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Bogactwo natury ludzkiej sprawia zapewne,
¿e kategoria sprzecznoœci wewnêtrznej jest
czêsto u¿ywana do jej opisu niemal od powstania
filozofii. Doœæ wspomnieæ o sprzecznoœci pomiêdzy dusz¹ i cia³em, poznaniem (kontemplacj¹)
i dzia³aniem, rozumem a sercem, czy duchem
a ¿yciem. Sztuka ¿ycia w ramach tego rodzaju
koncepcji polega na umiejêtnoœci dokonania jakiejœ syntezy tych sprzecznoœci na poziomie
konkretów jednostkowego ¿ycia, a przezwyciê¿enie konfliktów wewnêtrznych jest mo¿e nawet trudniejsze ni¿ rozwi¹zywanie konfliktów zewnêtrznych, których oczywiœcie ¿ycie tak¿e nie sk¹pi.
Przyczynek do obrazu ludzkiej natury, jaki ukazuje siê w filozofii Thomasa Nagela – jednego z najbardziej interesuj¹cych filozofów amerykañskich
ostatniego okresu – czêœciowo mieœci siê w tym
paradygmacie. Ale te¿ czêœciowo go przekracza
ze wzglêdu na filozoficzny charakter wchodz¹cej
w grê sprzecznoœci oraz zakres wp³ywów siêgaj¹cy g³ównych dzia³ów filozofii i poziomu metafilozofii.
Sprzecznoœæ, o któr¹ chodzi Nagelowi wyrasta z jego oryginalnego stanowiska w filozofii
umys³u. Nagel nale¿y do twórców tego nurtu
w analitycznej filozofii umys³u, w którym ma miejsce pewna rehabilitacja œwiadomoœci jako przejawu ¿ycia umys³u. W nurcie tym, w opozycji do
dominuj¹cego paradygmatu lingwistycznego

oraz behawiorystycznego, œwiadomoœæ jest uwa¿ana za to co najwa¿niejsze, najbardziej zagadkowe i najbardziej warte zbadania w obrêbie
umys³u. Wyró¿niaj¹c¹ siê cech¹ zjawisk mentalnych w ujêciu Nagela jest ich „subiektywny”
charakter, dostêpny tylko od wewn¹trz umys³owi, w obrêbie którego zachodz¹1. Dotyczy to
ka¿dego umys³u, w którym ma miejsce jakakolwiek reprezentacja œwiata zewnêtrznego, a wiêc
w szczególnoœci równie¿ umys³ów zwierz¹t.
Umys³ ludzki natomiast ma jeszcze inn¹, równie
wa¿n¹ cechê, któr¹ jest zdolnoœæ do przekraczania subiektywnej perspektywy i zajmowania bardziej obiektywnego punktu widzenia. Korelatami
tego ostatniego punktu widzenia jest, z jednej
strony, obiektywna koncepcja rzeczywistoœci,
z drugiej natomiast, po stronie podmiotu, „ja obiektywne”2. To w³aœnie ukazanie wspó³istnienia tych
dwóch perspektyw oraz napiêæ jakie to rodzi
stanowi o wy¿ej wspomnianym novum, które
Nagel wnosi do rozumienia ludzkiej natury.
Zarówno „ja subiektywne”, bêd¹ce korelatem
perspektywy subiektywnej, jak i „ja obiektywne”
s¹ czêœciami ludzkiej natury, i z ¿adnego z nich
nie mo¿emy zrezygnowaæ bez wyrzeczenia siê
istotnej czêœci tego czym jesteœmy. Nie mo¿emy
te¿ zrezygnowaæ z odpowiadaj¹cym im dwóch
perspektyw: perspektywy wewnêtrznej, osobistej
oraz perspektywy zewnêtrznej, obiektywnej.

1 T. Nagel: What is It Like to Be a Bat, Philosophical Review, 83 (1974), s. 435–450. T³umaczenie polskie [W:] T.
Nagel: Pytania ostateczne, t³um. A. Romaniuk, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 203–219.
2 T. Nagel: Widok z nik¹d, t³um. C. Cieœliñski, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, szczególnie s. 67–81.
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Jednym z najwa¿niejszych przekonañ, jakie daje
siê dostrzec pod powierzchni¹ myœli Nagela, jest
g³êbokie przekonanie, ¿e obie perspektywy s¹
jednakowo wa¿ne. Jednak ich wspó³istnienie nie
przynosi harmonii, rodzi natomiast napiêcia
i sprzecznoœci, z których pewne s¹ nieprzezwyciê¿alne. Obecnoœæ tych dwóch perspektyw oraz
wynikaj¹ce st¹d konsekwencje tropi Nagel
w obrêbie metafizyki, teorii poznania, etyki a tak¿e w odniesieniu do pogl¹dów na ostateczne
sprawy ludzkie, narodzin, œmierci i sensu ¿ycia.
Poni¿ej przyjrzymy siê nieco bli¿ej napiêciu
pomiêdzy perspektyw¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ w odniesieniu do œmierci i sensu ¿ycia. S¹ to
bowiem zagadnienia szczególnie interesuj¹ce
dla etyki medycznej, nieobce zreszt¹ ka¿demu
myœl¹cemu cz³owiekowi, takiemu nawet, który
w ogóle nie interesuje siê kwestiami filozoficznymi. W odniesieniu do œmierci i sensu ¿ycia ka¿da
z dwóch perspektyw jest jednakowo wa¿na, lecz
to co w nich jest dane pozostaje wzglêdem siebie
w radykalnej sprzecznoœci. O ile w odniesieniu
do sensu ¿ycia jest mo¿liwe pewne z³agodzenie
konfliktu, o tyle w odniesieniu do œmierci nic zrobiæ siê nie da – pozostaje „podwójne widzenie”
i jasna œwiadomoœæ konfliktu.

Œmieræ
Problem œmierci najwyraŸniej nurtuje Nagela,
powraca bowiem do niego kilkakrotnie w ró¿nych
okresach swej pracy. Nawet w publikacji pomyœlanej jako wprowadzenie do filozofii pt. Co to
wszystko znaczy? znajduje siê rozdzia³ poœwiêcony œmierci3. Dogodnie jest wyró¿niæ trzy p³aszczyzny rozwa¿añ nad œmierci¹: p³aszczyznê
ontologiczn¹ – gdzie chodzi o odpowiedŸ na pytanie czym œmieræ jest, p³aszczyznê aksjologiczn¹ – gdzie chodzi o wartoœciowanie œmierci,
i wreszcie p³aszczyznê psychologiczn¹ gdzie
rozpatrywane s¹ postawy wobec œmierci. Co do

pierwszej z wymienionych p³aszczyzn, to ograniczymy siê tu do konstatacji, ¿e Nagel, broni¹c
nieredukowalnoœci zjawisk mentalnych staje na
stanowisku teorii podwójnego aspektu w filozofii
umys³u, sytuuj¹c siê w opozycji do dominuj¹cych
tendencji. Przyjmuje w nim, ¿e mózg jest pod³o¿em zarówno dla zjawisk neurofizjologicznych,
jak i równie elementarnych zjawisk mentalnych.
Takie rozstrzygniêcie, choæ przeciwstawia siê
fizykalizmowi na gruncie teorii umys³u, nie pozwala jednak na dopuszczenie mo¿liwoœci jakieœ
formy dalszego istnienia naszego ja po œmierci
mózgu.
Bardziej interesuje nas tu p³aszczyzna aksjologiczna oraz p³aszczyzna postaw wobec œmierci.
Spotyka siê wspó³czeœnie pogl¹dy w myœl których
pragnienie dalszego trwania po œmierci jest
czymœ niew³aœciwym, jest przejawem nadmiernego egoizmu albo jakiejœ niedojrza³oœci. S¹ nawet
pogl¹dy upatruj¹ce w³aœnie w skoñczonoœci
ludzkiego ¿ycia Ÿróde³ jego sensownoœci albo
jakiejœ szczególnej wartoœci. Bernard Williams,
sta³y brytyjski adwersarz Nagel’a napisa³ esej,
w którym wykazuje, ¿e nieœmiertelnoœæ by³aby
wrêcz nudna4. Trzeba zreszt¹ przyznaæ, ¿e
Williams uproœci³ sobie zadanie przyjmuj¹c
faktycznie ma³o atrakcyjny obraz nieœmiertelnoœci, mianowicie jako zamro¿enie jakiejœ udanej fazy ¿ycia, gdy wszystko wokó³ mia³oby siê
zmieniaæ. Mimo swej antyteistycznej postawy,
Thomas Nagel nie podziela ¿adnego z tych i tym
podobnych pogl¹dów. Dla niego œmieræ jest
z³em, „wielkim przekleñstwem” i mo¿e nawet
z³em najwiêkszym. Nie obawia siê te¿ zarzutu
Williamsa – „Mo¿e po prostu go ³atwiej znudziæ
ni¿ mnie?”– odpowiada5. Tylko unikniêcie jeszcze wiêkszego z³a mo¿e sk³oniæ do zgody na
œmieræ.
W 1970 roku Nagel opublikowa³ artyku³ pt.
Œmieræ, który w znacznym stopniu wywo³a³ trwaj¹c¹ do dziœ dyskusjê na temat œmierci w filozofii

3 T. Nagel: Co to wszystko znaczy. Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, t³um. M. Szczubia³ka, Spacja,
Warszawa 1993, s. 81–87.
4 B. Williams: The Makropoulus Case: Reflections on the Tedium of Immortality [W:] ten¿e: Problems of the
Self. Philosophical Papers 1956–1972, Cambridge University Press, Cambridge 1983. Przek³ad polski: Sprawa
Makropoulos: refleksje nad nud¹ nieœmiertelnoœci [W:] B. Williams: Ile wolnoœci powinna mieæ wola i inne eseje
z filozofii moralnej t³um. T. Baszniak, T. Duliñski, M. Szczubia³ka, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
5 T. Nagel: Widok z nik¹d, op. cit., s. 272 przypis.
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analitycznej6. Przedstawi³ w nim druzgoc¹c¹
krytykê argumentu Epikura. Œmieræ jest dla nas
z³em poniewa¿ pozbawia nas istnienia, które
samo w sobie jest dobrem, i przez to pozbawia
nas tak¿e wszystkich mo¿liwych przysz³ych
dóbr. Iloœæ mo¿liwych dóbr jest oczywiœcie inna
w przypadku m³odzieñca i 80. latka, i stopieñ
nieszczêœcia jest inny. Niemniej i w drugim przypadku œmieræ jest z³em, bowiem w doœwiadczeniu wewnêtrznym naturalna granica ¿ycia nie
jest dana. Tak wiêc naturalna œmiertelnoœæ cz³owieka, jako cecha gatunkowa, nie zmienia tego,
i¿ œmieræ jest z³em. „Je¿eli nie ma granicy
wyznaczaj¹cej, ile ¿ycia dobrze by³oby mieæ
przed sob¹ – powiada Nagel – to mo¿e wszystkich nas czeka z³y koniec”7.
Koncepcja upatruj¹ca dobra i z³a dla cz³owieka w jakimœ daj¹cym siê zlokalizowaæ stanie
doznawania tego cz³owieka jest zbyt w¹ska.
Gdyby tak by³o, to cz³owiek który na skutek
nieszczêœliwego wypadku cofn¹³ siê do stanu
du¿ego dziecka, nic nie rozumiej¹c ze swego
nowego stanu, nie dozna³by nieszczêœcia. B³¹d
Epikura polega³ na tym, i¿ z³a œmierci upatrywa³
w jakichœ cierpieniach nie¿yj¹cego – st¹d ³atwo
by³o wnioskowaæ, ¿e œmieræ jest czymœ aksjologicznie neutralnym. Rola zarysowanej argumentacji Nagela jest tak znacz¹ca, ¿e zyska³a sobie
miano standardowej krytyki Epikura8. Jest ona
rozwijana w ró¿nych odmianach oraz stanowi
punkt wyjœcia dla wypowiedzi na ten temat.
Wspomniany artyku³ Nagela zawiera równie¿
krytykê innego argumentu przeciwko z³u œmierci,
argumentu sformu³owanego przez Lukrecjusza,
a podjêtego póŸniej przez Hume’a i innych. Jest
to tzw. argument z symetrii w czasie, który g³osi,
i¿ nasze nieistnienie przysz³oœci, po naszej
œmierci, nie jest z³em – tak jak nie jest z³em
nasze istnienie przez ca³e wieki przed naszymi
narodzinami. Tak jak nie przejmujemy siê naszym nieistnieniem przed narodzinami, tak nie
powinniœmy siê smuciæ z powodu œmierci i unicestwienia. Argument ten jest niepoprawny z kilku
powodów. Po pierwsze, nie mogliœmy siê wczeœniej narodziæ, za wyj¹tkiem stosunkowo w¹skie-

go marginesu przedwczesnych narodzin w sensie medycznym. Gdybyœmy mieli siê narodziæ w
jakimœ zupe³nie innym, odleg³ym czasie, to nie
moglibyœmy byæ t¹ sam¹ osob¹, musielibyœmy
byæ kimœ zupe³nie innym. Zawsze natomiast
moglibyœmy d³u¿ej ¿yæ, niezale¿nie czy ktoœ
umiera m³odo, czy maj¹c lat 70. I dlatego œmieræ
jest zawsze z³em w œwietle zarysowanego ju¿
wy¿ej argumentu przeciw Epikurowi. Po drugie,
i do tego argumentu Nagel nawi¹zuje kilkanaœcie
lat póŸniej w Widoku z nik¹d, nie jest prawd¹ i¿
nasze nastawienie do czasu ma charakter
symetryczny. Wrêcz przeciwnie, wewnêtrzna forma œwiadomoœci czasu ma charakter antysymetryczny wzglêdem przysz³oœci i przesz³oœci.
Nieobecnoœæ tego co przed nami jawi siê wiêc
w innej postaci ni¿ nieobecnoœæ tego, co za nami, inaczej na przyk³ad reagujemy na atak bólu,
gdy wiemy, ¿e nas czeka, a inaczej gdy jest on
ju¿ w naszej przesz³oœci. Co wiêcej, w³asne narodziny nie nios¹ dla nikogo utraty jego w³asnego, jakiegoœ mo¿liwego ¿ycia, którym móg³by
¿yæ, gdyby by³ siê wczeœniej urodzi³.
W Widoku z nik¹d Nagel przedstawia analizê
œwiadomoœci œmierci wyznaczon¹ poprzez odró¿nienie „ja subiektywnego” i „ja obiektywnego”.
Jakiekolwiek pojednanie miêdzy dwoma perspek
tywami nie wchodzi w grê. Moj¹ postawê wobec
w³asnej œmierci oraz œmierci bliskich okreœla
perspektywa wewnêtrzna, pozostaj¹c w konflikcie
z bezosobow¹ obojêtnoœci¹ perspektywy zewnêtrznej. Zrozumienie koniecznoœci œmierci
ka¿dego cz³owieka w ramach obiektywnej koncepcji rzeczywistoœci nie stanowi problemu, od
wewn¹trz natomiast w³asnej œmierci poj¹æ nie
sposób. Nagel przedstawia w tej sprawie
znakomite analizy fenomenologiczne (w szerszym znaczeniu tego terminu). Co to znaczy
oczekiwaæ w³asnej œmierci? Chodzi przy tym
Nagelowi nie tyle o opis œmierci od strony ¿ycia,
o œwiadomoœæ skoñczonoœci czasu, który nam
pozosta³, ale o jakieœ wychylenie na drug¹
stronê. Chodzi mu o ani mniej ani wiêcej jak
o jakieœ „pozytywne doœwiadczenie oczekiwania
w³asnej nicoœci”, o „adekwatne rozpoznanie

6 T Nagel: Death, Nous 4 (1970) nr. 1. T³umaczenie polskie [W:] Pytania ostateczne op. cit., s. 11–21.
7 T. Nagel: Pytania ostateczne, op. cit., s. 21.
8 I. Ziemiñski: Zagadnienie œmierci w filozofii analitycznej, Towarzystwo naukowe KUL, Lublin 1999, s. 141 i nastêpne. Jest to najbardziej kompletne studium tego zagadnienia w literaturze polskiej, zawiera obszern¹
bibliografiê. Autor najwyraŸniej nie zd¹¿y³ uwzglêdniæ tego co Nagel dopowiedzia³ w Widoku z nik¹d.
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samego mojego ostatecznego unicestwienia”9.
Czy nie jest to raczej punkt w którym trzeba
umilkn¹æ, czy nie stajemy tu na granicy rozumu?
Zobaczmy co udaje siê powiedzieæ Nagelowi
w œwietle jego idei dwóch perspektyw. Z perspektywy zewnêtrznej, w obiektywnej koncepcji rzeczywistoœci dopuszczamy mo¿liwoœæ istnienia
lub nieistnienia pewnych rzeczy, poniewa¿ pojmujemy te mo¿liwoœci jako oparte o rzeczywiste
istnienie jakichœ prostszych sk³adników. W perspektywie wewnêtrznej, podmiotowej nie ma niczego prostszego, na czym mo¿liwoœæ w³asnego
istnienia b¹dŸ nieistnienia mog³aby byæ oparta.
Moje istnienie, moje ¿ycie stanowi ontologiczn¹
postawê istnienia wielu moich mo¿liwoœci, które
mogê zrealizowaæ, b¹dŸ nie zrealizowaæ10. Ale
w spojrzeniu od wewn¹trz, samo moje istnienie
nie jest realizacj¹ ¿adnej prostszej mo¿liwoœci.
Tote¿ od wewn¹trz w³asnego nieistnienia nie potrafimy w ¿aden sposób poj¹æ. Aby znaleŸæ
poszukiwan¹ mo¿liwoœæ, musimy przejœæ do perspektywy zewnêtrznej. Tu znów napotykamy
inn¹ trudnoœæ – nie mamy bowiem mglistego
choæby pojêcia, w jaki sposób warunki zewnêtrzne generuj¹ sferê podmiotow¹ i jej mo¿liwoœci.
W rezultacie jest tak i¿ „moje istnienie wydaje siê
samoistnym uniwersum mo¿liwoœci – jego trwanie nie zale¿y od niczego innego”11. To naturalne
poczucie samego siebie, jako pod³o¿a niczym
nie uwarunkowanych mo¿liwoœci, jest dodatkowo wzmocnione przez œwiadomoœæ dalszego
trwania bêd¹c¹ subiektywn¹ form¹ czasowoœci.
Subiektywna forma czasowoœci rzutuje w³asne
istnienie w przysz³oœæ z si³¹, która ustêpuje
jedynie sile przekonania o dalszym istnieniu
œwiata.
Powy¿sza analizê Nagel przeprowadza przy
za³o¿eniu, ¿e œmieræ jest ca³kowitym unicestwieniem. Zauwa¿my, mimo to, ¿e nic by siê w niej
nie zmieni³o, gdyby by³o inaczej, i œmieræ nie by³aby ca³kowitym unicestwieniem. Co wiêcej, konflikt pomiêdzy dwoma perspektywami uleg³by
znacznemu z³agodzeniu. Ale taka mo¿liwoœæ
w filozofii Nagela nie wchodzi w grê.

Konstytuuj¹ce siê od wewn¹trz doœwiadczenie siebie, jako pod³o¿a niczym nie uwarunkowanych mo¿liwoœci, zostaje bez reszty rozbite
przez jeden prosty fakt pochodz¹cy z obiektywnej koncepcji rzeczywistoœci: a mianowicie przez
fakt i¿ ja umrê. ¯aden kompromis miêdzy dwoma
perspektywami w tym przypadku nie jest mo¿liwy. Od wewn¹trz mo¿liwoœæ w³asnej œmierci jest
nie do pojêcia, od zewn¹trz zaœ jest ona oczywista. Mo¿e zatem powinniœmy adoptowaæ wy³¹cznie obiektywny punkt widzenia jako w³aœciw¹
postaæ œwiadomoœci œmierci? Psychologicznie
nie jest to mo¿liwe – pogl¹d wewnêtrzny musi
tak¿e dojœæ do g³osu. Poza tym, obiektywna
koncepcja rzeczywistoœci wymaga tak¿e podmiotu logicznego, którym jest „ja obiektywne” –
a ono tak¿e ulegnie unicestwieniu wraz z „ja
subiektywnym”.

Sens ¿ycia
W perspektywie wewnêtrznej problem sensu
¿ycia nie powstaje. Sens ¿ycia dany jest wraz
z form¹ ¿ycia, która jest naszym udzia³em, jako
jej wewnêtrzne standardy. Standardy te to „mo¿liwoœæ dobra lub z³a’, „szczêœcia i nieszczêœcia”,
„sukcesu lub pora¿ki” konkretnej osoby w konkretnym usytuowaniu spo³ecznym i historycznym12. Mówi¹c jêzykiem innym ni¿ Nagel: sens
czyjegoœ ¿ycia dany jest przez mo¿liwe do zrealizowania wartoœci, jakie obecne s¹ w horyzoncie tego ¿ycia i jakie s¹ uznawane w obrêbie
spo³ecznoœci, do której ten ktoœ nale¿y. Czyjeœ
¿ycie w tej perspektywie mo¿e byæ pozbawione
sensu, gdy na przyk³ad ten ktoœ nie mo¿e rozwijaæ
swoich mo¿liwoœci albo jest pozbawiony autonomii. Ale gdy sytuacja siê zmieni, ¿ycie tej osoby
bêdzie mog³o nabraæ sensu. „Filozoficzny”
problem sensu powstaje wraz z ludzk¹ zdolnoœci¹ do spojrzenia na w³asne ¿ycie zewn¹trz.
Wycofanie z bezpoœrednioœci ¿ycia i spojrzenie
z zewn¹trz nieuchronnie niesie mo¿liwoœæ zakwestionowania i zw¹tpienia – samotranscendencja rodzi alienacjê. Kwestionowanie i w¹tpie-

9 T. Nagel: Widok z nik¹d, op. cit., s. 273.
10 W momencie œmierci wszystkie te mo¿liwoœci zostaj¹ unicestwione, i tym oczekiwanie œmierci ró¿ni siê od
oczekiwania nieœwiadomoœci.
11 Tam¿e, s. 275.
12 Tam¿e, s. 260–261.
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nie dotyczy nie tylko ka¿dego z celów cz¹stkowych, dotyczy tak¿e ewentualnego celu ostatecznego, gdyby taki istnia³. Na jakiej zasadzie taki
cel mia³by okreœliæ sens mojego ¿ycia? – nie bez
pewnej przesady pyta³ Nagel. W Widoku z nik¹d
ponownie podejmuje ten w¹tek w œwietle rozró¿nienia pomiêdzy „ja obiektywnym” i „ja subiektywnym”, nieco inaczej
rozk³adaj¹c akcenty. Teraz odmowa uznania
ogólnego, filozoficznego sensu ¿ycia nie wynika
z mo¿liwoœci kwestionowania i w¹tpienia w ka¿dy cel. Wywodzi siê z konstatacji przez „ja obiektywne” braku wa¿noœci ludzkiego ¿ycia w skali
kosmicznej albo w skali wiecznoœci. NajwyraŸniej w tym decyduj¹cym kroku Nagel przyjmuje
jako oczywistoœæ, i¿ przewartoœciowanie pojawia
siê automatycznie wraz ze zmian¹ perspektywy.
Z perspektywy wewnêtrznej nie potrafimy sobie
wyobraziæ, i¿ moglibyœmy siê byli w ogóle nie
narodziæ, jest te¿ oczywiste, ¿e nasze ¿ycie jest
wyj¹tkowo wa¿ne, a nasza œmieræ katastrof¹.
Z perspektywy zewnêtrznej natomiast, która jest
„widokiem z nik¹d”, moje ¿ycie jest tylko impulsem w strumieniu kosmicznym. Moje istnienie jest
przygodne – jestem szczêœliwie zrealizowan¹
mo¿liwoœci¹ wœród niezliczonej liczby mo¿liwych
osób. Niewa¿noœæ mojego istnienia objawia siê
te¿ w tym, ¿e z obiektywnego punktu widzenia
nie jest wa¿ne kto istnieje – zamiast mnie równie
dobrze móg³by istnieæ ktoœ inny. Sam brak ogólnego czy filozoficznego sensu ludzkiego ¿ycia
nie jest jeszcze Ÿród³em poczucia absurdu w filozofii Nagela. Poczucie absurdu p³ynie dopiero
z nieuchronnej i permanentnej konfrontacji obu
perspektyw. Czy musi dochodziæ do tej konfrontacji? Musi, bowiem „ja obiektywne” jest wa¿n¹
czêœci¹ tego czym jesteœmy i nie mo¿emy z niej
zrezygnowaæ. Z drugiej strony nie mo¿emy wyrzec siê perspektywy wewnêtrznej, bo nie mo¿emy przestaæ byæ konkretnymi indywiduami,
którym przypada taki a nie inny konkretny los.
Przyczyna trudnoœci tkwi w tym, ¿e nie mo¿emy
zaj¹æ jakiegoœ trzeciego, neutralnego stanowiska wzglêdem perspektywy wewnêtrznej i zewnêtrznej, po to aby z niego relatywizowaæ nasze
s¹dy do jednej lub drugiej perspektywy. Musimy
¿yæ przyjmuj¹c obie perspektywy jednoczeœnie.
„Ja obiektywne” nie mo¿e byæ tylko obserwatorem. „Ja subiektywne” wci¹ga je w swe pragnienia i aspiracje ¿yciowe – a wiêc w przedsiê-

wziêcia, których znaczenie „ja obiektywne” w³aœnie kwestionuje. To rodzi poczucie absurdu, który powstaje z powodu faktu, i¿ w³asnym czynom
i aspiracjom nadajemy znacznie wiêksz¹ powagê
i znaczenie, ni¿ je posiadaj¹. I jednoczeœnie mamy tego œwiadomoœæ. Czujemy – mówi Nagel –
jak strumieñ absurdu podmywa nasze plany
i osi¹gniêcia.
Chcia³bym w tym miejscu zatrzymaæ siê nie
przy koncepcji absurdu jako groteskowej dysproporcji w naszych czynach i planach, lecz przy
istotnym elemencie tej koncepcji, to jest tezie
Nagela, ¿e z perspektywy zewnêtrznej ¿ycie
ludzkie nie ma ¿adnego sensu.
Bernard Russel a tak¿e wielu innych s¹dzi, ¿e
tym co definitywnie przekreœla sens ludzkiego
¿ycia jest œmieræ. Nagel, przynajmniej na poziomie bezpoœrednich wypowiedzi, nie wi¹¿e bez
sensu ¿ycia z nieuchronnoœci¹ œmierci. Brak
sensu wynika z braku znaczenia naszych czynów w skali maksymalnej, w skali kosmicznej.
Istnieje te¿ inna mo¿liwoœæ zakotwiczenia sensu,
dostêpna dla Nagela – mianowicie ugruntowanie
sensu w obiektywnych wartoœciach. Mimo œmierci, ¿ycie ludzkie ma sens je¿eli s³u¿y realizowaniu wartoœci moralnych – tak s¹dzi wielu filozofów, i nie tylko. Jeden z najbardziej wp³ywowych
i cenionych wspó³czesnych utylitarystów, Peter
Singer s¹dzi podobnie: szczêœcie spo³eczeñstwa mo¿e dostarczyæ jednostce najbardziej przekonuj¹cego sensu ¿ycia. Wbrew subiektywistycznym tendencjom dominuj¹cym na scenie wspó³czesnej etyki analitycznej, Nagel dok³ada wszelkich starañ by broniæ obiektywnoœci wartoœci –
jest zreszt¹ czo³ow¹ postaci¹ stanowiska nazwanego nowym moralnym realizmem. Dlaczego wiêc obiektywne wartoœci moralne nie mog¹
mu dostarczyæ podstawy dla sensu ¿ycia? Tego
nie wiemy. Pomaganie potrzebuj¹cym – powiada – co najwy¿ej mo¿e odroczyæ pytanie o sens
¿ycia, bo je¿eli ¿ycie ka¿dego z nich tak¿e nie
ma sensu... .
Zwraca uwagê ró¿nica w podejœciu Nagela do
problemu sensu ¿ycia i problemu uzasadnienia
teorii etycznej. W obu przypadkach chodzi
o spojrzenie obiektywne, czyli spojrzenie z zewn¹trz na w³asne ¿ycie. Jednak w debacie nad
statusem etyki Nagel przestrzega , ¿e obiektywizacja nie mo¿e pójœæ za daleko, nie mo¿e opuœciæ
ludzkiego œwiata. Grozi³oby to bowiem „znikniê-
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ciem” wartoœci z pola widzenia i sceptycyzmem
etycznym. Obiektywnoœæ o jak¹ chodzi w etyce
to zajêcie bezstronnego punktu widzenia, bezstronnego w tym przede wszystkim sensie, ¿e
podmiot postrzega siebie jako jednego poœród
wielu, bez ¿adnego uprzywilejowania siebie
i wartoœci obecnych w perspektywie w³asnego
¿ycia. Odmiennie natomiast postêpuje Nagel rozwa¿aj¹c kwestiê „ogólnego” czy te¿ „filozoficznego” sensu ¿ycia. Tutaj nic nie powstrzymuje
ruchu myœli w procesie obiektywizacji – ja obiektywne mo¿e pójœæ tak daleko, jak to tylko jest
mo¿liwe. Granice w filozofii Nagela stanowi perspektywa kosmiczna albo perspektywa wiecznoœci. Pytanie o sens mojego ¿ycia staje siê
pytaniem o to jakie ma ono znaczenie w skali
kosmicznej. Jakie wiêc znaczenie w skali kosmicznej maj¹ moje zmagania oraz sukcesy i pora¿ki? Je¿eli sens ¿ycia pojmuje siê w sposób
tak maksymalistyczny jak Nagel, je¿eli szuka siê
go tak daleko i przyjmuje przy tym inne za³o¿enia
filozofii Nagela, to nie jest ¿adnym zaskoczeniem,
¿e odpowiedŸ jest negatywna. W tak wielkiej
skali moje ¿ycie chyba rzeczywiœcie nie ma sensu, tak zreszt¹ jak i innych ludzi. Czy sensu ¿ycia
trzeba szukaæ a¿ tak daleko?
Jest w nas coœ, zdaje siê implicite przyjmowaæ
Nagel, co ka¿e nam szukaæ sensu ¿ycia a¿ tak
daleko. Jest œwiadom, ¿e dotyka tu pewnego
impulsu na który staraj¹ siê odpowiedzieæ religie.
Chodzi o wyci¹gniêcie konsekwencji z faktu, i¿
cz³owiek nie jest w centrum wszechœwiata i nie
znajduje w sobie fundamentu w³asnego istnienia.
Religia nie jest drog¹ dla nowojorskiego myœliciela. Odkrywszy ¿e nie jest w centrum wszechœwiata cz³owiek, poprzez religie uzyskuje dla
siebie wa¿noœæ po¿yczon¹ od najwy¿szej istoty.
W ostatniej ksi¹¿ce The Last Word Nagel mówi
zreszt¹ wprost: „nie chce aby istnia³ jakiœ Bóg,
nie chcê aby taki by³ wszechœwiat”13. Trudno
w tym miejscu powstrzymaæ siê od pytania: Kim
mia³by byæ cz³owiek i jakie musia³oby byæ jego
miejsce w œwiecie, aby Nagel zgodzi³ siê uznaæ,
¿e ludzkie ¿ycie ma ostatecznie jakiœ sens?
Wygl¹da na to, ¿e stawia tak wysokie oczekiwania wobec sensu ¿ycia, ¿e ¿adna z istniej¹cych
koncepcji nie jest w stanie im sprostaæ.
Jak¹ postawê winniœmy zaj¹æ wobec nieuchronnego aspektu absurdu naszego istnienia?

Mo¿liwa jest postawa rezygnacji, postawa heroiczna, wreszcie postawa buntu. Pocz¹tkowo Nagel
zaleca³ ironiê wzglêdem samego siebie. Bunt
i pogarda wobec œwiata, zalecane przez Alberta
Camusa, to postawa zbyt dramatyczna. Jest wyrazem romantycznego rozczarowania, ¿e œwiat
nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Tymczasem je¿eli z odleg³ego punktu widzenia nic nie
ma znaczenia, to nie ma tak¿e znaczenia nasze
rozczarowanie. W Widoku znik¹d Nagel rozwa¿a
trzy mo¿liwe drogi wyjœcia z konfliktu perspektyw. Pierwsza z nich, obecna u Platona i polecana przez niektóre filozofie wschodu, polega na
wyrzeczeniu siê subiektywnego ja jednostkowego i roztopieniu w ogólnoœci. Jest to droga
dostêpna dla nielicznych, w ocenie Nagela zbyt
kosztowna, bo wymaga „amputacji” zbyt du¿ej
czêœci ludzkiej œwiadomoœci, odciêcia siê od
tego kim cz³owiek po czêœci jest. Druga mo¿liwoœæ jest przeciwieñstwem pierwszej bo polega
na odrzuceniu perspektywy ogólnej i ¿yciu
wy³¹cznie w perspektywie subiektywnej – to
droga zalecana przez Nietschego. Nie jest ona
w³aœciwa, bo d¹¿enie do obiektywnego ogl¹du
jest równie¿ istotn¹ czêœci¹ tego czym jesteœmy.
Trzecia mo¿liwoœæ jest tylko z³agodzeniem
konfliktu i za ni¹ opowiada siê Nagel. Wymaga
przekroczenia perspektywy subiektywnej ale
tylko do punktu w którym wartoœæ mojej osoby
i tego co dla mnie wa¿ne znaczy tyle samo, co
wartoœæ ka¿dej innej osoby. Obiektywnoœæ o jakiej mowa jest równoznaczna z zajêciem moralnego punktu widzenia, obiektywnoœæ ta respektuje pewn¹ sferê wartoœci subiektywnych dla
ka¿dej osoby. Rezultatem tej postawy jest pewien rodzaj pokory, okreœlonej jako z³oty œrodek
pomiêdzy samowyrzeczeniem pierwszej a samouwielbieniem drugiej.
Podsumujmy. Wykorzystuj¹c to co jest atutem filozofii analitycznej, a wiêc jasnoœæ jêzyka
i precyzjê argumentacji, Nagel przedstawi³ mocn¹ i przekonuj¹c¹ krytykê argumentów Epikura
i Lukrecjusza. Argumenty te, choæ formalnie poprawne, zawieraj¹ b³êdy rzeczowe: przyjêcie
nietrafnych za³o¿eñ a pominiêcie istotnych przes³anek, które nale¿a³o uwzglêdniæ. Stanowisko
Nagela przywraca zgodnoœæ pomiêdzy zaawansowan¹ analiz¹ filozoficzn¹ a niemal powszechnym doœwiadczeniem ludzkim. Niemniej, z³o

13 T. Nagel: The Last Word, Oxford University Press, New York 1997, s. 130.
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œmierci, przynajmniej na powierzchni myœli
Nagela, nie jest przyczyn¹ tego, ¿e ¿ycie ludzkie
nie ma obiektywnego sensu. W perspektywie
wewnêtrznej sens ¿ycia dany jest wraz z form¹
¿ycia, która jest naszym udzia³em. Ale wartoœci,
które go okreœlaj¹ maj¹ charakter subiektywny.
Ugruntowanie dla obiektywnych wartoœci,
w szczególnoœci dla wartoœci moralnych, znajdziemy postêpuj¹c na drodze obiektywizacji,
lecz nadal pozostaj¹c w obrêbie ludzkiego œwiata. Jeœli jednak na tej drodze post¹pimy jeszcze
dalej, to sensy dane wraz z form¹ ¿ycia znikaj¹
i nawet wartoœci moralne nie wystarczaj¹ do
nadania sensu ludzkiemu ¿yciu. Nie wiemy
dlaczego Nagel nie wi¹¿e braku obiektywnego
sensu ¿ycia z nieuchronnoœci¹ œmierci. Nie robi
tego nigdy choæ to by siê logicznie wi¹za³o.
NajwyraŸniej jednak przyjmuje, ¿e dla okreœlenia
tego sensu trzeba siê odnieœæ do ca³oœci rzeczywistoœci, trzeba wiêc wyjœæ poza œwiat czysto
ludzki. T¹ ca³oœci¹ jest dla niego wszechœwiat
albo wiecznoœæ, i tego sensu tam nie znajduje.
Ca³oœæ bytu nie obejmuje jakiejœ sfery idealnych
wartoœci jako czegoœ odrêbnego od œwiata fizycznego. Wartoœci moralne, choæ s¹ obiektywne nie s¹ idealnymi jakoœciami. Byæ mo¿e z tego
powodu tak rozumiane wartoœci s¹ zbyt s³abe
aby nadaæ ludzkiemu ¿yciu taki sens, który
móg³by wytrzymaæ konfrontacjê z perspektyw¹
kosmiczn¹ czy perspektyw¹ wiecznoœci. Nie
wiemy bowiem jakie warunki musia³yby byæ
spe³nione aby Nagel móg³ uznaæ, ¿e ¿ycie ludzkie ma jakiœ ostateczny sens. Faktem jest jednak, ¿e istnienie g³odu takiego sensu w ludzkiej
naturze Nagel uznaje za oczywiste.
Streszczenie
Charakterystycznym rysem ludzkiej natury w filozofii Thomasa Nagela jest dualizm perspektywy
subiektywnej i obiektywnej oraz dualizm ja subiektywnego i ja obiektywnego. Z jednej strony, subiektywny punkt widzenia oraz zwi¹zany z nim szeroki
zakres subiektywnych doœwiadczeñ nale¿¹ do
ogólnej idei umys³u. Z drugiej natomiast – tendencja do obiektywizacji jest równie wa¿n¹ czêœci¹
ludzkiej natury. Z obiektywnego punku widzenia
jednostka ujmuje œwiat i sam¹ siebie w oderwaniu
od subiektywnej perspektywy wnoszonej przez jej
w³asny, szczególny punkt widzenia, czyli tylko jako

jedn¹ spoœród wielu osób. Podstawowe fakty ludzkiego ¿ycia, narodziny i œmieræ oraz problem sensu
¿ycia i wartoœci prezentuj¹ siê w odmiennym
œwietle w obu tych perspektywach, i nie jest mo¿liwe z³agodzenie tych odmiennoœci. Artyku³
przedstawia bli¿sz¹ dyskusjê tych kwestii ze
szczególnym uwzglêdnieniem problemu œmierci.
Mimo swego naturalizmu, Nagel uznaje, i¿ w naturze ludzkiej jest pragnienie nieskoñczonego trwania, a œmieræ jest z³em w sensie negatywnym,
pozbawia nas bowiem wszystkich przysz³ych dóbr.
S³owa kluczowe: œmieræ, sens ¿ycia, wartoœæ
Summary
One of the features of human nature in
Thomas Nagel’s philosophy is the dualism of
subjective and objective perspectives and the
dualism of subjective and objective selves. On
the one hand, a subjective viewpoint and wide
range of subjective experiences belong to the
general idea of mind. On the other hand, the
tendency towards objectification is an equally
important part of human nature. From the objective vantage point an individual views the world,
including himself, in the detachment from his
subjective perspective brought about by his own
particular point of view; that is, he views himself
just as one person among others. The basic
factor of human life, birth and death, as well as the
problems of the meaning of life and values
present themselves in a different light in these two
perspectives. A complete reconciliation of these
differences is not possible. The paper offers a
discussion of these problems in greater detail with
particular attention paid to the problem of death.
Despite his naturalism, Nagel recognizes a desire
for infinite life in human nature. He argues that
death is evil in the negative sense for it deprives
man of all possible future goods.
Key words: death, meaning of life, value
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