj¹ nigdy postawiæ za sob¹ przedstawienie ja. Pytanie to musi
zatem pozostaæ bez odpowiedzi.
To jednak nie czyni go bezsensownym. Wynika ono z rozmylania
nad naszym byciem podmiotem, które okaza³o siê niepokojem, a zatem
jego postawienie jest uprawnione. Poniewa¿ nie mo¿na znaleæ odpowiedzi, jego sens nie mo¿e le¿eæ w mo¿liwoci odpowiedzi na nie. Sens owego pytania musi le¿eæ w nim samym. Dlaczego jednak mia³oby byæ sensowne pytaæ o to, w czym jestemy, jeli nigdy nie zdo³amy na to odpowiedzieæ?
Mo¿e dlatego, ¿e pytaj¹c, kwestionujemy nasze bycie podmiotem jako
punkt koñcowy naszego mylenia. W obliczu niedysponowalnych warunków naszego bycia zapytaæ, w czym jestemy, nie otrzymuj¹c odpowiedzi,
znaczy: zapytaæ o nas samych. A zapytaæ o nas samych oznacza, ¿e nie
przyjmujemy naszego bycia i jego warunków tak po prostu, lecz stajemy
siê niepewni. Pojawienie siê owej w¹tpliwoci by³oby sensem owego pytania bez odpowiedzi.
57. Podnosz¹c nasz¹ w³asn¹ w¹tpliwoæ, stworzylimy dystans do
nagiej rzeczywistoci naszego bycia podmiotem. Jeli bowiem warunki,
wobec których jestemy bezsilni, stworz¹ okazjê do tego, aby zapytaæ o nasze bycie danym, to w tym ju¿ przekroczylimy je nieznacznie. Jeli przekraczamy jednak nasze bycie danym, mylimy równoczenie, ¿e nasze w³asne warunki mog³yby nie mieæ ostatniego s³owa. Nasze w³asne warunki
okazuj¹ siê równie¿ w¹tpliwe. Zostawiaj¹ mo¿liwoæ, ¿e jest jeszcze co,
czego nie s¹ przyczyn¹, a czego w przeciwieñstwie s¹ wyra¿aniem i o co
mo¿emy pytaæ. Faktycznoæ naszego bycia podmiotem nie by³aby przy tym
bardziej nienaruszalna.
W tym dystansie do nagiej rzeczywistoci naszego bycia podmiotem
le¿a³by w³aciwy sens naszego pytania, czym jestemy. I w ten sposób dowiadczenie Augustyna, ¿e w obliczu mierci sam sta³by siê magna quae-
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stio, wielk¹ zagadk¹31, mog³oby stanowiæ odpowiednie dowiadczenie
podmiotu wobec mierci. Stajemy siê wielk¹ zagadk¹, poniewa¿ rozpoznajemy nas w naszej s³aboci i nie uspokajamy siê przy tym poznaniu, lecz
pytamy dalej, w czyich rêkach zatem jestemy. A kiedy ju¿ siê zakwestionujemy, to nasza pozornie tak kamienna faktycznoæ wrêcz tañczy.
58. mieræ nale¿y do warunków bycia podmiotem; zniesienie jej oznacza zniesienie podmiotu. A przecie¿, jeli wydaje siê mo¿liwoci¹, ¿e warunki bycia podmiotem nie maj¹ ostatniego s³owa; jeli nasza faktycznoæ
zaczyna tañczyæ; jeli w warunkach bycia podmiotem przejawia siê inne,
które im samym nie podlega  mieræ mog³aby tak¿e okazaæ siê czym, co
jest w mocy innego.
Odnosz¹ce siê do prawdy mylenie wydaje siê st¹d czerpaæ nadziejê.
Gdyby mieræ le¿a³a w mocy innego, to w jego mocy le¿a³by tak¿e ostateczny termin wyznaczony naszym mylom. O ile jest mo¿liwe, ¿e jestemy w innym, o tyle jest tak¿e mo¿liwe, ¿e nasze myli s¹ w owym innym,
który nie podlega warunkom mierci. Nasze myli nie musia³yby zgin¹æ
w naszej mierci, lecz przetrwa³yby w ka¿dym innym. Rozdarcie, w którym pozostaje nasze odnosz¹ce siê do prawdy mylenie, da³oby siê przejæ
dziêki mo¿liwoci, ¿e koniec naszych dni nie jest jednoczenie koñcem
naszych prawdziwych myli. Prawda, która wymaga wiecznoci, zosta³aby
zachowana w tej mo¿liwoci.
59. I podobnie mog³oby byæ z nami. My tak¿e nie musielibymy odchodziæ z tego wiata, lecz próbowaæ schroniæ siê w innym. Nie mo¿e to
jednak oznaczaæ, ¿e nie mielibymy umrzeæ. Mo¿liwoæ innego, w którym
moglibymy byæ, jawi siê tylko w niedysponowalnych warunkach naszego
bycia podmiotem i do tych nale¿y mieræ. To, ¿e mieræ le¿y w mocy innego, nie mo¿e zatem oznaczaæ, ¿e inny znosi mieræ, tak jak my to próbujemy czyniæ w naszym d¹¿eniu do samozachowania i stworzyæ nasze niemiertelne bycie. Nadzieja na innego nie jest równa nadziei na wiat bez
mierci. To ¿e mieræ jest w mocy innego, mo¿e raczej tylko oznaczaæ: ¿e
jako martwi nie giniemy, lecz zostajemy zachowani w naszej mierci.
Jak to mia³oby wygl¹daæ, o tym mo¿na powiedzieæ tak samo niewiele, jak nie mo¿na odpowiedzieæ na tamto pytanie. Jednak mo¿na rzec, ¿e
o ile jako martwi nie przepadlibymy w mierci, lecz zostalibymy zacho31

w. Augustyn, Wyznania, Ksiêga IV, 4, t³um. Z. Kubiak, Kraków: Znak 1999, s. 93.

Próba odpowiedzi na pytanie: wiat bez mierci  nadzieja czy obawa?
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wani, o tyle jako martwi musielibymy zostaæ ca³kowicie przemienieni. Poniewa¿ tylko jeli jako martwi zostajemy przeobra¿eni, to jednoczenie jestemy martwi, ale nie unicestwieni przez nasz¹ mieræ. Mylimy wiêc
o mo¿liwoci naszego przeobra¿enia siê w mierci, kiedy w jej obliczu stajemy siê wielkim pytaniem.
To nie znaczy  jeszcze raz  ¿e my i nasze mylenie ostatecznie jestemy w Bogu, który nas przeobrazi³. Oznacza to jednak, ¿e mieræ równoczenie sprawia, ¿e przez dowiadczenie naszej niepewnoci mo¿emy
pomyleæ o czym innym, w czym bymy byli, a co nie musia³oby siê jej
poddaæ.
Z jêzyka niemieckiego prze³o¿y³a Anita Pacholik-¯uromska

ANSWER TO THE QUESTION:
WORLD WITHOUT DEATH  HOPE OR TERRYFYING VISION?
Summary
To answer the question Is the world without death a hope or a terrifying vision,
first we have to consider what it means to be a subject. What distinguishes us from
other things in the world? What is the essence of death and life? Do we have the
right to decide whether to disconnect the machine supporting the life of persons in
coma? The argumentation of this paper shall make it clear that death belongs to the
conditions of our being a subject. The world without death would be a destination
of our being a subject. And this is a terrifying vision.
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M¥DROÆ KSIÊGI RODZAJU
Marian Grabowski: Historia upadku. Ku antropologii adekwatnej, Kraków:
Wydawnictwo WAM 2006, ss. 400.
Przynajmniej od czasu mierci papie¿a Jana Paw³a II w Polsce pojawiaj¹ siê apele
o dochowanie wiernoci Jego dziedzictwu, sugestiom tym jednak nie zawsze towarzysz¹ twórcze próby zrozumienia nauki i pontyfikatu Karola Wojty³y. Z tym wiêkszym uznaniem nale¿y odnotowaæ najnowsz¹ monografiê Profesora Mariana Grabowskiego (Wydzia³ Teologiczny UMK w Toruniu), rozwijaj¹c¹ w sposób oryginalny i twórczy nakrelony przez Jana Paw³a II program antropologii adekwatnej,
opartej na symbolicznej wyk³adni Ksiêgi Rodzaju. Nawi¹zuj¹c do papieskich katechez Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, Grabowski rozwija projekt antropologii
osadzonej w historii upadku, w mistrzowski sposób pokazuj¹c, na czym polega
rzetelne i twórcze mylenie filozoficzne. Historia upadku stanowi w dorobku Mariana Grabowskiego kolejn¹ pozycjê o fundamentalnym znaczeniu dla rozumienia
cz³owieka. Po pionierskich pracach na temat istoty i wypaczeñ nauki1 oraz struktury winy2, otrzymalimy ca³ociowy wyk³ad filozoficznej nauki o cz³owieku, opartej
na biblijnym opisie ludzkiego upadku3.
1
Istotne i nieistotne w nauce. Szkice z aksjologii nauki (Toruñ 1998). Warto wspomnieæ, i¿ M. Grabowski przez wiele lat twórczo uprawia³ fizykê teoretyczn¹, pracuj¹c
nad matematycznymi podstawami mechaniki kwantowej.
2
Krajobraz winy. Próba analizy fenomenologicznej (Toruñ 2001).
3
Nale¿y tak¿e odnotowaæ prace zbiorowe, zredagowane przez M. Grabowskiego:
Polska filozofia wobec encykliki Fides et Ratio (Toruñ 1999), Wstyd i nagoæ (Toruñ
2003) oraz O antropologii Jana Paw³a II (Toruñ 2004).
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Historia upadku nie jest zwyk³ym komentarzem do pierwszych rozdzia³ów
Ksiêgi Rodzaju, lecz analiz¹ symboli, za pomoc¹ których natchniony autor wyrazi³
fundamentalne i ponadczasowe dowiadczenie antropologiczne. Zdaniem Grabowskiego, upadek pierwszych ludzi jest egzystencjalnym dowiadczeniem ka¿dego
cz³owieka, niezale¿nie od czasu i miejsca, w którym przysz³o mu ¿yæ. Z tego powodu opis biblijny mo¿emy potraktowaæ jako punkt wyjcia do zbudowania antropologii adekwatnej.
Antropologiê tê tworz¹ trzy dziedziny: metafizyka, rozwa¿aj¹ca kwestiê racji ludzkiego upadku; fenomenologia (wsparta hermeneutyk¹ symboliki biblijnej), ukazuj¹ca istotê cz³owieka przed upadkiem i bezporednio po nim, a tak¿e
usi³uj¹ca rozszyfrowaæ, na czym upadek rzeczywicie polega³, oraz eschatologia,
ods³aniaj¹ca perspektywy mo¿liwego ocalenia cz³owieka pomimo upadku. W recenzowanej ksi¹¿ce elementem centralnym i najbardziej rozbudowanym jest czêæ
fenomenologiczno-hermeneutyczna; metafizyczna i eschatologiczna opracowane
zosta³y w mniejszym stopniu, co jest uzasadnione ród³owym tekstem Ksiêgi Rodzaju, bardziej skupionym na samym upadku ni¿ jego racjach i perspektywach zbawienia.
Fenomenologia upadku jest w ksi¹¿ce rozwiniêta tak szczegó³owo i precyzyjnie, i¿ nie da siê jej w krótkiej recenzji poprawnie zrekonstruowaæ. Historia
upadku pora¿a wnikliwoci¹ i szczegó³owoci¹ analiz poszczególnych warstw znaczeniowych tekstu biblijnego; finezyjnoæ i bogactwo wywodu powoduje, ¿e ka¿da próba streszczenia omawianej ksi¹¿ki musi siê zakoñczyæ niepowodzeniem. Si³a
analiz zaprezentowanych przez Grabowskiego tkwi nie tyle nawet w ogólnych twierdzeniach antropologicznych, ile przede wszystkim w ¿ywym myleniu, ods³aniaj¹cym znaczenie poszczególnych wersetów Genesis. Fascynuj¹ce, wieloaspektowe
opisy symboliki drzew w ogrodzie Eden, niewiasty danej przez Jahwe Adamowi, szat, którymi Bóg os³ania ludzk¹ nagoæ po z³amaniu jego zakazu, czy wê¿owego z³a, które kusi pierwszych ludzi, sprawiaj¹, ¿e Historiê upadku mo¿emy
równie¿ potraktowaæ jako niezast¹piony podrêcznik hermeneutyki, zrodzony z najlepszych wzorców tradycji aleksandryjskiej. Grabowski pokazuje, czym jest twórcze mylenie biblijne, polegaj¹ce z jednej strony na rozszyfrowywaniu znaczenia
poszczególnych symboli zawartych w tekcie, z drugiej  na odczytywaniu tych
symboli w wietle najg³êbszych i najbardziej osobistych dowiadczeñ egzystencjalnych cz³owieka. Z tego powodu recenzowana ksi¹¿ka powinna staæ siê obowi¹zkow¹ lektur¹ zarówno dla filozofów (zmagaj¹cych siê z problemem cz³owieka), jak i dla teologów (usi³uj¹cych uczyniæ przekaz Objawienia zrozumia³ym i ¿ywym dla wspó³czesnych ludzi). Historia upadku ukazuje bowiem nie tylko g³êbok¹
m¹droæ wersetów biblijnych, lecz tak¿e ich niezast¹pione znaczenie dla ludzkiej
samowiedzy.
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Antropologiê budowan¹ przez Grabowskiego mo¿emy okreliæ mianem antropologii istotowej, zgodnie bowiem z programem Jana Paw³a II ma ona ambicje
rozumieæ cz³owieka w tym, co absolutnie fundamentalne. Podstawowym jej za³o¿eniem jest przekonanie, i¿ nie rozum okrela istotê bytu ludzkiego, lecz zmys³
aksjologiczny otwieraj¹cy cz³owieka na wiat wartoci. Charakterystyczna dla cz³owieka wra¿liwoæ na wartoci jest, zdaniem Grabowskiego, ukazana w opisie stworzenia cz³owieka; Bóg wszak, widz¹c, ¿e cz³owiek odczuwa osamotnienie (a nawet
obcoæ) w wiecie, przyprowadza mu niewiastê, to znaczy udziela mu swego
ducha, zdolnego dostrzegaæ i pragn¹æ wartoci (zw³aszcza wartoci absolutnej 
samego Boga).
Po grzechu funkcjonowanie zmys³u aksjologicznego zostaje wielorako zaburzone. Mimo to ludzkoæ zdo³a³a zachowaæ pamiêæ ogrodu Eden (tzn. pamiêæ Boga
i Jego bezporedniej obecnoci), dziêki czemu nadal mo¿liwe jest jego odzyskanie.
Pamiêæ pierwotnej bliskoci Boga, pielêgnowana i przekazywana kolejnym pokoleniom, nie jest absolutna, jednak na tyle wyrana, ¿e czyni mo¿liwym powrót do
róde³ cz³owieczeñstwa. Jak argumentuje Grabowski, wszyscy jestemy zrodzeni
z pamiêci Adama, który rzeczywicie widzia³ Boga, nasza pamiêæ za wskazuje, i¿
rajski ogród Eden jest naszym prawdziwym domem. Powrót do niego jest jednak
mo¿liwy tylko pod warunkiem, ¿e dany nam przez Boga duch na nowo zwróci siê
ku Stwórcy jako swemu najwy¿szemu (a w³aciwie jedynemu) dobru.
Oddalenie od Boga, bêd¹ce wiadectwem ludzkiego upadku i wygnania, jest
 zdaniem Grabowskiego  fundamentalnym dowiadczeniem antropologicznym,
dostêpnym ka¿demu z nas, które jednak coraz wyraniej jest usuwane z horyzontu
refleksji filozoficznej. Wspó³czesna antropologia zdominowana jest przez naturalizm, z za³o¿enia przekrelaj¹cy wszelkie odniesienie cz³owieka do Transcendencji. Antropologia naturalistyczna jest z tego powodu przedsiêwziêciem paradoksalnym; opisuje cz³owieka w stanie upadku (wypêdzenia z ogrodu), zarazem jednak
tego stanu nie okrela mianem upadku, lecz traktuje go jako stan naturalny. Inaczej
mówi¹c, antropologia naturalistyczna jest antropologi¹ stanu wypêdzenia, bez wiadomoci wypêdzenia. Jest antropologi¹ wykorzenienia, opisuje wszak cz³owieka,
który utraci³ wiadomoæ swych róde³, nie wiedz¹c, sk¹d i dlaczego zosta³ wypêdzony. W tej sytuacji trudno oczekiwaæ, by cz³owiek odczuwa³ têsknotê za utraconym rajem; jest wrêcz istot¹, która nie ma dok¹d wróciæ. Jego ¿ycie okazuje siê
absurdaln¹ wêdrówk¹ bez ród³a i celu, wêdrówk¹ znik¹d donik¹d.
Marian Grabowski, pod¹¿aj¹c ladami rozwa¿añ Jana Paw³a II, kreli perspektywê odmienn¹. Zak³adaj¹c, ¿e cz³owiek znajduje siê w stanie upadku, usi³uje
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ods³oniæ naturê ludzk¹ w jej postaci poprzedzaj¹cej upadek oraz perspektywy nadziei rysuj¹ce siê przed cz³owiekiem pomimo upadku. Pierworodny grzech staje
siê w ten sposób ród³em nadziei  nadziei zbawienia. Paradoksalnie wiêc, antropologia naturalistyczna, która nie dostrzega ludzkiego grzechu, traci równie¿ z oczu
perspektywê nadziei zbawienia; antropologia adekwatna tymczasem, zawarta
w pierwszych rozdzia³ach Genesis, chocia¿ opisuje ludzk¹ kondycjê jako stan upadku, ods³ania równoczenie mo¿liwe perspektywy jego przezwyciê¿enia.
Centralna teza antropologii adekwatnej w rozumieniu Grabowskiego g³osi,
i¿ cz³owiek przed upadkiem nie by³ bynajmniej istot¹ doskona³¹, lecz wielorako
ograniczon¹ i niedojrza³¹; nie by³ te¿ bytem statycznym, raz na zawsze ustalonym,
lecz dynamicznym, podatnym na rozwój (s.161, 175). Twierdzenie to jest ewidentnym nawi¹zaniem do teleologicznej wizji wiêtego Ireneusza, który stan pierwotnej niewinnoci cz³owieka okrela³ mianem dzieciêctwa i niedojrza³oci; wprawdzie cz³owiek zosta³ stworzony na obraz Bo¿y, sam jednak  w wyniku w³asnego
rozwoju  mia³ dopiero staæ siê Jego podobieñstwem. Podobnie, zdaniem Grabowskiego, cz³owiek w ogrodzie Eden jest pe³en braków i u³omnoci, które wiadcz¹ o tym, i¿ jestemy istotami niepe³nymi. Niepe³noæ nie oznacza jednak ontycznego kalectwa (jak sugeruje metafora ukuta przez Leszka Ko³akowskiego), lecz
brak pe³ni. Kalectwo domaga siê wszak uleczenia, brak pe³ni tymczasem odnosi
do przewidywanego stanu doskona³oci, osi¹galnego w wyniku osobowego rozwoju. Metafora kalectwa zdaje siê wskazywaæ na istotne ograniczenia ludzkiej natury. Uleczyæ wszak to jedynie zregenerowaæ, przywróciæ stan wczeniejszy, który
z jakiego powodu uleg³ zaburzeniu; nie widaæ tu jednak perspektywy dalszego
rozwoju samej ludzkiej natury jako takiej. Kategoria braku pe³ni tymczasem, któr¹
przywo³uje Grabowski, odnosi w³anie do pe³ni, bêd¹cej nasz¹ szans¹, a zarazem
zadaniem. Aktualny brak pe³ni nie sugeruje przecie¿ ¿adnej degeneracji cz³owieka,
lecz raczej dynamikê jego natury i mo¿liwoæ nieskoñczonego wprost rozwoju, a¿
do bezporedniego, niczym niezak³óconego obcowania z Bogiem jako wartoci¹
absolutn¹. To przebóstwienie cz³owieka realizuje siê ka¿dorazowo inaczej, wed³ug cile indywidualnego powo³ania, które ka¿dy musi w swoim ¿yciu odkryæ
i podo³aæ jego wyzwaniom. Powo³anie wszak jest  wed³ug okrelenia Grabowskiego  jedyn¹ autentyczn¹ drog¹ naszego ¿ycia, dan¹ nam przez Boga. Krocz¹c
wiernie t¹ drog¹, zmierzamy do naszego utraconego domu, do rajskiego ogrodu,
z którego zostalimy wypêdzeni.
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Autor Historii upadku odró¿nia dwa typy interpretacji: etiologiczn¹, dotycz¹c¹ pierwszej przyczyny obecnego stanu cz³owieka, oraz paradygmatyczn¹, ukazuj¹c¹ typowe dowiadczenia egzystencjalne cz³owieka, powtarzaj¹ce siê w ka¿dym czasie i okrelaj¹ce nasz¹ istotê (s. 298). Dowiadczenia te zwerbalizowane
zosta³y najpe³niej w pierwszych trzech rozdzia³ach Genesis, w których odczytywaniu nie nale¿y jednak poprzestawaæ na interpretacji dos³ownej; konieczna jest tak¿e interpretacja symboliczna, dziêki której rozpoznawalne staj¹ siê podstawowe
rysy ludzkiego ducha (s. 173). Interpretacja symboliczna mitu adamickiego nie jest
jednak dowolna; przeciwnie, jej podstawowym wymogiem jest koherencja zawarta
w samym tekcie biblijnym (s. 172). Natchniony autor tekstu Genesis by³ bowiem 
jak dowodzi Grabowski  niezwykle precyzyjnym i wnikliwym mylicielem, mimo
i¿ pos³ugiwa³ siê jêzykiem symboli, a nie pojêæ. Istnieje logika muzycznego utworu, logika teorii fizycznej i istnieje logika opowieci o upadku, a prostota u¿ytych
wyrazów nie jest ¿adn¹ miar¹ prymitywizmem mylenia ani tego, ku czemu ono siê
zwraca (s. 172).
W opowieci o upadku mamy do czynienia ze spójnym przekazem fundamentalnej prawdy o cz³owieku i jego istocie. Przyjmujemy  pisze Grabowski  ¿e
archaiczny mêdrzec dostarcza nam oryginalnie zaszyfrowany przekaz dotycz¹cy
fundamentów cz³owieczeñstwa (s. 172). Szyfr ten mo¿e byæ dla nas zrozumia³y
z tego powodu, ¿e przekazuje dowiadczenie ponadczasowe, dane ka¿demu cz³owiekowi. W tym sensie zapis biblijny powinien byæ traktowany nie jako kronika
opisuj¹ca minione wydarzenia historyczne, lecz jako ods³oniêcie paradygmatycznych dowiadczeñ ludzkoci. Wprawdzie cz³owiek zgrzeszy³ po raz pierwszy, ale
struktura tego pierwszego grzechu prze¿ywa i odnawia siê w losach ludzkoci po
wielekroæ (s. 298). Innymi s³owy, upadek nie jest tylko histori¹ cz³owieka, lecz
jego istot¹, dokonuje siê bowiem nieustannie w jednostkowym ¿yciu ludzkim
(s. 309). W tym sensie mit adamicki jest opowieci¹ o ka¿dym z nas.
W opowieci tej Grabowski wyró¿nia trzy zasadnicze w¹tki. W w¹tku pierwszym, zwi¹zanym z problemem dobra i z³a (s. 210), wyró¿niæ nale¿y jeszcze aspekt
metafizyczny (zwi¹zany z Bo¿¹ ocen¹ dzie³a stworzenia jako dobrego), subiektywny (rozpoznanie czego jako dobra lub z³a dla mnie) oraz moralny (dobro i z³o
w sensie obiektywnych wartoci urzeczywistnianych w ludzkim dzia³aniu). W¹tek
drugi wi¹¿e siê z prawd¹, zarówno poznawcz¹, której cz³owiek musi sprostaæ (daj¹c jej wiadectwo), jak i egzystencjaln¹, zwi¹zan¹ z ludzkim byciem, które mo¿e
okazaæ siê zarówno autentyczne (prawdziwe), jak i nieautentyczne (fa³szywe). Wreszcie w¹tek trzeci opowieci o upadku dotyczy wolnoci, jej natury i sposobu u¿ycia
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przez cz³owieka. Poszczególne interpretacje, którymi rz¹dz¹ idee dobra, wolnoci, prawdy, sk³adaj¹ siê na formalny korpus antropologii adekwatnej. Dostajemy
jakby przekroje, rzuty, w których ods³aniaj¹ siê fundamentalne rysy cz³owieczeñstwa (s. 211). Grabowski dostrzega jeszcze w¹tek czwarty mitu adamickiego, zwi¹zany z mow¹ Boga po upadku, stanowi¹c¹ komentarz do zaistnia³ych wydarzeñ
i otwieraj¹c¹ nowy rozdzia³ relacji miêdzy cz³owiekiem a Bogiem (s. 211).
Najkrócej mówi¹c, istot¹ upadku jest moralne z³o zawinione przez cz³owieka. Tam, gdzie jest moralne z³o, nie ma pierwotnej niewinnoci i tam, gdzie jest
pierwotna niewinnoæ, nie ma moralnego z³a. Jest to zasadnicze w tej ksi¹¿ce rozró¿nienie pomiêdzy stanem pierwotnej niewinnoci i stanem upadku (s. 165). Wina
moralna nie jest tylko cech¹ konkretnego czynu (z³amania Bo¿ego zakazu), lecz
okrela mnie i mój byt w jego najg³êbszej istocie. Mój czyn okrela bowiem moje
ja  mo¿e je budowaæ lub niszczyæ na zawsze. Nie chodzi o to  stwierdza Grabowski  ¿e ja zrobi³em co nagannego, zabronionego, z³ego, ale o to, jaki siê
sta³em w tym, co ustala mnie na wiecznoæ (s. 339, podkr.  M.G.). Upadek to
absolutyzacja dobra subiektywnego, potraktowanie jakiego konkretnego dobra dla
mnie jako obiektywnej i najwy¿szej wartoci, której powiêcam ca³e moje ¿ycie
i wszystkie dzia³ania (s. 228). W tym sensie upadek jest odstêpstwem od Boga,
odpadniêciem od Niego w wyniku zast¹pienia Go inn¹, skoñczon¹ wartoci¹ (s. 95).
Cz³owiek bowiem, jak dowodzi Grabowski, jest ze swej istoty ukierunkowany na
Boga, za pragnienie Boga stanowi podstawowy dynamizm ludzkiego ducha (s. 333).
Poniewa¿ jednak ludzki duch ustosunkowuje siê do wartoci w sposób absolutny
(tak¿e wtedy, gdy ulega z³udzeniu co do ich charakteru i jakoci), jest nieustannie
zagro¿ony upadkiem. Upadek ten polega na absolutnym odniesieniu do tego, co
Boga przypomina, lecz Nim bynajmniej nie jest. Upadek zu¿ywa wolnoæ, która
oddaje siê w s³u¿bê zmistyfikowanej boskoci (s. 339).
Tak okrelony upadek jest katastrof¹ w ¿yciu ludzkiego ducha, w niczym
jednak nie zmienia psychofizycznej konstytucji cz³owieka (s. 218). W jego wyniku
nie jestemy ju¿ w stanie sprostaæ wyzwaniu wartoci, które zamiast otwieraæ przed
cz³owiekiem nowe perspektywy rozwoju, staj¹ siê przyt³aczaj¹cym nas ciê¿arem
(s. 103). Cz³owiek odkrywa, i¿ wiat wartoci radykalnie go przerasta, tak jakby nie
by³ skrojony na nasz¹ miarê. Bez Boga stajemy siê ca³kowicie zagubieni i bezradni,
niezdolni do tego, by swój stan odmieniæ (s. 103). W stanie upadku jedynym ratunkiem okazuje siê Bóg, który nas nigdy nie opuszcza, nawet wtedy, gdy znika z horyzontu naszego bezporedniego dowiadczenia. Cz³owiek jednak stan upadku prze¿ywa jako stan opuszczenia i beznadziejnoci, w zwi¹zku z czym staje wobec dwu
pytañ: jak upadek by³ w ogóle mo¿liwy? oraz jak  i czy w ogóle  jest mo¿liwe
wyzwolenie z niego? Pierwsze jest przedmiotem metafizyki, drugie eschatologii.
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Zrozumienie istoty upadku jako odstêpstwa od Boga nie stanowi bynajmniej
wyjanienia jego mo¿liwoci. To ostatnie otwiera now¹ perspektywê poznawcz¹,
zwi¹zan¹ z pytaniem o racjê ludzkiego grzechu  jak by³ on w ogóle mo¿liwy?
Mimo i¿ pytanie to ma charakter dramatyczny, odpowied na nie jest  zdaniem
Grabowskiego  stosunkowo prosta. Upadek dokonuje siê w wolnoci i poprzez
wolnoæ [ ] ale nie z powodu nieuchronnoci wyboru przeciw Bogu, a z powodu
niedojrza³oci ludzkiej wolnoci (s. 321). Inna racja upadku wydaje siê wprost
niemo¿liwa  warunkiem odst¹pienia od Boga jest wszak wolnoæ, dziêki której
cz³owiek jest w stanie okrelaæ siebie i swoje wybory wy³¹cznie wed³ug w³asnego
chcenia. cile jednak mówi¹c, wolnoæ nie jest przyczyn¹ upadku, w ¿aden sposób go bowiem nie determinuje (a tym bardziej nie czyni koniecznym), lecz stanowi jedyn¹ podstawê, która czyni go mo¿liwym: [...] tam, gdzie wolnoæ jest wolnoci¹, tam zale¿y tylko od siebie (s. 321).
Zdaniem Grabowskiego ludzki upadek nie by³ konieczny nie tylko z uwagi
na charakter naszej wolnoci, lecz tak¿e z uwagi na nasz¹ niedojrza³¹, u³omn¹ i s³ab¹ naturê. Zadanie wszak, które postawi³ przed ludmi Bóg, nie przerasta³o naszych si³; przeciwnie, by³o i zawsze jest na miarê ka¿dego z nas. Ludzki upadek
nie by³ ¿adn¹ miar¹ nieuchronny. Cz³owiek mia³ wystarczaj¹ce mo¿liwoci, by
zwyciêsko wyjæ z próby (s. 235). Skoro jednak cz³owiek owej próbie nie sprosta³,
tym bardziej nie jest w stanie anulowaæ konsekwencji swego grzechu. O ile wiêc
upadlimy z w³asnej winy, o tyle nie jestemy w stanie o w³asnych si³ach podnieæ
siê z upadku. Sytuacja ta zmusza do zwrócenia swej nadziei ku Bogu, który o nas
nie zapomnia³.

Eschatologia upadku

Przed upadkiem natur¹ cz³owieka by³a niedojrza³oæ i brak pe³ni, po upadku
jestemy równie¿ istotnie okaleczeni. W tej sytuacji pytanie o ostateczny cel naszego istnienia staje siê jeszcze bardziej pal¹ce, a nadzieja wybawienia tym bardziej
oczekiwana. Nadziejê tê  zdaniem Grabowskiego  wype³ni do koñca dopiero
zbawcza misja Jezusa, ju¿ jednak w tekcie Genesis mo¿emy znaleæ jej podstawy.
Pomimo upadku bowiem cz³owiek nie pozostaje sam; wprawdzie odszed³ od Boga,
absolutyzuj¹c inne wartoci, Bóg jednak nadal przy nim pozosta³, wierny swoim
obietnicom. Nawet wypêdzenie z ogrodu Eden nie zrywa tej wiêzi, poniewa¿  jak
pisze Grabowski  ziemia przeklêta nie jest ziemi¹ bezbo¿n¹ (s. 379). Pozorne
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od³¹czenie od Boga jest wiêc, co najwy¿ej, utrat¹ Jego bezporedniej obecnoci
(wypêdzeni z raju nie mog¹ ju¿ Go ogl¹daæ, tak jak by³o to dane Adamowi), nie jest
jednak utrat¹ Bo¿ej opieki.
Od samego pocz¹tku Bóg rozumia³ ludzi bardziej, ni¿ oni rozumieli samych
siebie; Stwórca widzi naszymi oczyma, dowiadczaj¹c wraz z nami osamotnienia,
winy, a nawet przekleñstwa, które na nas spad³o. Kulminacj¹ tego uto¿samienia siê
Boga z cz³owiekiem jest zst¹pienie na ziemiê w postaci Jezusa  zarazem Boga
i cz³owieka. Zbawiciel, który przeszed³ wszystkie graniczne dowiadczenia ludzkie, z upokorzeniem i mierci¹ w³¹cznie, nie ulegaj¹c jednak pokusie z³a, spe³nia
najg³êbsze pragnienia cz³owieczego serca, uwalniaj¹c nas nie tylko od ciê¿aru winy,
lecz tak¿e przywracaj¹c nam pierwotn¹ niewinnoæ prawdziwych dzieci Bo¿ych.
Zbawczy czyn niweczy grzech a¿ po skasowanie aksjologicznej materii upadku.
Osoba zostaje gruntownie oczyszczona. Zbawczy czyn przywraca pierwotn¹ wolnoæ, niewinny stosunek do dobra, jakim jest tak¿e moja «nagoæ», odtwarza stosunek do prawdy (s. 400). Ten prawdziwie ludzki Bóg, zbyt bliski, by rozpoznaæ
w nim prawdziwego Boga, jest tym samym Bogiem, którego Adam widzia³ w raju
i którego pamiêæ przechowana zosta³a przez pokolenia. Zstêpuj¹c na ziemiê, daje
jednoznaczne wiadectwo, i¿ nie tylko cz³owiek jest ukierunkowany w swoich najg³êbszych pragnieniach na Boga, lecz tak¿e, ¿e Bóg jest ze swej istoty ukierunkowany na cz³owieka. W takim jednak razie, mimo i¿ ludzka historia zdaje siê byæ 
przynajmniej na pierwszy rzut oka  samotn¹ wêdrówk¹ istot wypêdzonych z raju
i b³¹kaj¹cych siê bez celu, mo¿na mieæ nadziejê, ¿e jest ona powrotem ka¿dego
z nas do utraconego domu. Inaczej mówi¹c, ludzka historia  widziana w wietle
Genesis  to powrót krêtymi cie¿kami, pe³nymi przeszkód i kolejnych upadków,
do wymarzonego stanu pierwotnej niewinnoci.
***
Podziwiaj¹c mnóstwo szczegó³owych analiz zawartych w recenzowanej ksi¹¿ce oraz uznaj¹c je zasadniczo za trafne, mo¿emy postawiæ pod jej adresem pytanie
natury ogólnej, zwi¹zane z ca³oci¹ projektu antropologii adekwatnej, a cilej 
z jej egzystencjaln¹ i epistemologiczn¹ podstaw¹. W to bowiem, ¿e Biblia ukazuje
wspania³¹ i pe³n¹ nadziei wizjê cz³owieka nikt nie w¹tpi (a ju¿ na pewno nie bêdzie
w¹tpi³ po lekturze Historii upadku Mariana Grabowskiego). Cz³owiek jednak nigdy nie poprzestaje na zachwycie piêknem teorii, lecz stawia równie¿ pytanie o jej
prawdziwoæ. W tym w³anie kontekcie nasuwa siê podstawowa w¹tpliwoæ (czy
mo¿e raczej  niepewnoæ) zwi¹zana z wywodem Grabowskiego: jak odzyskaæ
owo pierwotne dowiadczenie (dowiadczenie niewinnoci oraz upadku) w jego
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istocie? Inaczej mówi¹c  i relatywizuj¹c treæ postawionego pytania do wspó³czesnego klimatu intelektualnego  jak wykroczyæ poza eksponowane przez naturalizm
dowiadczenie radykalnej i nieuchronnej skoñczonoci cz³owieka, który nie widzi
korzeni swego bytu ani transcendentnego celu, ku któremu mia³by zmierzaæ? Jeszcze inaczej  jak jest mo¿liwa uniwersalizacja podstawowego dowiadczenia egzystencjalnego zawartego w pierwszych rozdzia³ach Ksiêgi Rodzaju i traktowanego
przez Grabowskiego jako fundamentalne i ponadczasowe dowiadczenie antropologiczne? £atwo dostrzec, ¿e nie jest to bynajmniej pytanie o wiarê w twierdzenia
zawarte w Biblii ani o mo¿liwoæ uprawomocnienia ich roszczenia do prawdziwoci. Jest to raczej pytanie o cz³owieka, o to, czy jego ród³owym dowiadczeniem
nie jest jednak dowiadczenie nie tylko w³asnego odejcia od Boga na zawsze, lecz
tak¿e  odejcia (i to na zawsze) Boga od cz³owieka? Jak jest mo¿liwe dowiadczenie (nie interpretacja), które mog³oby nas przekonaæ, ¿e stan upadku nie jest naturalnym stanem bezsensownej wêdrówki znik¹d donik¹d? Z pytaniem tym wi¹¿e siê
tak¿e problem epistemologiczny  jak uprawomocniæ tezê, ¿e upadek jest w sensie
najbardziej ród³owym odstêpstwem od Boga? Dowiadczenie to wydaje siê wszak
mo¿liwe dopiero wtedy, gdy dostêpne nam bêdzie dowiadczenie bardziej pierwotne  ukierunkowania na Boga jako wartoæ absolutn¹. Jak jednak to ostatnie mo¿e
byæ nam przekonuj¹co dane?
Prawdopodobnie jedyn¹ form¹ uprawomocnienia obu dowiadczeñ (ukierunkowania na Boga i wiadomoci upadku) jest odwo³anie siê do nich samych jako
najbardziej podstawowych rysów ludzkiego ducha. Zawsze jednak, eksploruj¹c owe
dowiadczenia, bêdziemy stali wobec trudnoci wykluczenia dowiadczeñ alternatywnych, le¿¹cych u podstaw teorii naturalistycznych (nieobecnoci Boga i zamkniêcia ludzkiego ducha w obrêbie doczesnoci). Spór ten nie ma oczywicie charakteru socjologicznego (ilu ludzi podziela te dowiadczenia) ani psychologicznego (jakie s¹ mentalne warunki ich dostêpnoci cz³owiekowi), lecz metafizyczny (które
z tych dowiadczeñ s¹ rzeczywicie wyrazem ludzkiej natury jako takiej). Konstatacja ta w najmniejszym stopniu nie podwa¿a projektu antropologii adekwatnej,
nasze mylenie wszak  szczególnie mo¿e mylenie o cz³owieku  nigdy nie spe³ni
wymogów ani absolutnej bezza³o¿eniowoci, ani te¿ absolutnej bezstronnoci. Jeli za z tej perspektywy spojrzymy na imponuj¹cy projekt zawarty w Historii upadku,
to w ksi¹¿ce Grabowskiego dostrze¿emy jeszcze jeden istotny wymiar pozytywny;
przywo³ane mianowicie zosta³y w niej przyk³ady codziennych dowiadczeñ cz³owieka, które wyra¿aj¹ ewidentnie g³ód Boga, wiadomoæ upadku oraz nadziejê na
ostateczne zbawienie. Dziêki tej warstwie ksi¹¿ka nie jest tylko egzegez¹ pierwszych rozdzia³ów Biblii, lecz tak¿e wiarygodn¹ (przynajmniej w warstwie fenomenologicznych opisów) rekonstrukcj¹ istoty bytu ludzkiego.
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KRZYSZTOF CZERNIAWSKI

FILOZOFIA BEZ ONTOLOGII
Hilary Putnam, Ethics without Ontology, Cambridge, Massachusetts, Harvard
University Press 2004, s. XIV+160.
Recenzowana ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsz¹ stanowi¹ cztery wyk³ady wyg³oszone przez Putnama na uniwersytecie w Perugii w padzierniku 2001 r.
w ramach serii Wyk³adów Hermesowskich, pod tytu³em Etyka bez ontologii, który
póniej sta³ siê tytu³em ca³ej interesuj¹cej nas ksi¹¿ki, a drug¹ dwa wyk³ady wyg³oszone przez niego na wiosnê tego samego roku na uniwersytecie w Amsterdamie
w ramach Wyk³adów Spinozjañskich, pod tytu³em Owiecenie i pragmatyzm.
W Wyk³adach Hermesowskich Putnam przede wszystkim argumentuje przeciwko
zarówno mo¿liwoci, jak i koniecznoci uprawiania ontologii w celu zapewnienia
podstawy myleniu etycznemu. Poniewa¿ maj¹ one charakter g³ównie krytyczny,
Putnam zdecydowa³ siê do³¹czyæ do nich Wyk³ady Spinozjañskie, które daj¹ obraz, chocia¿ krótki, mojego «pozytywnego» mylenia etycznego (s. 5).
Parafrazuj¹c tytu³ jednego z wyk³adów stanowi¹cych pierwsz¹ czêæ ksi¹¿ki,
Obiektywnoæ bez obiektów, stanowisko Putnama z Wyk³adów Hermesowskich
mo¿na podsumowaæ has³em Obiektywnoæ bez ontologii. Zdaniem Putnama,
ontologia jest dyscyplin¹ ca³kowicie martw¹ i bezp³odn¹, dostarczaj¹c¹ jedynie
pozorów wyjanienia, a nawrót szacunku do niej po artykule Quinea O tym, co
istnieje, mia³ i ma katastrofalne konsekwencje dla niemal ka¿dej czêci filozofii
analitycznej (s. 2). Fa³szywe jest bowiem stoj¹ce u podstaw ontologii za³o¿enie ¿e
istnieje jaki w³aciwy, dos³owny i rzeczywisty sens takich s³ów, jak istnieæ, indywiduum, obiekt oraz zwi¹zane z nim przekonanie, ¿e wiat wyznacza jedyny «prawdziwy» sposób podzielenia wiata na obiekty, sytuacje, w³asnoci etc.
(s. 51). G³ównym argumentem przeciwko temu za³o¿eniu pozostaje dla Putnama
nadal argument z wzglêdnoci ontologicznej, przedstawiony przez niego w Wielu
twarzach realizmu1, przy czym pos³uguje siê on nawet tym samym przyk³adem ró¿1
H. Putnam, Wiele twarzy realizmu, [w:] ten¿e, Wiele twarzy realizmu i inne eseje,
t³um. A. Grobler, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998, s. 343346 i 359363.
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nicy w opisie wiata z³o¿onego z trzech obiektów x1, x2, x3 na gruncie semantyki
Carnapa i jednoczenie z siedmiu obiektów na gruncie mereologii Leniewskiego,
wed³ug której dla dowolnych dwóch konkretów istnieje przedmiot bêd¹cy ich sum¹.
Putnam zgadza siê ze swoimi krytykami, ¿e nie mo¿na mówiæ, i¿ Carnap i Leniewski spieraj¹ siê ze sob¹ co do istnienia pewnych przedmiotów, poniewa¿
faktem jest, ¿e mówi¹ oni po prostu jêzykami, gdzie s³owo przedmiot ma ró¿ny
sens. Zauwa¿a jednak, ¿e z tego wynika, i¿ nie mo¿na traktowaæ powa¿nie, jak
chc¹ tego ci krytycy, pytania, czy na przyk³ad sumy mereologiczne rzeczywicie
istniej¹. Nie jest wcale tak, ¿e Carnap odrzuci³ istnienie sum mereologicznych,
a Leniewski je przyj¹³. Nie ma bowiem ¿adnego rzeczywistego istnienia, ¿adnego w³aciwego, jedynego sensu s³owa istnieæ, przedmiot czy substancja,
poza wybranym uk³adem pojêciowym, zaproponowanym przez Carnapa, Leniewskiego, czy jakimkolwiek innym. Carnap i Leniewski dokonali wiêc jedynie
wyboru pewnego szczególnego sposobu mówienia, a nie ontologii, natomiast
kwestia istnienia sum mereologicznych jest czysto konwencjonalna, a nie faktualna.
Czy jednak Quine nie dowiód³, ¿e nie istniej¹ kwestie czysto konwencjonalne? Putnam twierdzi, ¿e Quine trafnie zauwa¿y³, i¿ nie ma gwarancji, ¿e cokolwiek, co nazywamy konwencj¹, w pewnym momencie nie bêdzie musia³o byæ przez
nas porzucone, z powodów których obecnie nie jestemy w stanie przewidzieæ. Ale
przecie¿ nie trzeba postulowaæ jakich wiecznych konwencji. Zdaniem Putnama
istnieje pewien sens s³owa konwencja, wskazany przez Davida Lewisa, wed³ug
którego konwencja jest po prostu rozwi¹zaniem dla pewnego rodzaju problemu
koordynacyjnego, i o tak¹ w³anie konwencjê mu chodzi. Tak wiêc kwestia wyboru
aksjomatów mereologii b¹d ich odrzucenia jest czym podobnym do kwestii decyzji, czy w Anglii powinnimy siê umówiæ co do je¿d¿enia lew¹ czy praw¹ stron¹
jezdni, i nie ma nic wspólnego z metafizyk¹ analitycznoci, apriorycznoci czy
niekorygowalnoci.
Ponadto Quineowska metafora nici, które nie s¹ ani ca³kiem czarne, ani ca³kiem bia³e  poniewa¿ ¿adne zdanie nie jest prawdziwe ani ca³kowicie na mocy
konwencji, ani na mocy dowiadczenia  sugeruje, ¿e powinnimy byæ zdolni do
odró¿nienia, w jakim stopniu dane zdanie jest bia³e, a w jakim czarne. To jednak prowadzi nas z powrotem do idei faktów o wiecie, niezale¿nych od jakiejkolwiek konwencji, bo tym w³anie jest czarna farba, czysty faktualny komponent,
niezanieczyszczony przez ¿adn¹ domieszkê farby bia³ej. Lepiej opisywaæ sytuacjê przez powiedzenie, ¿e nasza empiryczna wiedza jest konwencjonalna ze wzglêdu na pewne alternatywy i faktyczna ze wzglêdu na inne. Tak wiêc powiedzenie, ¿e
s¹ trzy obiekty w uniwersum dyskursu Carnapa by³oby opisaniem pewnego faktu
w zestawieniu z powiedzeniem, ¿e s¹ cztery obiekty w tym uniwersum i kwesti¹
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konwencji, w zestawieniu z opisem tej sytuacji w jêzyku Leniewskiego, w ramach
którego istnieje tam siedem obiektów.
W ten sposób Putnam w³aciwie wraca do stanowiska Carnapa z Empiryzmu,
semantyki i ontologii2, chocia¿ oczywicie nie jest to ¿aden prosty, literalny powrót,
bowiem zbyt wiele siê w filozofii przez pó³ wieku zmieni³o. Niemniej tak samo jak
dla Carnapa, dla Putnama nie istnieje kwestia wyboru ontologii, lecz tylko kwestia
wyboru aparatu pojêciowego. Nic wiêc dziwnego, ¿e Quine, który protestowa³ przeciwko takiemu ontologicznemu nihilizmowi, jest chyba g³ównym negatywnym
bohaterem ksi¹¿ki Putnama, a przytoczone przed chwil¹ ostro¿ne uwagi krytyczne
wobec stosunku Quinea do konwencji wszelkiego rodzaju to zaledwie przygrywka do krytyki o wiele g³êbszej. Quine rozró¿nia³ pomiêdzy systemem pojêciowym
pierwszego rzêdu, którym mia³a byæ nauka a systemem pojêciowym drugiego rzêdu, czyli naszymi zdroworozs¹dkowymi przekonaniami o wiecie, i twierdzi³ ¿e
tylko ten pierwszy jest ród³em zobowi¹zañ ontologicznych. Jest to stanowisko
dok³adnie przeciwne w stosunku do pluralizmu pojêciowego Putnama, zgodnie z którym mo¿emy opisaæ wiat za pomoc¹ wielu ró¿nych systemów pojêciowych. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w recenzowanej ksi¹¿ce Putnam wycofuje siê ze swojego
wczeniejszego twierdzenia, ¿e opisy pokoju za pomoc¹ jêzyka teorii fizycznej i jêzyka potocznego s¹ przyk³adami wzglêdnoci pojêciowej, poniewa¿ zauwa¿a, i¿
nie mamy tutaj do czynienia z równowa¿noci¹ poznawcz¹ tych opisów, a tego
w³anie wymaga wzglêdnoæ pojêciowa. To, ¿e mo¿emy u¿yæ obu tych schematów
pojêciowych bez koniecznoci redukowania jednego lub obu z nich do jednej fundamentalnej i uniwersalnej ontologii, jest doktryn¹ pluralizmu, któr¹ implikuje
wzglêdnoæ pojêciowa. Obstawanie Quinea przy obowi¹zywaniu tylko jednego
schematu pojêciowego nauki jest zatem przyk³adem niedopuszczalnego monizmu,
który sprawia, ¿e musimy twierdziæ, i¿ nie istniej¹ takie rzeczy jak sto³y, krzes³a czy
akapity trudne do interpretacji, co jest konkluzj¹ nie do przyjêcia. Co wiêcej, Putnam zauwa¿a, ¿e kiedy zaproponowa³ sposób formalizacji matematyki za pomoc¹
logiki modalnej, który unika³ koniecznoci kwantyfikowania obiektów abstrakcyjnych, Quine odrzuci³ go, poniewa¿ jego zdaniem sprawia³, ¿e nasze zobowi¹zania
ontologiczne stawa³y siê niejasne. Ta wrogoæ do logiki modalnej, nawet je¿eli
modalnoci s¹ tak samo jasne jak matematyczne sensy koniecznoci i mo¿liwoci, pokazuje, ¿e przyjêcie przez Quinea jednego sensu s³ówka istnieæ by³o pierwotnym za³o¿eniem ca³ej jego procedury, bo to jedynie w wietle tego za³o¿enia
formalizacja matematyki za pomoc¹ logiki modalnej mog³a siê jawiæ jako próba
nieuczciwego ukrycia naszych zobowi¹zañ ontologicznych.
2
R. Carnap, Empiryzm. Semantyka. Ontologia, t³um. A. Koterski, Warszawa: Wyd.
IFiS PAN 2005, s. 1140.
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Udana formalizacja matematyki bez odwo³ania siê do ontologii bytów abstrakcyjnych to jeden z przyk³adów wiadcz¹cych o tym, ¿e mo¿emy utrzymywaæ, i¿
pewne twierdzenia s¹ prawdziwe, obiektywnie wa¿ne, bez postulowania jakichkolwiek obiektów, z którymi mia³yby one korespondowaæ. Jednym s³owem, mo¿emy byæ obiektywni bez obiektów, czyli bez ontologii. I tak na przyk³ad mo¿emy
broniæ zasadnoci naszej logiki, postuluj¹c istnienie prawd pojêciowych, w przypadku których negacja ich asercji jest niezrozumia³a. Je¿eli oddzielimy ideê prawdy pojêciowej od idei prawdy niekorygowalnej i prawdy przez zwyk³e postulowanie, to ¿aden z argumentów Quinea przeciwko prawdzie na mocy konwencji nie
znajdzie zastosowania, szczególnie jeli dodatkowo porzucimy ideê, ¿e ka¿da prawda
jest albo pojêciowa, albo jest opisem faktu. Wiemy za o czym, ¿e jest prawd¹
pojêciow¹ na mocy interpretacji, a interpretacja jest w samej swej istocie aktywnoci¹ podlegaj¹c¹ rewizji. Ten sposób rozumienia prawd pojêciowych wietnie wspó³gra z uznaniem faktu, ¿e prawdy pojêciowe i opisy empiryczne wp³ywaj¹ na siebie
nawzajem, i czasami zdarza siê, ¿e naukowa rewolucja niszczy wystarczaj¹co du¿o
przekonañ bêd¹cych empirycznym zapleczem naszych prawd pojêciowych, tak ¿e
zaczynamy widzieæ, jak to, co nie mia³o sensu, mo¿e byæ prawd¹. I tak na przyk³ad
przed zbudowaniem geometrii nieeuklidesowej powiedzenie, ¿e istnieje jaki trójk¹t, w którym suma k¹tów wynosi wiêcej ni¿ 180 stopni, nie mia³o sensu, zatem
twierdzenie, ¿e ka¿dy trójk¹t ma sumê k¹tów nie wiêksz¹ ni¿ 180 stopni by³o prawd¹ pojêciow¹. Po powstaniu geometrii nieeuklidesowych twierdzenie to jednak przesta³o byæ tak¹ prawd¹.
Putnam uwa¿a za fakt o wielkim metodologicznym znaczeniu wyró¿nienie 
w przeciwieñstwie do Quinea  stwierdzeñ, które s¹ prawdami pojêciowymi, czyli
takich, których negacje nie maj¹ sensu, jeli maj¹ byæ brane powa¿nie. Pytania
w rodzaju: Sk¹d wiesz, ¿e nie-p nie ma podstaw? albo: Jaki masz dowód na to,
¿e nie-p nie ma podstaw? mog¹ byæ postawione i dyskutowane tylko, gdy wczeniej osi¹gniemy sukces w uczynieniu sensownym mo¿liwoci ¿e nie-p. Prawdy
pojêciowe nie s¹ podstawami naszej wiedzy w starym absolutnym sensie, ale
raczej w sensie wskazanym przez Wittgensteina w O pewnoci, gdy pisa³ on: mo¿na by nieomal powiedzieæ, ¿e te fundamenty dwigane s¹ przez ca³y dom3.
Niemniej pozostaje faktem, ¿e nie wszystkie twierdzenia logiki s¹ prawdami
pojêciowymi. Niektóre z nich s¹ prawdziwe na mocy dowodów. St¹d, ¿eby zrozumieæ, co to znaczy byæ prawd¹ logiczn¹, trzeba nie tylko zaznajomiæ siê z pewnymi
oczywistymi prawdami pojêciowymi, ale tak¿e z ca³¹ procedur¹ logicznego uzasadniania. To wszystko nie zmienia jednak faktu, ¿e nic w tej procedurze nie zmuL. Wittgenstein, O pewnoci, t³um. M. Sady, W. Sady, Warszawa: Aletheia 1993,
s. 58 (§ 248).
3
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sza nas do poszukiwania ontologicznych pseudowyjanieñ w rodzaju istniej¹cych
samych w sobie s¹dów albo logicznej struktury wiata.
Co to wszystko ma wspólnego z etyk¹? Putnam we wstêpie do recenzowanej
ksi¹¿ki pisze, ¿e mo¿e wydawaæ siê dziwne, ¿e ksi¹¿ka o tytule Etyka bez ontologii
powiêca wiêcej miejsca ni¿ etyce takim dyscyplinom, jak filozofia logiki lub matematyki. Nie jest to jednak przypadek. Uwa¿a on, ¿e wspó³czesny podzia³ na oddzielone od siebie dyscypliny, takie jak etyka, epistemologia, filozofia umys³u czy
filozofia logiki, czêsto ukrywa fakt, ¿e s¹ w nich podnoszone tego samego rodzaju
argumenty lub kwestie. Tymczasem tak samo jak w przypadku logiki, w celu uratowania obiektywnoci etyki nie musimy przyjmowaæ, ¿e etyka opisuje jakie ontologiczne fakty (chocia¿ niektóre, ale nie wszystkie, tezy etyki s¹ deskrypcjami). Etyka
jest form¹ refleksji rz¹dzon¹ przez regu³y prawdziwoci i wa¿noci tak samo, jak
ka¿da inna forma poznawczej aktywnoci. W zwi¹zku z tym tak samo jak te inne
formy ma charakter obiektywny. W szczególnoci nies³uszne jest czêsto przyjmowane za³o¿enie, ¿e etyka z samej natury jest dziedzin¹ kwestii kontrowersyjnych.
Po pierwsze, wiêkszoæ ludzi zgadza siê co do takich kwestii etycznych jak to, ¿e
zabijanie niewinnych, oszukiwanie, kradzie¿, rozbój itp. s¹ z³e. Po drugie, równie
kontrowersyjne, jak niektóre kwestie etyczne, w rodzaju aborcji, s¹ tak¿e inne problemy praktyczne, takie jak kwestia mo¿liwoci stworzenia pokojowego, demokratycznego i bogatego spo³eczeñstwa socjalistycznego albo kwestia s³usznoci wprowadzenia powszechnej opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych.
Putnam rozumie przez etykê nie system zasad, chocia¿ zasady s¹ oczywicie
czêci¹ etyki, lecz raczej system powi¹zanych ze sob¹ zainteresowañ i trosk (concerns), które jednoczenie wspieraj¹ siê wzajemnie i pozostaj¹ ze sob¹ w czêciowym napiêciu. Jako przyk³ady najwa¿niejszych zainteresowañ i trosk Putnam podaje natychmiastowe rozpoznanie obowi¹zku pomocy przy konfrontacji z cierpi¹cym drugim cz³owiekiem, które jest podstaw¹ etyki dla Levinasa, kwestiê uniwersalnoci etyki, która jest zainteresowana w równym stopniu dobrem ka¿dego cz³owieka, co zosta³o wspaniale wyra¿one w imperatywie kategorycznym Kanta, i kwestiê natury najbardziej godnego podziwu ludzkiego ¿ycia, co by³o g³ównym przedmiotem zainteresowania Arystotelesa. Tak¿e w kwestii etyki Putnam jest zatem pluralist¹. Nie powinnimy rezygnowaæ z ¿adnego z wymienionych podejæ do etyki,
bowiem utracilibymy wtedy co cennego. Podejcia te pozostaj¹ ze sob¹ w pewnym
napiêciu, lecz i wspieraj¹ siê wzajemnie  na przyk³ad etyka Kanta by³aby pusta i formalna, je¿eli nie uzupe³nilibymy jej przez podejcie Arystotelesa czy Levinasa.
G³ównym pozytywnym bohaterem w dziedzinie etyki jest jednak dla Putnama Dewey, którego filozofii powiêcony jest pierwszy z Wyk³adów Spinozjañskich.
Putnam rozró¿nia w nich trzy owiecenia: z czasów Sokratesa i Platona, siedemnasto- i osiemnastowieczne oraz dwudziestowieczne, jeszcze nie przeprowadzone do
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koñca, którego g³ównym bohaterem ma byæ w³anie Dewey i generalnie pragmatyzm. Ka¿dy z tych okresów charakteryzowa³ siê krytyk¹ dotychczasowego rozumienia racjonalnoci i proponowa³ radykalne reformy. Istnia³y jednak pomiêdzy
nimi tak¿e zasadnicze ró¿nice. Platon proponowa³ powstanie pañstwa opartego na
zasadzie merytokracji, podczas kiedy owiecenie siedemnasto- i osiemnastowieczne twierdzi³o, ¿e pañstwo mo¿e byæ oparte jedynie na umowie ³¹cz¹cej wszystkich
wspó³obywateli. Znaczenie filozofii Deweya polega przede wszystkim w³anie na
krytyce pewnych idei poprzedniego owiecenia. Dewey, kontynuuj¹c program Jamesa, pokaza³, ¿e nowo¿ytny empiryzm jest w gruncie rzeczy tak samo apriorystyczny, jak racjonalizm; zak³ada bowiem, ¿e z góry zna formê ka¿dego przysz³ego
dowiadczenia, jak¹ jest wra¿enie. Z tego m.in. powodu pragmatyzm jest fallibilistyczny i antysceptyczny, podczas gdy tradycyjny empiryzm by³ albo zbyt sceptyczny z jednej strony, albo niedostatecznie fallibilistyczny z drugiej. Prowadzi³o to na
przyk³ad do formu³owania przez J.S. Milla programu doskona³ej indywidualnej
psychologii, na której podstawie bylibymy w stanie sformu³owaæ prawa socjologiczne i stosowaæ je nastêpnie do problemów spo³ecznych.
Tymczasem, zdaniem Deweya, celem filozofii, a etyki w szczególnoci, nie
jest formu³owanie nieobalalnych wiecznych praw. Filozofie powstaj¹ jako ograniczone w czasie reakcje na specyficzne problemy, z którymi ludzie spotykaj¹ siê
w okrelonych okolicznociach. Filozof powinien znaleæ rozwi¹zanie dla problemów w³aciwych jego czasowi, a to, ¿e niektóre z jego za³o¿eñ bêd¹ w przysz³oci
kwestionowane lub nawet odrzucone, jest czym, czego po prostu nale¿y siê spodziewaæ. Znajduj¹c rozwi¹zanie dla danego praktycznego problemu, rzadko jestemy w stanie wyraziæ to, czego siê nauczylimy za pomoc¹ sformu³owania uniwersalnej generalizacji, która mo¿e byæ bez problemów zastosowana do kolejnych sytuacji. Zadaniem filozofów nie jest osi¹gniêcie niemiertelnoci.
Poza tym Dewey odrzuci³ tak¿e sformu³owane przez poprzednie owiecenie
uzasadnienie demokracji poprzez umowê spo³eczn¹. Zgadza³ siê bowiem z Heglem, ¿e takie ujêcie problemu implikuje, ¿e jestemy w pe³ni rozwiniêtymi podmiotami moralnymi jeszcze przed zostaniem cz³onkami spo³eczeñstwa, co jest twierdzeniem absurdalnym. Dlatego Dewey nie próbowa³ pokazywaæ, ¿e spo³eczeñstwo
powsta³o w drodze umowy, przy której zawieraniu wszyscy byli traktowani jako
równi, lecz chcia³ uzasadniæ demokratyczn¹ organizacjê istniej¹cego spo³eczeñstwa, bez wzglêdu na to, jak ono powsta³o. I dokona³ tego poprzez wykazanie, ¿e
spo³eczeñstwo nie mo¿e byæ rz¹dzone przez klasê ekspertów, poniewa¿ nie maj¹
oni epistemicznego dostêpu do wiedzy o potrzebach poszczególnych ludzi, która
w najlepszy sposób mo¿e byæ ujawniona w publicznej debacie.
Dewey nie zgadza³ siê tak¿e na uzasadnienie istnienia spo³eczeñstwa poprzez
proste uczucia sympatii czy wspó³czucia, jak tego chcieli niektórzy empiryci, za-
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uwa¿a³ bowiem, ¿e uczucia te same w sobie mog¹ prowadziæ zarówno do socjalizacji, jak i sentymentalizmu czy samolubstwa. Ka¿dy z nas musi byæ wychowany do
¿ycia etycznego, musi dokonaæ pewnego przekszta³cenia takich uczuæ jak sympatia, i dopiero wtedy stanie siê zdolny do mylenia o ka¿dym jako o celu, a nie jako
o rodku. O ile jednak dla Kanta jedynym ród³em motywacji moralnej by³o poszanowanie dla prawa moralnego, dla Deweya nie by³o ¿adnego oddzielonego, transcendentnego ród³a motywacji moralnej, ale tylko wieloæ naszych ró¿nych, ale
moralnie przekszta³conych, zainteresowañ i aspiracji. Kantowski dualizm rozumu
i sk³onnoci zosta³ odrzucony na samym pocz¹tku.
W drugim wyk³adzie Spinozjañskim, Sceptycyzm w sprawie owiecenia, Putnam, który wczeniej przedstawia siê jako zwolennik owiecenia, to jest wiary
w mo¿liwoæ  chocia¿ nie koniecznoæ  postêpu, przeciwstawia siê jego krytykom, to jest postmodernizmowi i wspó³czesnemu historycznemu relatywizmowi.
Jako przedstawicieli pierwszego wymienia Michela Foucaulta i Jacquesa Derridê,
a drugiego Richarda Rortyego i Bernarda Williamsa. Rortyemu Putnam nie powiêca jednak zbyt wiele uwagi, zauwa¿aj¹c jedynie, ¿e jego kulturowy relatywizm
zak³ada naiwny realizm w kwestii naszych zdolnoci rozpoznania treci naszej kultury, co jest sprzeczne z jego ca³ociowym stanowiskiem.
Chocia¿ Putnam podziwia g³êbokoæ analiz takich instytucji, jak wiêzienie
czy klinika, zawartych w pismach Foucaulta, a tak¿e docenia wartoæ jego archeologii wiedzy, czyli badañ z zakresu historii pojêæ, to zauwa¿a ¿e Foucault krytykuje instytucje biurokratyczne nie przedstawiaj¹c wobec nich ¿adnej realistycznej alternatywy, co jest przyk³adem skrajnej nieodpowiedzialnoci typowej dla anarchizmu. Co wiêcej, Foucault przedstawia historiê pojêæ, szczególnie w swoich wczesnych pracach, tak jakby ewolucja systemu pojêciowego by³a jedynie kwesti¹ cierania siê ró¿nych historycznych si³. W³aciw¹ rozprawê z historycyzmem Putnam
przeprowadza jednak w dyskusji z Bernardem Williamsem.
Wczeniej jednak odrzuca twierdzenie Derridy, ¿e wszystko wymaga interpretacji i w zwi¹zku z tym popadamy w nieskoñczony ci¹g tych¿e. Derrida, zdaniem Putnama, nie zauwa¿a, ¿e istniej¹ konteksty w których nie potrzebujemy interpretacji. To, ¿e nie da siê wskazaæ jakiego precyzyjnego kryterium, pozwalaj¹cego odró¿niæ te konteksty, nie znaczy jeszcze, ¿e one nie istniej¹. Putnam odwo³uje siê do Wittgensteina, wed³ug którego nie mo¿na sensownie mówiæ, ¿e istniej¹
podstawy do w¹tpliwoci w ka¿dym przypadku, poniewa¿ nie w ka¿dym przypadku potrafimy przedstawiæ jakiekolwiek argumenty za istnieniem w¹tpliwoci4.
W zwi¹zku z tym istnieje takie ujêcie regu³y, które nie jest interpretacj¹. PrzejaL. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, t³um. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, § 84.
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wia siê ono od przypadku do przypadku w tym, co nazywamy «kierowaniem siê
regu³¹», oraz «postêpowaniem wbrew niej»5 .
Jak ju¿ wspomina³em, Putnam rozprawia siê tak¿e z historyzmem Bernarda
Williamsa, zgodnie z którym nasze idee nie mog¹ byæ uznane za racjonalnie uzasadnione, poniewa¿ nie odwo³uj¹ siê one do uzasadnienia, które mog³oby byæ przyjête przez wszystkich ludzi. Powinnimy zrozumieæ, ¿e nie istniej¹ cele wspólne
dla nas i dla przedstawicieli ancien régime, takie choæby jak równoæ czy wolnoæ,
odwo³uj¹c siê do których, bylibymy w stanie przekonaæ ich do naszych racji. Tak¿e liberalizm posiada swoj¹ w³asn¹, przygodn¹ historiê, i tylko dla nas, ¿yj¹cych
w spo³eczeñstwie bêd¹cym wynikiem tej historii, jego idee mog¹ wydawaæ siê w sposób oczywisty przekonuj¹ce. Zdaniem Putnama, Williams pozostaje w b³êdzie, gdy
widzi tylko dwie mo¿liwoci: albo obrona owiecenia (bo Putnam woli ten termin
od liberalizmu) jako produktu jednej z partykularnych historii, albo jego obrona
z pozycji scjentystycznych, zak³adaj¹cych absolutny, wolny od przygodnej historii
punkt widzenia. To, czego nie zauwa¿a Williams, to mo¿liwoæ sytuacyjnego rozwi¹zania politycznego lub etycznego problemu, czyli tego, ¿e propozycje rozwi¹zania problematycznej sytuacji mog¹ byæ lepiej lub gorzej usprawiedliwione bez
bycia absolutnymi. Dewey zauwa¿y³, ¿e problemy s¹ przygodne i podobnie przygodne s¹ ich rozwi¹zania  ale ci¹gle istnieje ró¿nica pomiêdzy myleniem, ¿e dane
rozwi¹zanie danej problematycznej sytuacji jest usprawiedliwione i ¿e jest ono aktualnie usprawiedliwione. To, czego brakuje w pogl¹dzie Willliamsa to punktu
widzenia Deweya, to jest mo¿liwoci pragmatyzmu.
Recenzja nie jest miejscem na dog³êbne roztrz¹sanie zasadnoci argumentów, niemniej nale¿y w niej podj¹æ próbê oceny recenzowanej pracy. Zacznijmy
zatem od zalet. Putnam pisze stosunkowo prostym, klarownym jêzykiem, unikaj¹c
nadmiaru technicznych terminów, i to nawet podejmuj¹c zagadnienia nader abstrakcyjne. W zwi¹zku z tym jego ksi¹¿kê mo¿na poleciæ ka¿demu, kto chcia³by
uzyskaæ wstêpn¹ orientacjê w jego filozofii, czy te¿ szerzej  w pewnych debatach
tocz¹cych siê we wspó³czesnej filozofii analitycznej. Ta wzglêdna prostota wyk³adu wcale nie wp³ywa negatywnie na wa¿koæ i g³êbiê rozwa¿añ Putnama, takich
jak kwestia zasadnoci przyjmowania konwencji po Quinie, czy problemu nieskoñczonej interpretacji w przypadku Derridy. Ciekawych, godnych rozwa¿enia argumentów jest w tej ksi¹¿ce naprawdê du¿o  po prostu jej poziom filozoficzny, jak
przysta³o na jednego z najg³oniejszych filozofów ostatnich lat, jest bardzo wysoki.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e mo¿na w stosunku do stanowiska Putnama
formu³owaæ powa¿ne zastrze¿enia. Przede wszystkim w ksi¹¿ce tej uderzy³ mnie
pewien brak wiadomoci historycznej. Putnam zdaje siê na przyk³ad nie zauwa5

Tam¿e, § 201.
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¿aæ, ¿e podobn¹ (a kto wie, czy nie g³êbsz¹) wiadomoæ nieistnienia jakiej wiecznej formy dowiadczenia i historycznoci aktywnoci filozoficznej co pragmatyzm
wytworzy³a póna fenomenologia i hermeneutyka. Jego argumenty w stosunku do
ontologii mo¿na by (przyznajmy, ¿e nieco nie¿yczliwie) podsumowaæ stwierdzeniem, ¿e jest rzecz¹ absurdaln¹ przyjmowanie jednoznacznoci bytu. Ale jeli tak,
to jakie maj¹ one zastosowanie do ca³ej tradycji arystotelesowskiej, gdzie byt by³
pojmowany wieloznacznie i analogicznie? Mo¿e Putnam uwa¿a, ¿e ten pluralizm
arystotelizmu jest pozorny. W ka¿dym razie w ksi¹¿ce, w której tytu³ jednego z rozdzia³ów brzmi Ontologia: nekrolog, i gdzie wyra¿a siê bardzo zdecydowane s¹dy
na temat ca³ej jej tradycji, ton tego zdania nie jest odosobnionym wyj¹tkiem. Obieca³em nekrolog dla ontologii, ale rozszerzanie tych uwag by³oby nie tyle nekrologiem, co pró¿nym zadawaniem sobie trudu (s. 85). Wypada³oby odnieæ siê jako
do tego problemu, a nie tylko dyskutowaæ z ujêciem ontologii zaproponowanym
przez Quinea i porednio z tradycj¹ parmenidesowsko-platoñsk¹, a potem sentencj¹ uzasadnionego na takiej podstawie wyroku obejmowaæ ca³oæ ontologii. Nawiasem mówi¹c, bezproblematyczny pluralizm Putnama, nakazuj¹cy przyjmowanie istnienia wielu ró¿nych gier jêzykowych, jest dla mnie nader problematyczny,
bowiem wypada³oby pokazaæ nie tylko, dlaczego przyjmujemy pluralizm, ale tak¿e
dlaczego nazywamy ka¿d¹ z gier jêzykowych gr¹ jêzykow¹ w³anie, to jest, jaka
jest zasada jednoci tego pluralistycznego wiata (problem, z którym Wittgenstein
próbowa³ siê zmierzyæ w Dociekaniach filozoficznych, § 6580).
Na koniec pewien argument o charakterze bardziej szczegó³owym przeciwko
wzglêdnoci pojêciowej. Putnam pisze, ¿e mo¿emy uznaæ, i¿ rzecz¹ jest na przyk³ad nieci¹g³y przedmiot z³o¿ony z mojego nosa i wie¿y Eiffla. Jest tak, poniewa¿
jêzyki naturalne pozostawiaj¹ nam swobodê w kwestii przyjmowania ró¿nych znaczeñ takich s³ów, jak istnieæ czy przedmiot (s. 43). Je¿eli jednak tak jest, to dlaczego ten przyk³ad jest dla nas taki szokuj¹cy (i taki ma byæ w zamierzeniu Putnama)? Czy nie dlatego w³anie, ¿e powiedzenie i¿ wie¿a Eiffla i mój nos s¹ jednym
przedmiotem jest z³amaniem regu³ jêzyka polskiego? Nie s¹dzê, ¿ebymy mieli absolutn¹ wolnoæ w konstruowaniu i przyjmowaniu ró¿nych uk³adów pojêciowych, tak
jak chce tego Putnam. W rzeczywistoci zawsze ju¿ tkwimy w pewnym mniej lub
bardziej okrelonym i z regu³y niezbyt uwiadomionym uk³adzie pojêciowym (takim
choæby, jak jêzyk polski), który w mniejszym lub wiêkszym stopniu z góry determinuje mo¿liwoæ lub niemo¿liwoæ danych pojêciowych modyfikacji. Moim zdaniem,
kiedy Putnam pisze tak, jakbymy mogli zupe³nie dowolnie kszta³towaæ sensy takich
s³ów, jak istnieæ czy przedmiot, to przyjmuje, ¿e jestemy w stanie postawiæ siê poza
jakimkolwiek punktem widzenia (czy te¿ postawiæ siê w absolutnym punkcie widzenia  jakkolwiek nazwaæ tê bezsensown¹ ideê, pozostaje ona bezsensowna), a to
znaczy ¿e postêpuje wbrew jednej z podstawowych zasad swojej w³asnej filozofii.

