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WSTĘP 
Leibniz postawił sławne pytanie: „dlaczego istnieje coś, za-

miast by raczej nic nie istniało, zważywszy, że nic jest łatwiejsze niż 
coś?”. Otóż wcale „nic” nie jest łatwiejsze od czegoś. Wszystko co 
jest, musi być, bo nie może być niebytem (jak to mówili eleaci). To, 
co jest, jest z konieczności. Pomijam fakt, że niebytu nie można sobie 
wyobrazić czy pomyśleć. W takim razie nie można mówić, że niebyt 
jest łatwiejszy, bo tego absolutnie, całkowicie nie ma. Niebyt jest 
niemożliwością. A to, co bardziej niemożliwe, jest trudniejsze. Zatem 
niebyt jest nieskończoną trudnością. I tak oto, jeżeli mieliśmy u Leib-
niza trudniejszy byt i łatwiejszy niebyt, to w tej sytuacji, byt staje się 
łatwiejszy i jedyny. I chyba właśnie z tego względu człowiek przy-
wiązuje się tak bardzo do bytu. Bo ten jest „łatwiejszy i jedyny” 
w jego percepcji, gdyż niebyt z zasady wykracza poza poznawcze 
możliwości człowieka. Niebyt zatem budzi trwogę. I to nie byle jaką 
– trwogę największą, bo prawdopodobnie ostatnią doświadczaną 
w życiu człowieka, tuż przed samą śmiercią. 

Z drugiej jednak strony „(…) renesansowy portret męczeń-
stwa św. Sebastiana konającego w spokoju albo obraz El Greco pt. 
«Ukrzyżowanie», mogą ukazać nam filozoficzną prawdę, która wyra-
ża się w stwierdzeniu, że co prawda życie jest cierpieniem, to jednak 
istnieje w nim pewne „poza”, poprzez które możemy osiągnąć osta-
teczne zjednoczenie się z wolą samą, tzn. dostąpić „ostatecznego 
zbawienia”1. Człowiek, który wykracza poza potoczną percepcję, 
wyłącza w sobie trwogę przed śmiercią. Wie bowiem, że niebyt nie 
jest niebytem totalnym, ale niebytem względnym – niebytem tylko 
w stosunku do bytu, co prowadzi go do stwierdzenia, że niebyt to 
tylko inno-byt. Brak trwogi przed niebytem nie jest jednak cechą 
specyficznie europejską czy chrześcijańską. Mędrcy o różnych para-
dygmatach (czy to w buddyzmie, czy w stoicyzmie, czy w kulturze 
samurajskiej, czy na drodze zupełnie świeckiej) już od zarania dzie-
jów potrafili zyskiwać wieczny spokój jeszcze za życia. 

                                                      
1 Tłum. własne. J. Young: Schopenhauer. London; New York 2006, s. 137.  
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Jednak czy jest to trudne zadanie? W końcu w trakcie nasze-
go istnienia nieustannie spotyka nas jakieś cierpienie, a jeszcze czę-
ściej strach przed tym cierpieniem. „Wola jako wola życia jest wolą 
wieczną, składającą się z niezmiennego i hierarchicznego układu idei. 
Tym samym z chwilą kiedy przerażenie, strach, ból i śmierć zostały 
wpisane w system, wola i im zapewniła wieczne trwanie. (…) Cier-
pienie pozostanie z nami na zawsze, ani nie osłabnie, ani nie złagod-
nieje, jest ono bowiem odwiecznym przeznaczeniem świata”2. 

Niemniej jednak „Wiemy dzięki Kantowi, że świat złożony 
z przestrzeni i czasu jest idealny. Ale od kiedy – przynajmniej od kie-
dy Schopenhauer powziął się tej argumentacji – przestrzeń i czas 
stanowią jedynie możliwe principium individuationis, prowadzi nas to 
do wniosku, iż rzeczywistość sama w sobie jest tak naprawdę poza 
wielością. Jednakże cierpienie (co więcej: chcenie w jakiejkolwiek 
formie), wymaga wielości, tzn. rozróżnienia między podmiotem chce-
nia a opornym na zabiegi zdobywania przez podmiot obiektem. Przez 
to właśnie rzeczywistości w samej w sobie nie może dotyczyć cierpie-
nie”3. 

Mając przeczucie niebytu, wiemy, że „nic” jest „niczym” 
tylko z naszego punktu widzenia: „my natomiast wyznajemy otwar-
cie: to, co pozostaje po całkowitym zniesieniu woli, jest wprawdzie 
niczym dla wszystkich, których jeszcze przepełnia wola. Ale i na od-
wrót: dla tych, u których wola dokonała zwrotu i się zaprzeczyła, jest 
ten nasz bardzo realny świat ze wszystkim swoimi słońcami 
i mlecznymi drogami – niczym”4. 

 
 

Redaktor naczelny, 
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2 Tłum. własne. Ibidem, s. 104.  
3 Tłum. własne. Ibidem, s. 199-200. 
4 A. Schopenhauer: Świat jako wola i przedstawienie. T. 1. Przeł. J. Garewicz. 
Warszawa 2013, s. 621. 


