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A NIEMOŻLIWOŚCIĄ MOŻLIWOŚCI

Śmierć jako taka stanowi zasadniczo wyzwanie dla myślenia, i to wyzwanie nazna
czone jakąś dwuznacznością. Z jednej strony, śmierć osłania się przed nami w swej 
zniewalającej oczywistości. Kiedy myślimy i mówimy o śmierci to, dotykamy tego, co 
określić można jako granicę. Śmierć jest sytuacją graniczną. Ale zarazem kiedy mówi
my o granicy, to świadomi jesteśmy, że granica, jako to co rozgranicza, wskazuje na 
dwie strony; jest granicą między tym a tamtym. Kiedy więc mówimy o śmierci, to zakła
damy, nie tylko, że choćby niejasno, wiemy czym, jest to zmierzanie ku śmierci, a więc 
nasze życie, ale także, że mamy niejasne rozeznanie tego czym, jest owo tamto, to czego 
w jakimś sensie nie ma, a zarazem jakoś dla nas jest, przynajmniej w tym sensie, że jest 
dla nas czymś tak istotnym, że niejednego spośród nas przyprawiło już o rozpacz i pew
nie niejednego jeszcze przyprawi. A rozpacz jest, jak uczy nas Kierkegaard, chorobą na 
śmierć.

Z drugiej zaś strony, mamy świadomość, że myślenie, które wybiega w stronę wła
snej śmierci, staje wobec szczególnego wyzwania. Śmierć stawia myślenie w horyzoncie 
tego, co dla człowieka istotne, a zarazem tego co nieokreślone, niejasne, skrywające się 
w mroku tajemnicy. Rażąca jest ta niejasność i nieokreśloność tego, co w fenomenie 
śmierci dane do myślenia, rażąca wobec znaczenia, jaki ma on dla człowieka, dla czło
wieka w jego byciu ku śmierci. To właśnie ta nieokreśloność i niejasność jest tym co 
szczególnie niepokoi.

Pojął to Heidegger, który w Sein und Zeit1 przeciwstawił Husserlowskiej wizji my
ślenia zamkniętego w horyzoncie intencjonalności myślenie transcendujące ku własnej 
śmierci. W ten sposób Heidegger przeciwstawił myślenie wychylające się ku śmierci 
myśleniu podmiotowo-przedmiotowemu. Namysł nad śmiercią może być również dla 

1 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994.
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nas częścią tej przygody, która zaczyna się wraz z zerwaniem pojmowania myślenia 
jako relacji zachodzącej między podmiotem a przedmiotem. Przygody, która samego 
Heideggera, jak wiadomo, zaprowadziła w daleko bardziej odległe krainy niż tylko 
analizy bycia ku śmierci. Ale to właśnie analizy śmierci pozwoliły Heideggerowi wkro
czyć w te obszary myślenia, które wykraczają poza horyzont intencjonalności podmio- 
towo-przedmiotowej. No bo jakiż to podmiot z człowieka, który doświadcza z całą mocą 
zbliżającej się śmierci, a przede wszystkim co to za przedmiot z tej śmierci, jakimże to 
przedmiotem dla mnie jest moja własna śmierć. Namysł nad śmiercią nie daje się za
mknąć w ramach relacji podmiotowo-przedmiotowej. Człowiek nie jest w tej relacji 
chłodnym zdystansowanym podmiotem, któremu własna śmierć jawi się jako zobiekty
wizowany wobec tej podmiotowości przedmiot. Nie odnajdujemy śmierci w świecie 
przedmiotów. Można by powiedzieć, że śmierć jest „nie z tej ziemi”, a zarazem przecież 
stanowi sól tej ziemi.

Namysł nad śmiercią jest więc częścią przygody myślenia, tej przygody, która będąc 
wyprawą poza horyzont wyznaczony przez relację podmiot-przedmiot, pragnie dojść 
w myśleniu do tego, co nieprzedmiotowe, tej przygody, której częścią jest właśnie my
ślenie granicy, a nawet więcej, chodzi tu o myślenie, które samo jest rozgraniczaniem, 
jest wysiłkiem pójścia możliwie jak najdalej, o myślenie, które chce rozświetlić to, co 
jak najbardziej mroczne. Mam tu na uwadze więc takie myślenie, które chce dojść moż
liwie jak najdalej w rozjaśnieniu tego, czym jest dla mnie moja własna śmierć, które 
chce stanąć przed tym wyzwaniem, jakim jest dla mnie moja własna śmierć, przed tym 
wyzwaniem, które w inny sposób niż podmiotowo-przedmiotowy wikła, angażuje tego, 
który myśli, a więc zmagającego się z pytaniem o własną śmierć autora tego tekstu.

Zarazem wszak egzystencjalny namysł nad śmiercią jest wyprawą w stronę tego, co 
samo to myślenie w szczególny sposób kwestionuje, wyprawa myślenia w stronę tego co 
je unicestwia; to, że mnie tu pośród innych kiedyś nie będzie, oznacza także, że kiedyś 
nie będzie możliwy mój, taki jak ten, namysł nad śmiercią i jej znaczeniem dla innych 
i dla mnie. Śmierć wszak o tyle o ile dosięgnie mnie, dosięgnie także moje myślenie, 
przynajmniej to myślenie, które dokonuje się w „tym świecie”, moja śmierć, kiedy 
przyjdzie, to zakwestionuje moje, to tutaj rozgrywające się i dokonujące się wraz 
z innymi ludźmi myślenie. Być może właśnie dlatego moje rozmyślanie nad własną 
śmiercią pozwala mi dosięgnąć nicości, tej nicości, która jest nicością mojego własnego 
niebycia, a może nawet więcej, może rozumienie własnej śmierci stanowi jedyną drogę, 
na której nicość faktycznie może odsłaniać się myśleniu.

To, co dla nas teraz istotne, to fakt, że przecież to moje niebycie jest jednak czymś, 
co ma dla mnie jakieś znaczenie, i to znaczenie, by tak powiedzieć, „w mocnym sensie”. 
Moja śmierć jest nie tylko fenomenem znaczącym, ale zarazem to jej znaczenie nosi 
w sobie jakąś siłę oddziaływania, oddziaływania na całe moje życie. To, że umrę, że 
mnie tu kiedyś nie będzie, ma dla mnie zasadnicze znaczenie. Na pewno moje życie 
wyglądałoby inaczej, gdyby nie fakt, że umrę. Ale czy to jej znaczenie dla mnie jest 
właśnie znaczeniem znaczeń, w tym sensie, że wyznacza horyzont wszystkich innych 
znaczeń, że naznacza swoim piętnem każdą myśl i każdy czyn człowieka, czy też być 
może jest znaczeniem „żyjącym” obok innych znaczeń, a więc znaczeniem, którego 
istotność wyznaczona jest wyłącznie przez porządek w szeregu znaczeń. Pytanie, jakie 
stawiam, jest więc bardzo proste - jakie znaczenie dla mnie ma moja własna śmierć, jak 
ten fakt oddziałuje na moje życie? Jeśli zgodzimy się, że pytanie to można uogólnić, 
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może ono brzmieć: jakie znaczenie dla człowieka ma jego własna śmierć? Pragnę pod
kreślić to przeniesienie akcentów: chodzi tu nie tyle o samą śmierć ile o jej znaczenie 
dla mnie, i to o znaczenie w owym, wspomnianym wyżej „mocnym sensie”, pytamy 
o miejsce, jakie zajmuje ono w życiu człowieka. Kiedy pytamy, co oznacza dla mnie to, 
że kiedyś umrę, to nie uciekamy od pytania, czym jest śmierć, ale stawiamy je 
w horyzoncie pytania o to, czym jest ona dla żyjącego człowieka.

*

Śmierć jest kresem bycia w świecie. Ale pytanie jest teraz takie: jak ten kres nazna
cza bycie człowieka, jak ten szczególny fenomen, jakim jest śmierć, wkracza w ten byt, 
który jest świadomy swej własnej śmierci? Czy śmierć jest tym, co, jak chce Heidegger, 
zostaje przyswojone myśleniu jako tego myślenia ostateczna możliwość, zarazem taka 
możliwość, której myślowe odsłonięcie pozwala jestestwu egzystować w sposób auten
tyczny? Czy śmierć jest więc, jak chce Heidegger, możliwością niemożliwości, i to taką 
możliwością, na której zasadza się jakaś prawda o człowieku? Czy też może śmierć, 
jako to co zawsze jest poza, jako to co radykalnie inne, nie daje się pomyśleć, nie daje 
się pochwycić w jakiejś całościowej syntezie, w której to syntezie ja sam i moja śmierć 
byłaby mi jakoś dana? Czy więc odniesienie do śmierci nie jest odniesieniem „do tego, 
co nie jest dane, czego adekwatna idea nie istnieje” - jak powie Levinas? Czy więc, tak 
jak chce tego Levinas, śmierć jest niemożliwa do pomyślenia, jest niemożliwością moż
liwości!

A może odsłonięcie znaczenia śmierci wymaga, by wyjść poza tę alternatywę możli
wości niemożliwości z jednej i niemożliwości możliwości z drugiej strony. Bierzemy 
w ten sposób pod uwagę także taką możliwość, że znaczenie śmierci dla człowieka 
zawiera takie momenty, które nie dają sprowadzić się do dwóch wspomnianych kształ
tów i które każą postawić pytanie ojej znaczenie dla człowieka po części na nowo.

Wyjdźmy jednak od sporu pomiędzy Heideggerem a Levinasem.
Pragnę w ten sposób wciągnąć w obszar naszych rozważań dwie wielkie filozofie 

śmierci, dwa klasyczne ujęcia problematyki śmierci przez dwie wielkie postaci XX- 
wiecznej filozofii: Heideggera i Levinasa. A mówiąc bardziej precyzyjnie, przeciwsta
wić Heideggerowskiej wizji śmierci, tej z okresu Sein und Zeit, Levinasowską wizję 
zawartą w Totalité et infini. Essai sur l'extériorité2. Oto zwięzły wyraz „sporu na 
śmierć”, Heidegger - śmierć jako możliwość niemożliwości oraz Levinas - śmierć jako 
niemożliwość możliwości. Te dwa zwroty wyrażają, by tak rzec, w skondensowanej 
postaci dwa zasadnicze kształty pojmowania tego, czym jest dla człowieka jego własna 
śmierć, pojmowania tego, jakie znaczenie ma dla mnie moja własna śmierć.

2 E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przel. M. Kowalska, Warszawa 1998.
3M. Heidegger, Bycie i czas, dz.cyt., s. 49.

Zacznijmy jednak od tego, co wspólne obu myślicielom. Rozważania nad śmiercią, 
tak Heideggera jak i Levinasa, wpisują się w horyzont poświęcony znaczeniu śmierci. 
Dla obu myślicieli nie tyle o śmierć chodzi, ile właśnie ojej znaczenie. Śmierć nie tylko 
jest takim wydarzeniem, które w nieunikniony sposób nastąpi, ale zarazem takim feno
menem znaczącym, którego znaczenie należy dopiero według obu myślicieli odsłonić. 
Jak powie Levinas, „śmierć nie jest tylko końcem pewnego bytu”3, śmierć to coś więcej 
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niż tylko koniec. Pytać o śmierć to dla Levinasa właśnie pytać o to coś więcej. Heideg
ger zaś powie, że „śmierć jest w najszerszym sensie fenomenem życia”4; podkreślmy to, 
śmierć jako ten fenomen, który daje się wszak pojmować jako brak życia, jest fenome
nem życia; Heidegger doda: jestestwo „zawsze przecież egzystuje tak właśnie, że jego, 
»jeszcze nie« należy do niego”5. Dlatego namysł nad śmiercią człowieka dokonuje się 
jako namysł nad znaczeniem, jakie śmierć ma dla jego życia. Heidegger powie: „Analiza 
śmierci o tyle jednak dotyczy wyłącznie »doczesności«, że interpretuje ona ów fenomen 
wyłącznie co do tego, jak jako możliwość aktualnego jestestwa wkracza ona w to jeste
stwo"6 7. Możemy więc powiedzieć, że namysł nad znaczeniem śmierci jest odsłanianiem 
sposobu, w jaki oddziałująco wkracza ona w życie człowieka.

« Ibidem, s. 346.
Ibidem, s. 342.

6 Ibidem, s. 348.
7 Ibidem, s. 347.

Wydaje się, że w tym podkreślaniu tego co wspólne w podejściu do zagadnienia 
śmierci u Heideggera i Levinasa można iść dalej. Wspólne obu myślicielom jest więc nie 
tylko przekonanie, iż analiza śmierci powinna odsłonić sposób, w jaki śmierć wkracza 
w życie człowieka, ale przede wszystkim to, że analiza śmierci nie może dokonywać się 
w oderwaniu od tego, jak pojmuje się człowieka, a więc ten byt, który żyje w horyzoncie 
swej własnej śmierci. Heidegger wypowie to przekonanie w następujących słowach: 
„analizę śmierci (...) poprzedza charakterystyka podstawowego ukonstytuowania jeste
stwa (Dasein)"1. Mówiąc inaczej, pytając o to, jakie znaczenie ma dla człowieka jego 
własna śmierć, z konieczności musimy mieć choćby powierzchowny ogląd owego bytu, 
dla którego śmieć coś znaczy, a więc człowieka. Musimy rozumieć człowieka od strony 
struktur, które owo wkraczanie śmierci w życie człowieka warunkują. Oznacza to, że 
śmierć nie może być pojmowana niezależnie od tego, jak pojmowany jest człowiek. 
Z konieczności więc, analiza tego, czym jest śmierć dla człowieka, powiązana jest zwi- 
zją tego, kim jest człowiek jako byt żyjący w horyzoncie swej własnej śmierci. Ten 
związek hermeneutyki człowieka z analizą śmierci jest istotny dla obu myślicieli 
i wspólny zarazem. Z całą stanowczością należy powiedzieć, że o wiele więcej ich jed
nak dzieli.

Ponieważ wspólne jest obu myślicielom to przekonanie, iż nie można rozmyślać nad 
znaczeniem śmierci w oderwaniu od namysłu nad człowiekiem, dlatego w moich dal
szych analizach chciałbym, abyśmy podążali tą drogą, która prowadzi od hermeneutyki 
człowieka do analizy znaczenia śmierci jako wydarzenia wkraczającego w tegoż czło
wieka. Będziemy odsłaniać Heideggerowskie i Levinasowskie pojmowanie śmierci, 
wychodząc od strony tych struktur w człowieku, które określają znaczenie, jakie śmierć 
ma dla niego.

Zacznijmy od Heideggera i od tego związku zachodzącego pomiędzy tymi struktu
rami w człowieku a jego śmiercią. Na jakie struktury w człowieku natrafiamy, kiedy 
pytamy o to, jakie znaczenie ma dla niego jego własna śmierć. Przestrzeń, w której poj
mowana jest przez człowieka jego własna śmierć, wyznaczona jest przez związek, jaki 
zachodzi pomiędzy śmiercią w tym, co Heidegger nazywa wybieganiem ku przepadaniu. 
Mając na uwadze ten związek śmierci i wybiegania ku przepadaniu, Heidegger, 
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w wykładzie wygłoszonym w Towarzystwie Teologicznym w Marburgu (lipiec 1924), 
a więc jeszcze przed wydaniem Sein und Zeit, powie tak:

„Jestestwo, stale w każdochwilowości zawsze mojego, wie o swojej śmierci i to także wtedy, gdy 
niczego nie chce o niej wiedzieć. Czym jest owo: zawsze mieć swoją własną śmierć? Jest to wybie
ganie (Vorlaufen) ku przepadaniu (Vorbei) jako swej najbardziej skrajnej możliwości, zbliżającej 
się w pewności i zupetnej nieokreśloność”^.

Czym jest owo wybieganie ku przepadaniu? Zanim podejmę to pytanie pragnę zwró
cić uwagę, że Heidegger tę podstawową strukturę w człowieku warunkującą jego bycie 
ku śmierci określa także w inny sposób. Kiedy więc mówi o samoantycypacji (człowiek 
nawet wtedy kiedy „nie ma już nic »przed sobą« to jego bycie wciąż jeszcze określa 
»samoantycypacja«”8 9), kiedy mówi o transcendowaniu czy transcendencji, kiedy mówi 
o zachwyceniu we wtedność, czy też właśnie kiedy mówi o wybieganiu ku przepadaniu, 
to z różnych stron odsłania przed nami wciąż tę samą strukturę w człowieku, i to właśnie 
tę strukturę, w świetle której analiza śmierci nabiera znaczenia. Ja ze swojej strony 
chciałbym ją określić jako wychylenie ku własnej przyszłości, a może lepiej - jako wy
chylenie ku temu, co będzie, oczekiwanie tego, co będzie (ponieważ dla Heideggera 
przyszłość i w ogóle czas jest tym, co dzięki owemu wychyleniu staje się dopiero moż
liwe).

8 M. Heidegger, Pojęcie czasu, [w:] Drogi Heideggera, tłum. J. Mizera, Kraków 1998, s. 37.
9 Tenże, Bycie i czas, dz.cyt., s. 332.
10Tenże, Drogi Heideggera, dz.cyt., s. 37.
11 Tenże, Transcendencja i czasowość, przeł. J. Margański, „Teksty Filozoficzne”, Kraków 1986, 

s. 60.
12 Tenże, Bycie i czas, dz.cyt., s. 332.
13 Ibidem, s. 368.

Czym jest ten szczególny wymiar człowieka, który Heidegger czyni warunkiem by
cia ku śmierci? Heidegger powie tak: „Wybieganie przywłaszcza sobie zasadniczy 
wzgląd, któremu podporządkowuje się jestestwo”10 11 12. Ten podstawowy wymiar 
w człowieku oznacza, iż „człowiek jest czymś, co wykracza poza siebie” (BiC, s. 68). 
Wybieganie ze swej istoty jest przekraczaniem; wybieganie jako samotranscendencja 
jestestwa oznacza, że „ten byt, wewnątrz którego ono jest i do którego samo należy, jest 
przekraczalny”". Transcendując jestestwo, może uwolnić się od „przygniatającej go” 
całości bytów, może wyrwać się owemu tu i teraz; mówiąc językiem Sartre’a, owej 
„lepkości bytów”, i spytać o to, co będzie. Człowiek w swym byciu wychylony jest ku 
temu, co będzie, a to wychylenie jest jego podstawowym wymiarem - oto 
w uproszczeniu teza Heideggera.

Interesujące dla naszych rozważań dotyczących kwestii śmierci jest właśnie nie tyle 
samo to transcendujące wybieganie ku czemuś, ale przede wszystkim właśnie to, ku 
czemu to wybieganie zmierza; pytanie jest właściwie takie: o co jestestwu w tym wybie
ganiu ku chodzi? Heidegger powie: Jestestwo egzystuje zawsze ze względu na siebie 
samo. »Dopóki ono jest«, aż po swój kres, odnosi się do swej możności bycia”1'. Jeste
stwu chodzi o nie samo w jego możliwości bycia. Jestestwo zatroskane jest o siebie 
w swych „możnościach bycia”. Człowiek wybiega w zatroskaniu o samego siebie ku 
swoim własnym możliwościom; „bycie ku możliwości” rozumiane jako „wybieganie 
w możliwość”13.
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Warunkująca śmierć struktura człowieka ma więc charakter wybiegania. Źródłowym 
sposobem bycia jestestwa jest właśnie wybieganie ku swym możliwościom. Ponieważ 
„»samoantycypacja« jako istotowy moment struktury troski jest nieusuwalna”14 15, dlatego 
podstawowy wymiar bycia jestestwa stanowi zatroskanie o swe własne możliwości. 
Człowiek transcenduje swoje tu i teraz, wychylając się ku swoim możliwościom. To jest 
moment krytyczny dla zrozumienia związku zachodzącego pomiędzy tą strukturą, jaką 
jest owo wychylenie ku temu, co będzie, a śmiercią. Heidegger powie:

14 Ibidem, s. 333.
15 Tenże, Pojęcie czasu, dz.cyt., s. 36.
16 Tenże, Bycie i czas, dz.cyt., s. 366.
17 Ibidem, s. 369.
18 Ibidem, s. 352.

„W moim wybieganiu ku przepadaniu (podkr. - M.K.), owo przepadanie, jako to, ku czemu wy
biegam, dokonuje pewnego odkrycia: to moje przepadanie. Jako przepadanie odsłania ono moje je
stestwo jako to, którego kiedyś już tu nie będzie; kiedyś już mnie tutaj nie będzie, przy tych 
i owych rzeczach, tych i tamtych ludziach, tych błahostkach, wybiegach i przy tym gadulstwie. 
Przepadanie rozpędza wszelką tajemniczość i zapobiegliwość, wszystko pociąga za sobą 
w nicość” .

Taką możliwością i to do tego wyróżnioną, okazuje się więc moja własna śmierć. 
Dlatego Heidegger określa „bycie ku śmierci jako bycie ku pewnej możliwości”, jak 
powie, ku „wyróżnionej możliwości samego jestestwa”16. Człowiek to byt, „którego 
sposobem bycia jest samo wybieganie. W wybiegającym odsłanianiu tej możności bycia 
jestestwo otwiera się samemu sobie ze względu na swą ostateczną możliwość”17 18. Na 
czym polega ów wyróżniony charakter tej możliwości? Jeżeli podstawową strukturą 
jestestwa jest właśnie wybieganie ku własnym możliwościom, samoantycypacja rozpo
znawalna w każdym akcie człowieka, to z konieczności musi pojawić się pytanie, jak ta 
możliwość, iż mnie kiedyś tu nie będzie, sytuuje się pośród innych możliwości.

Śmierć jest wyróżnioną możliwością w tym sensie, że jest najbardziej własną możli
wością jestestwa. Heidegger powie:

„Ta najbardziej własna, bezwzględna (unbeziiglich) możliwość jest zarazem najbardziej ostateczna. 
Jako możność bycia jestestwa nie może wyprzedzić możliwości śmierci. Śmierć jest możliwością 
zupełnej niemożliwości jestestwa. Tak oto śmierć odsłania się jako możliwość najbardziej własna, 
bezwzględna, nieprześcigniona. Jako taka jest wyróżnionym czymś, co nas czeka. Jej egzystencjal
na możliwość opiera się na tym, że jestestwo jest samemu sobie z istoty otwarte - a mianowicie 
w sposób samoantycypacji” .

W ten sposób nasz namysł nad Heideggerowską wizją śmierci, wychodząc od analizy 
struktur jestestwa, do nich powraca. Jednak odsłonięcie tego, czym jest śmierć dla czło
wieka jako bytu świadomego swej śmierci, powinno zostać uzupełnione o odpowiedź na 
pytanie, jak możliwe jest owo odsłonięcie? W jaki sposób, w jakim akcie myślenia 
śmierć może być człowiekowi dana. Mówiąc inaczej, jeżeli uznamy, że śmierć jest 
możliwością niemożliwości jestestwa, to pojawi się pytanie, jakiemu myśleniu może być 
dana ta wyróżniona możliwość? Jak możliwe jest zbliżenie do „tego co możliwe”. 
Z całą pewnością ta wyróżniona możliwość nie może być dana w teoretycznym nasta
wieniu spełniającym się w horyzoncie podmiotowo-przedmiotowym. Heidegger powie: 
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„podczas rozumiejącego zbliżenia wzrasta możliwość czegoś możliwego”. To rozumie
jące zbliżenie dokonuje się właśnie w ciągłym wybieganiu ku najbardziej własnej moż
liwości swego niebycia, które dane jest takiemu wybiegającemu myśleniu ze szczególną 
absolutną, a zarazem nieokreśloną pewnością. Heidegger powie:

„W im mniej osłonięty sposób rozumiemy tę możliwość, tym częściej rozumienie wnika w możli
wość jako możliwość niemożliwości egzystencji w ogóle. (...) Jest ona (śmierć) możliwością nie
możliwości wszelkiego odnoszenia się do (...), wszelkiego egzystowania. Wybieganie w tę możli
wość czyni ją »coraz większą«, tzn. odsłania się ona jako nieznająca żadnej miary, żadnego 
»mniej« ani »więcej«, lecz oznaczająca możliwość bezmiernej niemożliwości egzystencji. (...) By
cie ku śmierci jako wybieganie w możliwość umożliwia dopiero tę możliwość i wyzwala jąjako ta
ką’19.

Ibidem, s. 368.

Czas już jednak wyjść poza Heideggera. Co oznacza owa możliwość myślowego 
wybiegania ku własnej śmierci. To myślowe wnikanie w możliwość własnej niemożli
wości oznacza, iż jestestwo i jego własna śmierć dają się, według Heideggera, by tak 
powiedzieć, objąć myślą, dają się niejako zamknąć w jakiejś całości, w jakiejś totalności 
myślenia. Dlatego właśnie śmierć może być traktowana jako możliwość niemożliwości, 
jako coś, co nie tylko możliwe jest do pomyślenia, ale zarazem jako coś, co daje się 
zamknąć w jakiejś syntezie. Nie będę tej kwestii w pełni dalej rozwijał poza stwierdze
niem, że właśnie prowadzi nas ona w stronę Levinasa.

Levinas, podejmując problematykę śmierci - w wyraźnej opozycji właśnie do Hei
deggera - poda w wątpliwość przynajmniej dwie kwestie:

1. Levinas podda krytycznej ocenie przekonanie Heideggera, iż źródłową strukturą 
w człowieku, tą strukturą, na której zasadza się jego bycie ku śmierci, jest Heidegge- 
rowskie wybieganie ku przepadaniu. Levinas faktycznie postawi pytanie: czy wychyle
nie ku temu, co będzie, ku własnej śmierci, rzeczywiście jest źródłową strukturą okre
ślającą nasze bycie w horyzoncie śmierci?

2. Levinas podda krytycznej ocenie Heideggerowską koncepcję śmierci rozumianej 
jako możliwość niemożliwości, zasadne dla Levinasa będzie takie oto pytanie: czy 
śmierć jest tym, co może zostać przyswojone?

Podstawowy spór między Heideggerem a Levinasem sprowadza się więc nie tylko do 
pytania, czy wybieganie jest tą strukturą, która odsłania znaczenie śmierci dla nas, ale 
zarazem czy jest tą strukturą, za pomocą której śmierć zostaje przez człowieka 
w szczególny sposób „oswojona” jako właśnie możliwość niemożliwości, a co za tym 
idzie czy śmierć może być przez myślenie w ogóle przyswojona, myślące przyswajanie 
jako oswajanie właśnie.

Zacznijmy rozważania poświęcone Levinasowskim analizom śmierci, podobnie jak 
było to w przypadku Heideggera, od analiz tych struktur w człowieku, które warunkują 
szczególny kształt doświadczenia śmierci. Powiedzmy od razu, Levinas, poszukując 
w człowieku struktur, które określają miejsce śmierci w życiu człowieka, faktycznie 
przeciwstawi Heideggerowskiemu wybieganiu ku przepadaniu odseparowane w swej 
wewnętrzności, rozkoszujące się Ja. Czym jest odseparowane, by tak rzec, rozkoszujące 
się swoim życiem Ja. Czym jest więc rozkoszowanie się? Nie będę podejmował w całej 
rozciągłości wszystkich aspektów rozkoszowania się, podnosząc tylko te wątki, które 
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dotyczą kwestii śmierci. Mówiąc najogólniej, „rozkoszowanie się jest sposobem, w jaki 
życie odnosi się do swoich treści”.

„Życie pozostawia mu (człowiekowi - przyp. M.K.^możliwość wycofania się, oderwania, odrocze
nia, możliwość, która jest właśnie wewnętrznością” .

Intymny związek z rzeczami, które posiadam, te przyjemności, które z życia czerpię, 
te chwile szczęścia, których doznaję - oto kształty bycia rozkoszującej się wewnętrzno- 
ści. Rozkoszowanie się jest przyjmowaniem szczęścia jako czegoś danego. Jak powie 
Levinas:

„Ruch ku sobie rozkoszowania się, używania życia i szczęścia oznacza samowystarczalność Ja”20 21 22 23 24 25

20 E. Levinas, dz.cyt., s. 47.
21 Ibidem, s. 162.
22 Ibidem, s. 165.
23 Ibidem, s. 48.
24 Ibidem, s. 163.
25 Ibidem, s. 282.

i doda
„na początku jest byt spełniony, obywatel raju (...) Umiłowanie życia nie przypomina troski o by
cie, która sprowadza się do rozumienia bycia, czyli do ontologii. Kochając życie, nie kochamy by
cia, lecz szczęście bycia” .

Co oznacza dla analiz śmierci ten fakt, że Ja jest odseparowaną wewnętrznością. 
Levinas powie:

„I właśnie aby byt oddzielony mógł istnieć (...) umieranie musi mieć jakiś inny kierunek niż ten, 
który prowadzi do końca jak do jakieś nagłej wyrwy pośród trwania tych, co przeżyli” .

To stwierdzenie, że umieranie musi mieć jakiś inny kierunek, oznacza, wbrew 
Heideggerowi, że umieranie nie może być pojmowane jako bycie ku śmierci. Życie 
człowieka jest więc umieraniem, ale nie byciem ku śmierci rozumianym jako bycie ku 
swej ostatecznej możliwości. Ale w takim razie jak należy rozumieć ten inny kierunek? 
Czym jest umieranie, jeżeli nie byciem ku śmierci jako swej ostatecznej możebności?, 
i w jakim związku pozostaje ten kierunek z rozkoszowaniem?

To pytanie prowadzi nas do innego pytania: jak dla rozkoszującej się wewnętrzności 
odsłania się jej własna śmierć? W jaki sposób śmierć wkrada się w niezależne, rozko
szujące się Ja? Trzeba przede wszystkim stwierdzić, iż rozkoszowanie zastaje „popsute” 
przez niepewność jutra, niepewność która przypomina człowiekowi, iż Jego niezależ
ność obejmuje zależność” . Niepewność jutra przypomina mi o mej zależności, jest 
strachem przed tym, co z powodu mej zależności mi zagraża, co jest przeciwko mnie. 
Levinas powie:

„W byciu ku śmierci, jakim jest strach, nie staję w obliczu nicości, lecz w obliczu tego, co jest 
przeciwko mnie, jakby zabójstwo nie było tylko jedną z możliwych okazji śmierci, lecz jakby nad
chodzenie śmierci pozostawało pewnego rodzaju stosunkiem z Innym. Przemoc śmierci grozi jak 
tyrania obcej woli” .

Dyskusja o śmierci jest więc dyskusją nie o nicości, ale o zależności, o strachu przed 
zależnością od innej woli, przed wolą Innego, ostatecznie o strachu przed śmiercią.
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„Nicość jest tu obszarem, za którym przebywa wroga wola. Jestem biernością zagrożoną nie tylko 
w swoim bycie przez nicość, ale też w swojej woli - przez inną wolę” .

Lecz co oznacza owo szczególne zetknięcie się z tym, co koniec końców traktuję nie 
jako nicość, ale jako wrogą wobec mnie wolę? Śmierć dla Levinasa nie jest tym, co na 
człowieka czeka, ale właśnie tym, co mu się aktywnie przeciwstawia, co skazuje czło
wieka na pomniejszanie jego niezależności aż do jej unicestwienia.

Zadziwiające jest to, jak człowiek radzi sobie z tą tyranią obcej woli, jaką jest 
śmierć. Co określa więc jego bycie w horyzoncie tej przemocy śmierci? Przede wszyst
kim bycie człowieka nie jest byciem ku śmierci, ale raczej byciem przeciw śmierci, 
przeciwstawianiem się własnej śmierci.

„Byt. który jest jednocześnie niezależny od innego i narażony na jego ciosy, ma charakter bytu cza
sowego. Nieuchronnej przemocy śmierci przeciwstawia on własny czas, którego istotą jest odro
czenie. (...) Czas to właśnie fakt, że cala - poddana przemocy - egzystencja śmiertelnego bytu nie 
jest byciem ku śmierci, lecz owym »jeszcze nie«, które oznacza sposób bycia przeciw śmierci, spo
sób uchylania się przed śmiercią w samym sercu jej nieubłaganej bliskości” .

Można powiedzieć, że Ja jest wobec śmierci na sposób uchylania się od niej, na spo
sób odwracania się od niej, życia we własnym czasie, w którym wszak wciąż jej jeszcze 
nie ma. Levinas powie:

„Świadomość śmierci jest świadomością ciągłego odraczania śmierci, której daty z istoty nie zna
my. Rozkoszowanie się, które staje się pracującym ciałem, utrzymuje się w tym pierwotnym odro
czeniu, otwierającym sam wymiar czasu” .

W ten sposób śmierć zostaje wyrzucona poza moje życie, jako jeszcze nie teraz, 
jeszcze chwila, jeszcze nie teraz, kacie.

Ale czy w takim razie śmierć może i w jaki sposób może być dana myśleniu? Odpo
wiedź na tak zadane pytanie zdaje się być negatywna. Śmierć jest tym, co w żaden spo
sób nie może być myśleniu przyswojone. Nie ma ostatecznie takiej syntezy, która obję
łaby zarówno mnie, jak i moją własną śmierć. Śmierć nie jest daną myśleniu możliwo
ścią własnej niemożliwości. Levinas powie:

„Nieuchronność zagrożenia stawia mój byt pod znakiem zapytania i określa istotę mojego strachu. 
Ustanawia relację z chwilą, której wyjątkowy charakter nie polega na tym, że leży na progu nicości 
albo nowych narodzin, ale że w życiu oznacza niemożliwość wszelkiej możliwości - że jest 
wstrząsem bierności totalnej, w porównaniu z którą pasywność zmysłowości, która może prze
kształcić się w aktywność, jest tylko słabą imitacją bierności. Strach o mój byt, określający relację 
z moją śmiercią, nie jest więc strachem przed nicością, lecz strachem przed przemocą (którego 
kontynuacjąjest strach przed Innym, przed tym, co absolutnie nieprzewidywalne)”29.

" Ibidem, s. 284.
22 Ibidem, s. 267.

Ibidem, s. 191.
Ibidem, s. 283.

Dlatego śmierć pozostąje dla Levinasa tym, co skrywa się w mroku tajemnicy. Jest 
nieprzyswajalną ostateczną niemożliwością myślenia.

„Nie wiadomo kiedy nadejdzie śmierć. I co właściwie nadejdzie? Czym śmierć mi grozi? Nicością 
czy nowym początkiem? Nie wiem. Istota ostatniej chwili polega właśnie na niemożności poznania 
tego co będzie, kiedy umrę. (...) Nie zderzam się z przeszkodą, której w tym zderzeniu przynajm- * 22 
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niej dotykam i przezwyciężając ją lub znosząc, włączam do swojego życia a jej inność zawie
szam” .

Śmierć jest więc tym, co w swej inności pozostaje poza moim myśleniem, jest 
wprawdzie tym, w stronę czego zalękniony wybiegam, ale owo wybieganie nie ma cha
rakteru jakiego przyswajającego rozumienia.

Oto więc dwa zaprezentowane stanowiska 1. Heidegger - śmierć jako to, co zawsze 
przyswajane, jako możliwość niemożliwości oraz 2. Levinas - śmierć jako to, co zawsze 
odsuwane, śmierć jako niemożliwość możliwości.

*

Czy jednak śmierć i jej znaczenie dla człowieka daje się zamknąć w kręgu wyzna
czonym przez myśl Heideggera i Levinasa? Czy rzeczywiste znaczenie śmierci daje się 
wyłożyć w kontekście, w którym abstrahuje się od wymiaru możliwego przejścia do? 
Czy uznanie możliwości przejścia do innego życia albo odrzucenie takiej możliwości 
nie jest tym nieredukowalnym i nieusuwalnym wymiarem bycia wobec śmierci, bez 
którego znaczenie śmierci nie może w pełni być odsłonięte.

Pytania te nie wynikają z jakieś rozpasanej chęci wkroczenia refleksji filozoficznej 
w niepewne obszary tego, co po śmierci. W żadnym zakresie niniejsze rozważania nie 
zamierzają zapuszczać się w te rejony, które zdają się być poza zasięgiem tego, co da się 
powiedzieć na gruncie filozofii. Nie chodzi tu wszak jednak o to, czy coś rzeczywiście 
jest po śmierci, ale raczej o to, w jakim zakresie to, co jest wypatrywane po śmierci, jest 
fenomenem życia, a więc ma istotne znaczenie w życiu człowieka.

Chcąc podjąć te pytania, pragnę odwołać się do znakomitej książki Pilippa Ariesa pt. 
Człowiek i śmierć30 31. Aries odsłania przed nami dzieje pojmowania śmierci w tradycji 
kultury europejskiej, a dokładniej mówiąc, kultury chrześcijańskiej. Aries pokazuje 
w swej książce kulturową przemianę, jakiej poddane zostało doświadczenie śmierci. 
Jego teza jest taka: w Europie dokonało się swoiste przejście od tego, co nazywa on 
śmiercią oswojoną, do współczesnego doświadczenia śmierci jako śmierci zdziczałej. 
Przejście od traktowania śmierci jako czegoś naturalnego, na co się trzeba przygotować, 
ale zarazem z czym się trzeba oswoić, do traktowania śmierci jako czegoś groźnego, 
czegoś, co zostaje przeniesione do szpitala, zamknięte w prosektorium. Nieobecność 
najbliższych przy zmarłym, dyskretny pogrzeb, byle jak najdalej od nas - oto współcze
sne wyznaczniki doświadczenia śmierci. To zjawisko można nazwać „wymazywaniem 
śmierci z widocznej powierzchni życia”32. Jednak odwołuję się do książki Ariesa nie po 
to by streszczać dzieje doświadczenia śmierci w chrześcijańskiej Europie. Na podstawie 
tych badań chcę postawić taką oto tezę: zarówno Heideggerowska, jak i Levinasowska 
filozofia śmierci pozostają zamknięte w ramach tego, co Aries nazywa śmiercią zdzi
czałą. Filozofie te można nazwać filozofiami zdziczałej śmierci przynajmniej o tyle o ile 
zapoznają one fakt, że śmierć może być (a zarazem była) włączona w przestrzeń życia. 
W tradycji europejskiego doświadczenia śmierci oswajanie się ze śmiercią, bliskość 
śmierci drugiego człowieka nigdy nie były wyłącznie oswajaniem się z myślą, że kiedyś 

30 Ibidem, s. 282.
31 P. Arićs, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1989.
32 Ibidem, s. 585.
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umrę, ale zarazem przecież przygotowaniem na możliwe przejście do, przygotowaniem 
na to, co po śmierci. Wspomniane wizje śmierci oddzielają jej znaczenie dla człowieka 
od tego, co nazwać możemy nadzieją bądź też brakiem nadziei na to co po śmierci. 
O śmierci człowiek może myśleć nie tylko z obawą, ale także nadzieją. Bez uwzględ
niania tego wymiaru filozofia śmierci pozostaje filozofią „beznadziejną”, oczywiście nie 
w sensie złej antropologii, ale w sensie antropologii zamkniętej na nadzieję, niezdolnej 
zawrzeć w horyzoncie śmierci wymiar nadziei.

Twierdzę więc, że rozważanie śmierci bez uwzględnienia jej wymiaru religijnego 
(bądź jego braku) nie pozwala na odsłonięcie miejsca, jakie śmierć zajmuje w życiu 
człowieka. Jakież bogactwo w różnych tradycjach religijnych stanowi symbolika przej
ścia od życia do śmierci, cała jakże bogata symbolika zaświatów. Cały ten ogrom ludz
kich doświadczeń wyrażonych w religijnych symbolach. Wszystko to w istotny sposób 
przynależy do doświadczenia śmierci.

Świadomy związku zachodzącego pomiędzy śmiercią a tym co po śmierci, a więc 
związku śmierci z mitem, był Levinas, nazywając śmierć „źródłem wszystkich mitów”. 
Jednak zamknięty w swoich rozważaniach nad śmiercią w horyzoncie wyznaczonym 
przez Heideggera nie wyciąga on z tego żadnych konsekwencji. Zgadzamy się, że 
śmierć jest źródłem mitów, zarazem jednak uważamy, że relacja przebiega także 
w odwrotnym kierunku; śmierć jest źródłem mitów, ale zarazem mity (święte opowieści) 
modyfikują znaczenie śmierci. Nie da się odsłonić znaczenia śmierci dla człowieka 
w oddzieleniu od ufundowanego na niej mitu. Znaczenie śmierci nie daje się odsłonić, 
kiedy oderwiemy go od całego bogactwa religijnej antropologii. Oznacza to, że w roz
ważaniach poświęconych znaczeniu śmierci dla człowieka uważamy za konieczne wyj
ście poza antropologię filozoficzną w stronę antropologii religijnej, pragniemy 
w horyzoncie filozofii śmierci umieścić mitologię.

Gdyby tak rzeczywiście było, to wydaje się, że należałoby z konieczności wyjść poza 
alternatywę wyznaczoną przez Heideggera i Levinasa - poza alternatywę rozumiejącą 
śmierć jako możliwość niemożliwości bądź jako niemożliwość możliwości. Ale zarazem 
wyjście to naznaczone byłoby szczególną i zdumiewająca zarazem niejednoznacznością. 
O jakiej niejednoznaczności tutaj mowa? Czy nie jest przypadkiem tak, że perspektywa 
tego co po śmierci stanowi swoistą cezurę wyznaczoną nie przez transcendowanie czy 
też rozkoszowanie się, ale przez wiarę. Czy z takiego punktu widzenia śmierć nie jawi 
się dla jednych jako możliwość dalszej możliwości, a dla innych jako niemożliwość 
niemożliwości? Ci pierwsi mocą swej religijnej wiary odkrywaliby śmierć właśnie jako 
możliwość możliwości, to znaczy jako możliwość odsłaniającą dalsze możliwości. Dla 
tych drugich śmierć nieprzyswajalna stanowiłaby kres, który poza sobą nie widzi nic 
prócz tej nieprzyswajalności. Dysjunkcji, zgodnie z którą śmierć jest albo możliwością 
niemożliwości, albo niemożliwością możliwości, przeciwstawiłbym alternatywę, 
w której jeden z członów nie wyklucza drugiego — możliwość możliwości lub niemożli
wość niemożliwości.
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CONCEPT OF THE DEATH IN THE HEIDEGGER’S AND LEVINAS’ PHI
LOSOPHY. THE DEATH AS A POSSIBILITY OF IMPOSSIBILITY 

AND IMPOSSIBILITY OF POSSIBILITY

Summary

This article considers the question about the meaning of death for man. Thinking about the meaning of 
death is done on the basis of well know dispute between Heidegger and Levinas. Author set together two 
classic vision of death: Heidegger’s vision of death as a possibility of impossibility and Levinas’ vision of 
death as a impossibility of possibility. Both conceptions are shown with special taking into consideration the 
structure of man, this structure of what the meaning of death is based. The aim of this settings is the will to 
show, that two mentioned vision of death belong to the same cultural phenomenon of throwing the death 
away the area of what is domesticated. This two conception are the expression of wild death. In author’s 
opinion, thinking about the death needs to be connected with man’s thinking what is after death, connected 
with man’s believe in the beyond or lack of such believe. From this point of view the death can be understood 
as a possibility of possibility or as a impossibility of impossibility.
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