
 filozofuj.eu   redakcja@filozofuj.eu  filozofuj.eu   redakcja@filozofuj.eu1

Rozważania o śmierci

 Filozofuj! › 31.10.2017

Tu nas znajdziesz

W szyscy sądzimy, że śmierć jest 
zła. Ale dlaczego miałaby ona 
być czymś złym?

Przystępując do rozważenia tego 
problemu, zakładam, że śmierć mo-
jego ciała jest kresem istnienia mnie 
jako osoby. (Tych, którzy w to wątpią, 
odsyłam do pierwszych dziewięciu roz-

działów mojej książki Death). Jednak 
jeśli śmierć jest moim kresem, to dla-
czego ma być ona zła? Wszak kiedy już 
jestem martwy, nie istnieję. A jeśli nie 
istnieję, to dlaczego bycie martwym 
miałoby być dla mnie złe?

Niektórzy twierdzą, że śmierć nie jest 
zła dla osoby, która umarła, lecz dla tych, 

którzy wciąż żyją. Nie uważam jednak, 
aby to spostrzeżenie trafiało w sedno 
sprawy. Porównajmy dwie sytuacje. 

Dwa przykłady
Sytuacja 1. Twój przyjaciel zamierza 
wyruszyć w podróż statkiem kosmicz-
nym i opuścić Ziemię na sto lat, aby 

zbadać odległy system słoneczny. Gdy 
statek wróci, ty od dawna będziesz już 
martwy. Co gorsza, wszelki kontakt 
radiowy pomiędzy Ziemią a statkiem 
urwie się dwadzieścia minut po starcie 
i nie będzie się go dało ponownie na-
wiązać do czasu jego powrotu. Tracisz 
wszelki kontakt ze swoim przyjacielem. 

Sytuacja 2. Statek startuje, a po dwu-
dziestu pięciu minutach lotu eksplo-
duje i wszyscy na pokładzie natych-
miast giną.

Sytuacja 2 jest gorsza – ale dlaczego? 
Nie chodzi tu o rozłąkę, która pojawia 
się w obu scenariuszach. Druga z sy-
tuacji jest gorsza, ponieważ twój przy-
jaciel zginął. Choć bez wątpienia jest 
ona gorsza również dla ciebie, gdyż za-
leży ci na twoim przyjacielu, to powo-
dem twojego przygnębienia jest mimo 
wszystko to, że śmierć jest czymś złym 
dla niego. Ale jak to możliwe, że śmierć 
jest zła dla osoby, która umarła?

Rozważając ten problem, trzeba jasno 
wskazać, o co dokładnie pytamy. Przede 
wszystkim, nie dociekamy, czy i jak zły 
może być proces umierania. Zakładam, 
że twierdzenie, iż może być on bolesny 
(choć nie musi – mogę przecież spokoj-
nie umrzeć we śnie) nie budzi żadnych 
sporów ani wątpliwości. Przykra może 
być również sama perspektywa śmierci. 
Ostatnie z tych stwierdzeń ma jednak 
sens tylko wtedy, gdy przyjmiemy, że 
śmierć sama w sobie jest zła. Ale jak zwy-
kłe nieistnienie może być złe?

Koncepcja deprywacyjna
Być może nieistnienie nie jest ani złe 
dla mnie – czyli złe samo w sobie, jak 
w przypadku bólu – ani złe w sposób in-
strumentalny, jak w przypadku bezro-
bocia prowadzącego do ubóstwa, które 
z kolei prowadzi do bólu i cierpienia, 
lecz jest złe w sposób względny (eko-
nomiści mówią w takich wypadkach 
o kosztach alternatywnych). Śmierć jest 
dla mnie zła w sensie względnym, po-
nieważ, kiedy jestem martwy, brak mi 
życia, a dokładniej: jestem pozbawiony 
dobrych rzeczy w życiu. Takie wyjaś-
nienie zła śmierci znane jest jako de-
prywacyjna koncepcja śmierci.

Pomijając ogólną wiarygodność kon-
cepcji deprywacyjnej, należy przyznać, 

że nie jest ona całkowicie wolna od 
trudności. Jeśli coś jest prawdą, wy-
daje się, że musi istnieć czas, w któ-
rym jest to prawdą. Jeśli śmierć jest 
dla mnie zła, to kiedy taka jest? Z pew-
nością nie teraz, bowiem nie jestem 
teraz martwy. A może wtedy, gdy je-
stem martwy? Wówczas jednak nie 
istnieję. Jak pisał Epikur, starożytny 
filozof grecki: „[Ś]mierć, najstraszniej-
sze z nieszczęść, wcale nas nie doty-
czy, bo gdy my istniejemy, śmierć jest 
nieobecna, a gdy tylko śmierć się po-
jawi, wtedy nas już nie ma. Wobec 
tego śmierć nie ma żadnego związku 
ani z żywymi, ani z umarłymi; tam-
tych nie dotyczy, a ci już nie istnieją” 
(przeł. Kazimierz Leśniak).

Jeśli nie istnieje czas, w którym 
śmierć jest dla mnie zła, to może wcale 
nie jest dla mnie zła? A może powinni-
śmy odrzucić założenie, że wszystkie 
zdarzenia są umiejscowione w czasie?

Przyjmijmy, że w poniedziałek po-
strzeliłem Jana – raniłem go kulą z mo-
jej broni. Ponieważ wykrwawiał się 
bardzo powoli, zmarł dopiero w środę. 
W międzyczasie, we wtorek, miałem 
atak serca i umarłem. Zabiłem Jana, 
ale kiedy dokładnie? Żadna z odpowie-
dzi nie wydaje się zadowalająca! Być 
może pewne zdarzenia nie są umiej-
scowione w czasie, a zło śmierci jest 
jednym z nich.

Warunek istnienia i czysto 
potencjalne osoby
Jeśli jednak możemy umiejscowić 
wszystkie zdarzenia w czasie, to mu-
simy wskazać czas, kiedy śmierć jest 
dla mnie zła. Może więc powinniśmy 
stanowczo stwierdzić, że śmierć jest dla 
mnie zła, kiedy jestem martwy? W ta-
kim jednak razie wracamy do wcześ-
niejszej zagadki: jak śmierć może być dla 
mnie zła, skoro nie istnieję? Czyż nie jest 
prawdą, że coś może być dla ciebie złe 
tylko wtedy, gdy istniejesz? Obostrze-
nie to nazwijmy warunkiem istnienia.

Czy powinniśmy odrzucić ten waru-
nek? Trzeba przyznać, że w typowych 
przypadkach –bólu, ślepoty czy utraty 
pracy – rzeczy te są złe dla ciebie, tylko 
kiedy istniejesz. Jednak może czasami 
warunek ten nie jest konieczny? Być 
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Czy śmierć jest dla 
ciebie zła?
Wielu klasyków filozofii, wśród nich Epikur i Lukrecjusz, argumentowało, 
że śmierci nie należy się bać. Wniosek tych argumentów nie 
zyskał jak dotąd powszechnego uznania, ale sam sposób 
argumentowania spotkał się z dużym zainteresowaniem filozofów. 
O tym, że dostrzeżone już w starożytności paradoksy śmierci 
mogą skrywać niejedną zagadkę, czekającą wciąż na rozwiązanie, 
przekonuje Shelly Kagan – dowodząc przy tym, że temat śmierci 
nie musi być ani śmiertelnie nudny, ani śmiertelnie poważny.
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może tak jest z porównawczym złem, 
takim jak brak czegoś. 

Niestety, konsekwencje odrzucenia 
warunku istnienia są trudne do przy-
jęcia. Jeśli bowiem nieistnienie może 
być złe dla kogoś, kto już nie istnieje, 
to może być też złe dla kogoś, kto ni-
gdy nie istniał, na przykład dla poten-
cjalnej osoby, która mogłaby istnieć, 
ale nigdy się nie urodziła. 

Niełatwo sobie kogoś takiego wy-
obrazić. Spróbujmy jednak i, na-
zwijmy go Larrym. Ilu z nas współ-
czuje Larry’emu? Prawdopodobnie 
nikt. Odrzucając warunek istnienia, 
tracimy podstawy, aby mu nie współ-
czuć. Wprawdzie moja sytuacja jest 
kiepska – umrę, ale Larry trafił jesz-
cze gorzej: nigdy nie będzie żyć. 

Takich potencjalnych osób jest wię-
cej. Jak wiele? Z grubsza biorąc, skoro 
obecnie żyje siedem miliardów ludzi, 
daje to w przybliżeniu trzy miliardy 
miliardów miliardów możliwego po-
tomstwa – z którego prawie żadne nie 
będzie istnieć! W trzecim pokoleniu 
liczba potencjalnych osób przeroś-
nie liczbę cząsteczek w znanym nam 
wszechświecie i prawie żadna z tych 
osób nigdy się nie narodzi.

Jeśli nie jesteśmy gotowi powiedzieć, 
że mamy do czynienia z tragedią mo-
ralną o niewyobrażalnych propor-
cjach, to powinniśmy odwołać się do 
warunku istnienia. Oczywiście w ten 
sposób powracamy również do zarzutu 
Epikura. Wpadliśmy jak śliwka w filo-
zoficzny kompot, prawda? Jeśli przyj-
miemy warunek istnienia, to śmierć nie 
jest dla mnie zła, w co trudno uwie-
rzyć. Możemy również pozostać przy 
twierdzeniu, że śmierć jest dla mnie 
zła, rezygnując z warunku istnienia. 
Ale wtedy trzeba przyznać, że niena-
rodziny Larry’ego i miliardów miliar-
dów innych bezimiennych osób są tra-
gedią – co również wydaje się nie do 
zaakceptowania.

Umiarkowana wersja 
warunku istnienia
Możliwe jednak, że błędnie interpre-
tujemy warunek istnienia. Może wy-
maga on mniej niż nam się wydaje. 
Wyróżnijmy dwie wersje tego wa-

runku, skrajniejszą i bardziej umiar-
kowaną. Umiarkowana: coś może 
być dla ciebie złe wyłącznie wówczas, 
gdy istniejesz w jakimś czasie. Śmiel-
sza: coś może być dla ciebie złe tylko 
wtedy, gdy istniejesz w tym samym 
czasie, co owa rzecz.

Jeśli przyjmiemy wersję umiarko-
waną, to nie jest konieczne, abyś ist-
niał w tym samym czasie co rzecz, 
która jest dla ciebie zła, co pozwala 
uznać, że śmierć może być dla ciebie 
zła. Umiarkowana wersja nie głosi 
również, że nieistnienie jest złe dla 
Larry’ego, ponieważ Larry nigdy nie 
istnieje! Możemy natomiast współczuć 
dziecku, które umarło w zeszłym ty-
godniu w wieku 10 lat, ponieważ ist-
niało ono, choć tylko przez krótki czas. 
Umiarkowana wersja pozwala unik-
nąć obu skrajności. Jej konsekwencje 
są jednak sprzeczne z intuicją.

Załóżmy, że ktoś miał długie i udane 
życie – przeżył dziewięćdziesiąt lat. 
Wyobraź sobie teraz, że zamiast tego 
żył tylko pięćdziesiąt lat. Oczywi-
ście jest to dla niego czymś gorszym. 
Stwierdzenie to opiera się na umiar-
kowanej wersji warunku istnienia, po-
nieważ niezależnie od tego, czy dana 
osoba żyła pięćdziesiąt, czy dziewięć-
dziesiąt lat, był czas, w którym istniała. 
Fakt, że straciłaby ona czterdzieści 
lat życia, które w innym wypadku 
by przeżyła, jest dla niej zły. Wyob-
raź sobie z kolei, że zamiast pięćdzie-
sięciu, osoba ta żyła tylko dziesięć lat. 
To jest jeszcze gorsze. Wyobraź sobie 
dalej, że umarła po roku życia. To jest 
jeszcze gorsze. A co jeśli żyła zaledwie 
godzinę? Jeszcze gorzej. Ostatecznie, 
wyobraź sobie, że doszliśmy do takiej 
sytuacji, iż ten ktoś nigdy nie istniał. 
Teraz już wszystko jest w porządku 
i nie dzieje się nic złego. 

Chwila. Jak to w porządku? A jed-
nak do takiego wniosku prowadzi 
przyjęcie umiarkowanej wersji wa-
runku istnienia. Jeśli skrócimy życie 
na tyle, że osoba nawet się nie urodzi 
(mówiąc precyzyjnie: nigdy nie bę-
dzie istnieć), przestaje ona spełniać 
warunek istnienia w tym lub innym 
czasie. W związku z tym, mimo co-
raz większego zła, proporcjonalnego 

do skracania życia, wraz z ostatnimi 
ułamkami istnienia danej osoby znika 
również jakiekolwiek zło. Nic się nie 
stało: wydaje się, że to właśnie należy 
powiedzieć, jeśli przyjmiemy umiar-
kowany warunek istnienia.  

Oczywiście, jeśli w ogóle pominiemy 
warunek istnienia, to musimy przy-
znać, że najgorszą ze wszystkich rze-
czy jest nigdy się nie urodzić. Przyzna-
jąc to, wracamy jednak do współczucia 
Larry’emu i miliardom miliardów 
nienarodzonych. 

Zagadka Lukrecjusza
Istnieje jeszcze inna zagadka, przed-
stawiona przez rzymskiego filozofa Lu-
krecjusza, który uważał, że zamartwia-
nie się perspektywą własnej śmierci to 
błąd. Oczywiście, zgodnie z koncep-
cją deprywacyjną, po śmierci nie mo-
żemy cieszyć się przyjemnościami ży-
cia. Ale zastanówmy się chwilę, mówi 
Lukrecjusz. Czas po mojej śmierci nie 
jest jedynym okresem, gdy nie istnieję. 
Co z okresem sprzed moich narodzin? 
Jeśli nieistnienie jest tak złe, to czy nie 
powinienem zamartwiać się całą wiecz-
nością sprzed moich narodzin, kiedy 
nie istniałem? To jednak byłoby niemą-
dre, prawda? Nikt się tym nie zamar-
twia. W związku z tym, wnioskuje Lu-
krecjusz, nie ma najmniejszego sensu 
zamartwiać się wiecznością nieistnie-
nia po mojej śmierci.

Nie bardzo wiadomo, jakiej odpo-
wiedzi powinniśmy udzielić. Jedną 
z opcji jest przyznanie, że istotnie na-
leży potraktować dwa okresy wiecz-
nego nieistnienia na równi i przyjęcie, 
że nieistnienie sprzed naszych uro-
dzin jest dużo gorsze niż dotąd sądzi-
liśmy. Inna możliwość to uznanie, że 
zachodzi pewna asymetria pomiędzy 
obydwoma okresami, która wyjaśnia, 
dlaczego powinniśmy przejmować się 
jednym okresem bardziej niż drugim. 
Na czym polega różnica? Być może na 
tym, że kiedy umieram, tracę swoje ży-
cie. Inaczej jest w przypadku wieczno-
ści sprzed moich narodzin, kiedy rów-
nież nie żyję, lecz niczego nie tracę; nie 
można przecież utracić czegoś, czego 
nigdy się nie miało. Tak więc tym, co 
czyni śmierć gorszą, jest strata. 

Jednak w okresie sprzed narodzin, 
chociaż jeszcze nie posiadam życia, 
to mam je otrzymać. Tak się złożyło, 
że nie mamy nazwy dla tego stanu. 
W pewnym stopniu jest on podobny 
do straty, ale nie do końca. Nazwijmy 
ten stan „przytratą”. Dlaczego przej-
mujemy się bardziej utratą życia niż 
jego przytratą? Łatwo przeoczyć sy-
metrię między nimi, gdyż dysponu-
jemy ładnym słowem „utrata”, a nie 
posiadamy słowa „przytrata”. To jed-
nak niczego nie wyjaśnia, lecz jedy-
nie wskazuje na zagadnienie, które 
wymaga wyjaśnienia. 

Rozwiązania zagadki 
Lukrecjusza
Thomas Nagel, współczesny filozof, su-
geruje, że o ile można sobie wyobrazić, 
iż żyjemy dłużej, to nie sposób sobie wy-
obrazić, że istniejemy wcześniej. Data 
mojej śmierci jest dla mnie przygodna, 
zaś data moich narodzin – już nie. 

Czy jednak rozwiązuje to zagadkę Lu-
krecjusza? Uważam, że w pewnych wy-
padkach bez trudu wyobrażamy sobie 
możliwość przyjścia na świat wcześniej. 
Załóżmy, że pewna klinika przechowuje 
nasienie i komórki jajowe, które do czasu 
ich wykorzystania pozostają zamrożone. 
Powiedzmy, że zostają wykorzystane 
w 2025 roku. Komórka jajowa zostaje 
zapłodniona, a z niej ostatecznie rodzi 
się człowiek. Wydaje mi się, że nie po-
pełnimy błędu mówiąc, iż ta osoba mo-
głaby przyjść na świat wcześniej.

A skoro tak, to Nagel myli się twier-
dząc, że nie można sobie wyobrazić 
wcześniejszych narodzin. Lecz jeśli 
wyobrazimy sobie kogoś takiego i za-
pytamy: „Czy nie byłoby ci przykro, że 
nie urodziłeś się wcześniej?”, to można 
założyć, że większość ludzi odpowie-
działaby „Oczywiście, że nie”. Zapropo-
nowane przez Nagela rozwiązanie na-
szej zagadki nie wydaje się więc trafne.

Fred Feldman, inny filozof współ-
czesny, zaproponował odmienne roz-
wiązanie. Co sobie wyobrażam, kiedy 
mówię „Chciałbym umrzeć później”? 
To, że zamiast żyć „tylko” 80 lat, żyję 85 
lat, 90 lat lub nawet jeszcze dłużej. A co 
sobie wyobrażam, gdy mówię „Gdy-
bym tylko urodził się wcześniej”? We-
dług Feldmana nie wyobrażasz sobie 
dłuższego życia, ale po prostu przesu-
wasz je tak, żeby zaczynało się wcześ-
niej. Oczywiście, samo rozpoczęcie ży-
cia wcześniej nie czyni go szczególnie 
lepszym. Nic więc dziwnego, twierdzi 
Feldman, że dużo bardziej przejmu-
jemy się nieistnieniem po śmierci niż 
nieistnieniem sprzed narodzin. Jeśli 
wyobrażasz sobie przyjście na świat 
wcześniej, nie uważasz, że zaznasz 
w swoim życiu więcej szczęścia; po 
prostu wyobrażasz sobie, że zacho-
dzi ono w innym czasie.

Choć odpowiedź taka jest pomocna, 
nie rozwiązuje całego problemu, po-

nieważ naprawdę możemy wyobrazić 
sobie sytuację, w której pewne osoba 
myśli, że jeśli urodzi się wcześniej, to 
będzie mieć dłuższe życie. Powiedzmy, 
że astronomowie odkryją, iż 1 stycz-
nia w Ziemię uderzy asteroida, , która 
unicestwi wszelkie życie. Ktoś w wieku 
trzydziestu lat mógłby pomyśleć, że 
gdyby tylko urodził się dekadę wcześ-
niej, żyłby dłużej. 

Rozważając przykład z asteroidą, 
zastanawiam się, czy nie powinni-
śmy mimo wszystko zgodzić się na 
symetrię. Może w przypadkach ta-
kich jak ten, znacząca część nieistnie-
nia przed narodzeniem jest równie zła, 
co odpowiadająca mu część nieistnie-
nia po śmierci. 

Istnieje jeszcze jedna odpowiedź 
na zagadkę Lukrecjusza, zapropono-
wana przez innego współczesnego 
filozofa, Dereka Parfita. Przypomnij 
sobie, że choć nieistnienie przed na-
rodzinami nie jest związane ze stratą, 
to wiążę się z przytratą. W związku 
z tym należałoby znaleźć wyjaśnie-
nie, dlaczego bardziej troszczymy 
się o stratę niż o przytratę. Według 
Parfita, wpisuje się to w ogólną i głę-
boko zakorzenioną skłonność ludzi 
do troszczenia się o przyszłość w spo-
sób, w jaki nie troszczymy się o prze-
szłość. Być może tak należy odpowie-
dzieć Lukrecjuszowi. 

Niestety, chociaż niesymetryczne 
podejście do czasu wyjaśnia naszą 
obojętność wobec istnienia sprzed 
narodzin, wciąż możemy się zastana-
wiać, czy dostarcza nam odpowied-
niego uzasadnienia. Stwierdzenie, 
że posiadamy taką głęboko ugrun-
towaną asymetryczną skłonność 
nie oznacza koniecznie, że jest ona  
racjonalna. 

Czy zatem śmierć jest dla ciebie zła? 
Jestem przekonany, że tak. Uważam 
również, że koncepcja deprywacyjna 
najbardziej zbliża się do wyjaśnienia 
tego faktu. Muszę jednak przyznać, 
iż w kwestii tej wciąż do rozwikłania 
pozostaje wiele zagadek.

Przełożyła Anna Mazurek

Is Death Bad for You?, „The Chronicle of Higher Ed-

ucation” 13 maja 2012. Przekład za zgodą Autora.
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