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/9/
SMRŤ

Každý zomrie. Rozchádzame sa však v názore, čo je to
smrť. Niektorí ľudia veria, že budú žiť i po smrti svojich
tiel a pôjdu do neba alebo do pekla, či niekam inam, stanú
sa duchmi, alebo sa vrátia na Zem v inom tele, dokonca
ani nie ako ľudské bytosti. Iní sú presvedčení, že prestanú
existovať, že naše "ja" zomiera spolu s telom. Spomedzi
tých, čo sú presvedčení, že prestanú existovať, si niektorí
myslia, Ž~ je to hrozný fakt, iní nie.

Niekedy sa hovorí, že nikto si nedokáže predstaviť
svoju vlastnú neexistenciu, a preto nemôžeme reálne
veriť, že našou smrťou sa skončí aj naše jestvovanie.
Samozrejme, nemožno si predstaviť svoju vlastnú neexis-
tenciu zvnútra. Nemôžete si zvnútra predstaviť, čo by to
znamenalo byť totálne zničený, lebo niet ničoho, čo by sa
tomu podobalo. V tomto zmysle si nedokážete predstaviť,
čo to znamená byt' úplne v bezvedomí, ani len dočasne.
Fakt, že si to nemôžete predstaviť zvnútra, neznamená, že
si to nedokážete predstaviť vôbec: dokážete, musíte len na
seba nazerať zvonka. Predpokladajme, že vás niekto
knokautoval alebo ste upadli do hlbokého spánku. l keď
musíte byt' pri vedomí, aby ste si to mysleli, neznamená to,
že zmýšľate o sebe, akoby ste boli pri vedomí.

To isté sa vzťahuje aj na smrť. Aby ste si vedeli pred-
staviť svoje vlastné zničenie, musíte o ňom rozmýšľať
zvonku: myslieť na telo tej osoby, ktorou ste vy, s celým
životom a so všetkými skúsenosťami s tým spätými. Pred-
staviť si niečo nie je to isté ako predstaviť si, ako by ste sa
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cítili, keby ste to prežívali. Keď si predstavujete vlastný
pohreb, nepredstavujete si nemožnú situáciu, že ste prí-
tomný na svojom vlastnom pohrebe: predstavujete si, ako
by pohreb vyzeral v očiach iného. Samozrejme, ste nažive,
to však nie je o nič ťažšie ako byť pri vedomí, keď si pred-
stavujete seba v bezvedomí.

Otázka života po smrti súvisí s problémom vzťahu
mysle a tela, o ktorom sme už uvažovali. Ak je pravdivý
dualizmus a každá osoba pozostáva z duše a tela, môžeme
pochopiť, ako je možný život po smrti. Duša bude
schopná žiť sama zo seba a mať mentálny život bez po-
moci tela; keď telo zomrie, namiesto toho, aby tiež
zanikla, môže ho opustiť. Nebude schopná mať tie druhy
mentálneho života, konania a zmyslového vnímania, ktoré
sú podmienené jej spojením s telom (pokiaľ nebude spo-
jená s novým telom), môže však mať iný vnútorný život,
súvisiaci s inými príčinami a vplyvmi - napríklad môže
priamo komunikovať s inými dušami.

Hovorím, že život po smrti môže byť možný, ak by bol
dualizmus pravdivý. No nemusí byť možný, lebo prežitie
duše a jej kontinuálne vedomie môžu úplne závisieť od
podpory a stimulácie, ktoré dostáva od tela, kde sídli,
a duša nemusí byť schopná meniť telá.

Ak dualizmus nie je pravdivý a mentálne procesy sa
odohrávajú v mozgu a sú úplne podmienené biologickým
fungovaním mozgu i ostatného organizmu, potom život po
smrti tela nie je možný. Alebo presnejšie, mentálny život
po smrti by si vyžadoval reštaurovanie biologického, fy-
zického života, vyžadoval by si, aby telo znovu ožilo. Jed-
ného dňa sa to môže stať technicky možným. Snáď bude
možné zmraziť ľudské telá, keď zomrú, a neskôr, pomo-
cou rozvinutejších medicínskych postupov zistiť, čo im
bolo, a na základe toho opäť oživiť.

Ak by to aj bolo možné, ostalo by otázne, či osoba,
ktorá po niekoľkých storočiach ožila, ste vy, alebo niekto
iný. Ak by ste boli po smrti zmrazený a vaše telo by bolo
neskôr oživené, nezobudili by ste sa pravdepodobne lY,
ale niekto, vám veľmi podobný, so spomienkami na váš
minulý život. No aj keby sa posmrtné ožitie toho istého
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"ja"v tom istom tele raz stalo možným, nie je to to, čo sa
zvyčajne nazýva životom po smrti. Život po smrti obyčajne
znamená život bez vášho starého tela.

Je ťažké zistiť, ako by sme mali rozhodnúť, či máme
oddeliteľné duše. Všetky dôkazy hovoria, že život vedený
pred smrťou úplne závisí od toho, čo sa odohráva v ner-
vovej sústave. Ak budeme rešpektovať len normálne po-
zorovania, a nie náboženské doktríny alebo špiritualistické
nároky na komunikáciu s mŕtvymi, niet dôvodu veriť v ži-
vot po smrti. Je to však dôvod veriť, že niet posmrtného
života? Ja si to myslím, no iní môžu dať prednosť tomu,
že ostanú neutrálni.

Napriek tomu tí iní môžu byť presvedčení o posmrt-
nom živote na základe hlbokej viery, i keď na to niet ni-
jakých dôkazov. Ja sám nedokážem úplne pochopiť, ako
je možný tento druh presvedčenia inšpirovaného vierou,
mnohí ľudia to však zrejme dokážu, a dokonca to po-
važujú za prirodzené.

Dovoľte mi však poukázať na inú stránku problému:
ako sa máme cítiť, pokial' ide o smrť. Je to vec dobrá, zlá,
alebo neutrálna? Hovorím o tom, ako by bolo rozumné
cítiť sa, pokial' ide o vašu vlastnú smrť, a nie ani tak
o smrť iných ľudí. Máte hľadieť dopredu, na vyWiadku
smrti s hrôzou, ľahostajnosťou, alebo s uvoľnením?

Samozrejme, závisí to od toho, čo smrť vlastne je. Ak
existuje život po smrti, vyWiadky budú smutné alebo
šťastné v závislosti od toho, kde skončí vaša duša. Ťažkou,
filozoficky najzaujímavejšou otázkou je však otázka, ako
sa máme cítiť, pokiaľ ide o smrť, v prípade, že je koncom.
Je to hrozná vec zbaviť sa existencie?

Sú na to rôzne názory. Niektorí ľudia hovoria, že ne-
existencia, keďže je vôbec ničím, nemôže byť pre mŕtvu
osobu ani dobrá, ani zlá. Iní tvrdia, že byť zničený, byť
úplne vylúčený z možného budúceho pokračovania života,
je definitívne zlo, aj keď mu každý z nás bude stáť zoči-
voči. Iní zasa tvrdia, že smrť je požehnaním - samo-
zrejme, nie preto, že prichádza príliš skoro, ale nakoniec
-, lebo by bolo neznesiteľne nudné žiť večne.

Ak smrť bez ničoho, 1:0 by po nej nasledovalo, je pre
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osobu, ktorá zomiera, buď dobrá, alebo zlá, musí to byť
negatívne dobro alebo zlo. Keďže sama osebe je ničím,
nemôže byť ani príjemná, ani nepríjemná. Ak je dobrom,
tak ním musí byť preto, lebo je neprítomnosťou niečoho
zlého (nudy alebo bolesti); ak je zlom, musí ním byť
preto, lebo je absenciou niečoho dobrého (zaujímavého,
príjemných zážitkov).

Teraz to vyzerá, že smrť nemôže mať nijakú hodnotu,
či už pozitívnu alebo negatívnu, pretože niekto, kto ne-
existuje, nemôže byť znevýhodnený alebo poškodený;
koniec koncov i negatívne dobro alebo zlo sa musí stať
niekomu. Keď to však uvážime, nejde o reálny problém.
O osobe, ktorá existovala, môžem povedať, že bola zvý-
hodnená alebo poškodená smrťou. Predpokladajme, že je
uzavretá v horiacej budove a na jej hlavu padá brvno,
ktoré ju okamžite zabije. Teda netrpí agóniou tých, ktorí
sa na smrť popália. Zdá sa, že v tomto prípade môžeme
povedať: mal šťastie, keď bol zabitý bezbolestne, lebo sa
vyhol niečomu horšiemu. V danom čase bola smrť
negatívnym dobrom, pretože ho ochránila pred po-
zitívnym zlom, ktorým by inak trpel povedzme v nasledu-
júcich piatich minútach. Fakt, že nemohol vychutnať toto
negatívne dobro, neznamená, že nie je pre neho dobrom
vôbec. "On" tu predstavuje osobu, ktorá bola nažive, a kto-
rá by trpela, keby nezomrel.

To isté môžeme povedať o smrti ako o negatívnom zle.
Keď zomriete, skončia všetky dobré veci vo vašom živote:
jedlá, filmy, cestovanie, rozhovory, láska, práca, knihy,
hudba, čokoľvek iné. Ak tieto veci sú dobro, ich neprí-
tomnosť je zlom. Pravdaže, nebudú vám chýbať: smrť
neznamená byť uväznený v samotke. Lenže skončenie
všetkého dobrého v živote ako následok konca samého
života sa jednoznačne javí ako negatívne zlo pre osobu,
ktorá bola nažive a teraz je mŕtva. Keď niekto, koho
poznáme, zomrie, cítime ľútosť nielen za seba, ale aj za
neho, veď nemôže vidieť, ako dnes svieti slnko, ani cítiť
vôňu opekaného chleba,

Keď myslíte na svoju vlastnú smrť, potom fakt, že sa
skončia všetky dobré veci v živote, je určite dôvodom na
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ľútosť. No pravdepodobne to nie je všetko. Väčšina ľudí
chce, aby toho, z čoho sa môžu tešiť, bolo viac, no pre
niektorých vyhliadka na neexistenciu je odstrašujúca
takým spôsobom, ktorý nie je adekvátne vysvetlený tým,
čo sme doteraz povedali. Tažko akceptovať myšlienku, že
svet pôjde ďalej aj bez vás a vy sa stanete ničím.

Nie je jasné, prečo. Všetci akceptujeme fakt, že čas
existoval i predtým, než sme sa narodili, keď nás ešte
nebolo - tak prečo máme byť takí znepokojení vyhliad-
kou na neexistenciu po našej smrti. Z istých dôvodov to
však nepociťujeme ako to isté. Perspektíva neexistencie je,
aspoň pre mnohých ľudí, strašidelná takým spôsobom,
akým minulá neexistenia nemôže byť.

Strach zo smrti je veľmi záhadný, iný ako ľútosť nad
koncom života. Je pochopiteľné, keď chceme mať viac zo
života, viac vecí, ktoré so sebou prináša, takže smrť
vidíme ako negatívne zlo. Lenže ako môže byť vyhliadka
našej vlastnej neexistencie v pozitívnom smere taká
poplašná? Ak naozaj prestaneme existovať tým, že zo-
mrieme, niet sa na čo tešiť; tak ako to môže byť niečo,
čoho by sme sa mali báť? Ak o tom rozmýšľame logicky,
zdá sa, že smrť by mala byť niečím, čoho sa treba báť len
vtedy, ak ju prežijeme, a nebodaj prejdeme nejakou hroz-
nou premenou. To však mohým ľuďom nebráni si myslieť,
že zničenie je jednou z najhorších vecí, aká sa im môže
prihodiť.


