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Rafał Niezgoda
1
 

Medyczne i antropologiczne aspekty choroby i śmierci 
suchotniczej w epoce romantyzmu  

na przykładzie „Récit d'une soeur”,  
wspomnień rodziny de La Ferronnays 

Je m’en irai bientôt au milieu de la fête2.  

1. Wstęp 

Na początku należy dokonać rozróżnienia pomiędzy alternatywnym funkcjono-
waniem w literaturze medycznej i w literaturze kluczowych pojęć, którymi będę się 
posługiwać w swojej pracy. „Gruźlica” (tuberculosis) jest terminem medycznym, który 
zasadniczo zaczął wchodzić do szerszego obiegu w momencie odkrycia przez Ludwika 
Pasteura i Roberta Kocha w 1882 roku prątka gruźlicy. Dopiero wtedy możliwe było 
poznanie etiologii choroby i w następstwie klasyfikacja nozologiczna. Druga nazwa, 
bardziej popularna, „suchoty”, odnosi się do całokształtu choroby i jej objawów, które 
mógł każdy postronnie obserwować i które polegały na stopniowym, zazwyczaj szyb-
kim („galopujące suchoty”) wyniszczeniu organizmu prowadzącym do śmierci. Tę drugą 
nazwę przyjąłem jako nadrzędną w mojej pracy, ponieważ wiąże się ona z poziomem 
wiedzy na temat choroby w początkach wieku XIX i popularnym jej użyciem. Funk-
cjonowały również nazwy zamienne, np. phthisis (gr.) oraz „skrofuły”, tj. gruźlica 
węzłów chłonnych objawiająca się obrzękiem węzłów szyjnych oraz widocznymi 
guzkami. Obecnie gruźlicę uznajemy za potencjalnie śmiertelną chorobę, natomiast 
należy pamiętać, że w wieku XIX niemal zawsze prowadziła do zgonu.  
Ważną kwestią (związaną z aktualną wiedzą medyczną i w perspektywie mojej 

dalszej analizy) jest droga szerzenia gruźlicy. Do podstawowych mediów zakażenia 
z pewnością należy droga kropelkowa, poprzez układ oddechowy. Chory, który jest 
w stadium prątkowania, przenosi bakterie poprzez kaszel, kichanie, a nawet kiedy się 
śmieje i mówi. Wtedy minimalne kropelki, które unoszą się w powietrzu, dostają się 
drogami oddechowymi do pęcherzyków płucnych, w których dochodzi do zakażenia. 
Co ciekawe, również medycyna wieku XIX to przeczuwała. Im dłuższy i częstszy jest 
kontakt z chorym, tym ryzyko zachorowania jest większe.  
Do podstawowych objawów choroby w pierwszym stadium należą: ból w klatce 

piersiowej, krwioplucie oraz przewlekły, produktywny kaszel. Objawy ogólne to: na-
wracająca niewysoka gorączka i stany podgorączkowe, dreszcze, nocne poty, ubytek 
masy ciała, bladość i łatwa męczliwość. W stadium bardziej zaawansowanym chory 
odczuwa dolegliwości o nasilonym charakterze, takie jak: wilgotny kaszel, zmęczenie 
i osłabienie, chudnięcie i brak apetytu, gorączka, krwioplucie oraz ból w klatce piersiowej 
i duszność. W rozsianej gruźlicy stan jest ciężki i może prowadzić do zgonu. Dzisiejsza 

                                                                   
1 rodin111@wp.pl, dr, literaturoznawca, bez afiliacji. 
2 Odejdę już niebawem w połowie zabawy, cytat z Wiktora Hugo znaleziony przez Aleksandrę w zeszycie, 
w którym Albert notował swoje myśli i frazy wyjęte z lektur. Wszystkie tłumaczenia z języka francuskiego 

obecne w pracy są mojego autorstwa. [Zob. Hugo V., Soleils couchants, [w:] tenże, Les Feuilles d’automne, 

Paris 1831]. 



 

Rafał Niezgoda 
 

8 
 

medycyna jest w stanie leczyć nawet najbardziej powikłane stany chorobowe związane 
z gruźlicą, natomiast należy pamiętać o niemal zupełnej bezradności medycyny dzie-
więtnastowiecznej, leczącej w zasadzie objawy i nieznającej właściwej etiologii choroby

3
.  

W wieku XIX choroba ta była prawdziwą klęską, która pustoszyła wysoko uprze-
mysłowione miasta i prowincjonalne wsie. Niektórzy oszacowali, że pod koniec wieku 
XIX we Francji

4
 śmiertelność wynosiła pomiędzy 80 000 a 150 000 zgonów rocznie. 

Oczywiście dane te są przybliżone i nie do końca wiarygodne, ponieważ, jak to udo-
wodniła w swojej pracy Arlet Mouret, podane statystyki były celowym nadużyciem 
i manipulacją ze strony ówczesnego rządu i wiązały się ze spadkiem dzietności oraz 
rozgrywaniem polityki wewnętrznej Francji, opartej na znaczącym obniżeniu demo-
grafii i prowadzoną polityką antyniemiecką

5
. Niemniej, z pewnością można uznać 

gruźlicę (suchoty) za jedną z najbardziej dotkliwych i „widocznych” chorób wieku 
dziewiętnastego (obok cholery

6
), która w sposób brutalny i gwałtowny „wyrywała” 

chorych z łona rodzin przy prawie zupełnej niemocy ówczesnej medycyny. Choroba ta 
dotykała biednych, ale i książęta na nią umierali, i była swoistym nowożytnym danse 
macabre, i wcieleniem średniowiecznego egalitaryzmu śmierci w romantycznej, dra-
matycznej odsłonie.  
Celem mojego artykułu jest wydobycie z rodzinnej relacji „Récit d'une soeur” 

informacji, które pozwolą zrekonstruować sposób przeżywania choroby, śmierci i żałoby 
w arystokratycznej rodzinie de La Ferronnays oraz ukazanie gruźliczych symptomów, 
które stopniowo rozwijały się u niektórych członków rodziny, prowadząc do ich śmierci. 
Jest to o tyle istotne, że w nieco szerszym, antropologicznym spojrzeniu postawa tej 
rodziny wobec choroby i spraw ostatecznych człowieka rzuca nieco więcej światła na 
mentalność i religijność ludzi wskazanej warstwy społecznej i w jakimś stopniu jest też 
charakterystyczna dla innych przedstawicieli sfery. Analizie poddałem również te 
obszary ówczesnej medycyny, które łączyły się z leczeniem suchot i podejściem do 
chorych lekarzy i rodziny. Dokonując wyboru materiału, który się znalazł w tym 
opracowaniu, kierowałem się zwłaszcza jego reprezentatywnością w stosunku do 
obszarów, które mnie interesowały, przy czym musiałem dokonać zdecydowanej 
selekcji, ze względu na powtarzalność postaw i odczuć. 

2. „Récit d'une soeur” – kronika śmierci i miłości 

Poufne dzienniki rodziny de La Ferronnays zostały wydane po raz pierwszy w roku 
1867, dwadzieścia lat po zredagowaniu ostatniej części

7
 przez Paulinę de La Ferronnays. 

Nie będę w tym miejscu szczegółowo analizował perypetii rodziny, natomiast zarysuję 

                                                                   
3 Problem gruźlicy jest aktualnie jednym z najbardziej palących do rozwiązania. Aby uzmysłowić sobie, jaki 
zasięg ma obecnie gruźlica, wystarczy przywołać dane zebrane przez Światową Organizację Zdrowia WHO 
(2018). Choroba ta jest obecnie w pierwszej dziesiątce przyczyn zgonów na świecie. W 2017 roku oszaco-
wano nowe zachorowania na 10 milionów osób, z czego zmarło 1,3 miliona chorych.  
4 Jako punkt odniesienia służy mi Francja wieku XIX, z racji na zakres tematyczny pracy.  
5 Zob. art.: Mouret A., La légende de 150.000 décès tuberculeux par an, [w:] „Annales de démographie 
historique” 1996, s. 61-84.  
6 Epidemia cholery, jedna z wielu, która wybuchła we Francji, tylko w roku 1832 roku, pomiędzy marcem 
a wrześniem zebrała żniwo 18 406 śmierci w samym Paryżu. W ciągu jednego dnia notowano 800 zgonów. 
Podaję za: Sangsue D., Fantômes, esprits et autres morts-vivants. Essai de pneumatologie littéraire, Librairie 
José Corti, Paris 2011, s. 247, 249. 
7 Korzystałem z tego właśnie wydania i wszystkie cytaty z niego pochodzą: Récit d’une soeur. Souvenirs de 
famille. Recueilles par Mme Augustus Craven née La Ferronnays, Librairie académique Didier, Paris 1867, 
t. 1, s. 451, t. 2, s. 428. 
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„topografię” śmierci, która stanowi główną kanwę tych niezwykłych wspomnień
8
. 

„Récit d’une soeur” („Opowieść jednej z sióstr”), można potraktować przede wszystkim 
jako niezwykłą relację dokumentującą zwłaszcza zgony członków tejże rodziny. Na tle 
innych wspomnień powstałych w okresie romantyzmu, te zasługują na szczególne 
miejsce ze względu na żywiołowość i precyzję relacji, autentyczność ukazanych 
przeżyć i niezaprzeczalny talent literacki, który pozwolił oddać nieuchwytne niuanse 
chwil, naznaczonych przeczuciem, chorobą i śmiercią, i związanych z nieuleczalną 
wtenczas gruźlicą. Przeanalizowane wspomnienia powstałe w kręgu arystokratycznej 
rodziny de La Ferronnays nacechowane są ultramontańskim spojrzeniem na rzeczy-
wistość, przy czym nie ma ono nic wspólnego z fałszywą i płytką bigoterią, co dodat-
kowo podnosi walory autentyzmu relacji. Warto nadmienić, że te wspomnienia nie 
powstały w celu publikacji i były przeznaczone wyłącznie dla członków rodziny, jako 
budująca skarbnica relacji wzniosłych śmierci, ale i przykładnego życia, jako swoiste 
exemplum do naśladowania. Listy sięgają roku 1830 i kończą się w roku 1848.  

Paulina de La Ferronnays
9
, później Augustowa Crawen, ze względu na częste 

podróże związane z obowiązkami dyplomatycznymi męża, utrzymuje rzadko przery-

wany kontakt listowny z pozostałymi członkami swojej najbliższej rodziny. Dzięki 

temu oddaleniu
10

 wszystkie wydarzenia i wzruszenia są skrupulatnie rejestrowane 

w korespondencji, która finalnie staje się czułym barometrem najintymniejszych poru-

szeń i tragedii tej autentycznie kochającej się i pobożnej rodziny. W listach przejawiają 

się niezmiennie trzy wątki: miłości Alberta i Aleksandry, nieustannych rozstań 

i podróży oraz częstych, tragicznych z uwagi na młody wiek, śmierci członków 

rodziny. Warto je tutaj (bez dodatkowego komentarza) przywołać. Pierwszą śmiercią, 

która zostawiła swój ślad w korespondencji rodzinnej, jest zgon w 1831 roku hrabiego 

d’Alopoeus, ojca Aleksandry, przyszłej żony Alberta de La Ferronnays. Nieco później 

następuje śmierć Alberta, najbardziej przeżywana, która zostawiła najtrwalszy ślad 

w korespondencji
11

.  

W 1842 roku umiera ojciec rodziny, hrabia de La Ferronnays, którego śmierć oto-

czona jest tajemnicą niezwykłego nawrócenia młodego Żyda Ratisbonne’a. Kolejny 

cios spada na rodzinę również w 1842 roku i śmierć zabiera siostrę Pauliny, młodą 

Eugenię, która dopiero co wyszła za mąż i urodziła syna. W tym samym roku umiera 

młodziutka Olga, przedostatnie dziecko państwa de La Ferronnays. Następuje kilku-

letnia przerwa, bez żadnych „odejść”. Dopiero w roku 1847 następują dwa inne zgony: 

pierwszy podniosły Aleksandry (wdowy po Albercie de La Ferronnays) i krótko po 

nim śmierć pani de La Ferronnays. Warto dodać, że oprócz tych silnie wyakcento-

wanych w korespondencji znajdujemy również wiele śmierci drugoplanowych, człon-

ków dalszej rodziny, przyjaciół oraz zupełnie przypadkowych osób, które łączy to, że 

dotyczą osób młodych, są gwałtowne i opatrzone nieodwołalnym wyrokiem: „galo-

pujące suchoty”. 

                                                                   
8 Zainteresowanych szczegółowym poznaniem powiązań tej rodziny odsyłam do znanej książki wybitnego 

francuskiego historyka Philippe’a Ariès, Człowiek i śmierć, Warszawa 1992, s. 403-422, gdzie w sposób 

zwarty została ukazana historia i perypetie rodziny de La Ferronnays.  
9 Urodzona 12 kwietnia 1808 roku w Londynie, zmarła 1 kwietnia 1891 roku w Paryżu.  
10 Stałym leitmotivem listów jest skarga na częste i długie rozłąki rodzinne.  
11 Zasadniczo tom I wspomnień poświęcony jest miłości Alberta i Aleksandry oraz jego chorobie i śmierci. 

Tom II dotyczy losów innych członków rodziny.  
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3. Medycyna romantyczna – w kręgu kontrowersji i terapii  

W dziedzinie myśli i koncepcji medycznych z pewnością można zauważyć wyraźny 

przełom, który zaczął się rysować na pograniczu wieku XVIII i XIX. Związany był on 

z wyłonieniem się niejako dwóch szkół i diametralnie różnych spojrzeń. Pierwsza 

„szkoła” prezentowała medyczną myśl europejską związaną z takimi ośrodkami, jak 

Paryż, zaś druga „szkoła” związana była z zupełnie nowatorskim spojrzeniem wy-

klarowanym na łonie medycyny niemieckiej. Znawczyni zagadnienia, Bożena Płonka-

Syroka, w swojej fundamentalnej pracy dokonuje dogłębnej analizy różnych koncepcji 

i doktryn związanych z tym zagadnieniem. W świetle przeprowadzonych przez nią 

analiz pojawia się cezura lat 1797-1848, związana z poczuciem przemian tradycyjnego 

modelu medycyny zrodzonym na ówczesnych niemieckich uniwersytetach:  

Wyjątkowość okresu postrzegali oni w ten sposób, iż niemiecka medycyna 

akademicka stanęła przed koniecznością zupełnie nowego sprecyzowania 

swoich postaw, nie mogąc przejąć gotowych rozwiązań wypracowanych 

w innych kręgach kulturowych (francuskim i brytyjskim), ponieważ stworzone 

tam teorie medyczne miały wbudowane w swą strukturę elementy niezgodne ze 

światopoglądem ukształtowanym przez luteranizm i tradycyjnie pojmowany 

przedoświeceniowy katolicyzm12.  

W tym długim okresie, który wykształcił wybitnych lekarzy, powstało wiele ory-

ginalnych koncepcji i doktryn (np.: brownizm, mesmeryzm, homeopatia), którymi nie 

będę się tutaj zajmował, natomiast istotne jest wskazanie różnic dwóch z gruntu od-

miennych szkół: francuskiej i niemieckiej, ale z punktu widzenia głównie tej ostatniej.  

Niemieccy lekarze z dużą nieufnością zaczęli podchodzić do recepcji osiągnięć 

(także w dziedzinie samych doktryn medycznych) zbudowanych na podstawach 

filozofii francuskiego Oświecenia i angielskiego empiryzmu, co łączyło się z wyraźną, 

niemal wrodzoną w środowisku niemieckim niechęcią do tendencji liberalnych 

i naturalistycznych:  

W filozofii Oświecenia dostrzegali źródła zachwiania podstaw porządku 

społecznego i wybuchu rewolucji francuskiej. Empiryzm postrzegali jako nie-

naukowy, ponieważ opierał się na podstawach, które uznawali za niemożliwe 

do uznania za racjonalne13.  

Wtedy też (tj. około roku 1820) wyłoniły się dwa zasadnicze programy interpre-

tacyjne: U somatyków koncepcja budowania wiedzy opartej na doświadczeniu wiązała 

się z akceptacją poznania o charakterze osobowym, dokonywanego w stanie aktywnej 

świadomości przez podmiot poznający, kierujący swą uwagę ku poznawanym obiektom14
, 

takie spojrzenie uruchamiało główną rolę zmysłów w badaniu. Natomiast w ujęciu 

romantyków: Podmiot poznający doświadczał świata obiektywnych idei, uzyskując doń 

dostęp za pomocą racjonalnej refleksji15
. Na bazie tego doświadczenia wewnętrznego 

stworzono system wiedzy pewnej. W ten sposób, co akcentuje badaczka, niemiecka 

medycyna dokonała ewaluacji swoich postaw i podstaw, od pola problemowego 

                                                                   
12 Płonka-Syroka B., Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007, s. 474. 
13 Tamże, s. 476. 
14 Tamże, s. 477. 
15 Tamże, s. 477. 
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(wypracowanego jeszcze w starożytności), poprzez różnego rodzaju późniejsze moder-

nizacje, aż do stworzenia nowego pola problemowego i nowego standardu interpreta-

cyjnego, który pojawi się po latach 40. XIX wieku.  

Ta wyraźna wrogość wobec kryteriów uchodzących za racjonalne w ówczesnej 

Europie i głębokie poczucie odrębności nauki niemieckiej, dążącej do wypracowania 

nowych standardów (lata 1797-1848), czyni z tamtejszej medycyny koryfeusza roman-

tycznego (niematerialistycznego i metafizycznego) spojrzenia na poznanie i badanie 

medyczne. Francuska medycyna była w tym okresie ukierunkowana materialistycznie 

w stronę somatyki, co sprawiało, że fundamentalnie różniła się od medycyny germań-

skiej, ukierunkowanej niematerialistycznie (w filozofii również) w stronę spirytuali-

stycznego ujęcia rzeczywistości wyrosłej z filozofii hermetycznej i mistyki
16

. Wyzna-

czona przez program romantyczny koncepcja antropologii medycznej stworzyła wyraźny 

kontekst fizjologii i patologii romantycznej, i wśród innych postulatów głosiła, że:  

stan zdrowia jednostki ludzkiej zależy przede wszystkim od stopnia odzwier-

ciedlenia ogólnej idei gatunku w jej indywidualnej strukturze, a także od kontroli 

sprawowanej przez duszę nad przebiegiem procesów życiowych. Dusza 

sprawuje tę kontrolę w sposób zwykle przez człowieka nieuświadomiony, jej 

aktywność jest jednak istotnym elementem procesów fizjologicznych i pato-

logicznych17. 

 Zaprezentowany program romantyczny rywalizował długo, w ciągu wieku XIX (na 

uniwersytetach niemieckich), z programem somatycznym i został ostatecznie zdyskre-

dytowany i wyparty po roku 1848.  

W wieku XIX leczono suchoty różnymi metodami. Odnosząc się do powyższych 

koncepcji, przejdę teraz do sposobów kuracji, które mają swoje odzwierciedlenie 

w wybitnie somatycznym podejściu do choroby, praktykowanym na łonie medycyny 

francuskiej. Wiek XIX jest okresem narodzin i rozwoju różnych dziedzin nauk me-

dycznych. Jedną z nich jest anatomia patologiczna i bakteriologia, które w dużym 

stopniu przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat gruźlicy. Niemniej na polu 

leczenia, obchodzenia się z chorymi i stosowania różnych kuracji wiek XIX nie przy-

niósł przełomowych rozwiązań, bowiem wiele z nich polegało na leczeniu objawowym 

i uciekaniu się do tradycyjnych metod, pochodzących nawet ze starożytności
18

. 

Zwyczajowo i prewencyjnie lekarze zalecali zmianę powietrza na bardziej suche 

i ciepłe oraz zamieszkiwanie (czasowe) na terenach ciepłych i słonecznych (Italia). 

                                                                   
16 Por. tamże, s. 163-169. 
17 Tamże, s. 244.  
18 Od czasów starożytnej Grecji aż po wiek renesansu leczenie suchot polegało głównie na przestrzeganiu 

odpowiedniej higieny żywienia, głównie z zastosowaniem mleka oślicy lub kozy i picia wina. Już wtedy 

zalecano zmianę powietrza i ekspozycję słoneczną chorych. Stosowano różnego rodzaju adjuwanty pocho-

dzenia roślinnego, np. wonności, leki zwężające naczynia krwionośne (astryngenty), leki moczopędne (diu-

retyki), substancje psychoaktywne (opiaty), minerały (siarkę albo arszenik) oraz te pochodzenia zwierzęcego, 
np. maści z płuc wilka lub jelenia oraz upuszczanie krwi. Po okresie renesansu dorzucono do tego naparstnicę, 

cykutę, sporysz żytni i obok nich arszenik, sól rtęciową, miedź, złoto, srebro, wapń. Skuteczność tych metod 

była mocno ograniczona, dlatego stosowano dodatkowo: spożycie jaszczurek, kwasu salicylowego, kwasu 

pruskiego (cyjanowodoru), życie blisko morza i wodorostów morskich, magnetyzm, jonizację. Podaję artykuł 
za: Labrude P., La thérapeutique ancienne de la tuberculose, tenże cytuje za: P. Pradalié, Histoire du 

traitement curatif de la tuberculose pulmonaire au XXe siècle, [w:] „Revue d'histoire de la pharmacie”, 88ᵉ 

année, nr 328, 2000, s. 535. 
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Wiek XIX to okres coraz bardziej reklamowanych pobytów w sanatoriach dla chorych, 

w których stosowano specjalistyczną kurację za pomocą odpowiedniej diety i medy-

kamentów.  

Zaprezentuję teraz w skrócie rutynowe metody i medykamenty, do których uciekali 

się ówcześni medycy w kuracji suchotników
19
. Aby zmniejszyć ostre napady kaszlu, 

które powodowały dodatkowe uszkodzenie płuc, stosowano syropy z roztworu kode-

inowego i eterowego. Jako środek pomocny w odkrztuszaniu plwociny (częste 

w późnym stadium gruźlicy), stosowano terpiny. W przypadku napadów duszności 

lekarze stosowali inhalacje tlenem. Na skurcz oskrzeli dobra była teofilina, powszech-

nie stosowane było nacieranie alkoholem, zastrzyki z atropiny. W sytuacji silnych 

dreszczy spowodowanych wysoką gorączką dawano do spożycia od 4 do 5 gram 

fosforanu wapnia. Kiedy gorączka nie ustępowała, była stosowana doustnie fenacetyna 

lub też mrożone napoje, również z dodatkiem alkoholu o działaniu hipotermicznym 

oraz nalewka cynamonowa lub ekstrakty z chinowca (chinina).  

Częste w przypadku choroby zaparcia łagodzono za pomocą lewatyw i oleju rycy-

nowego i innych środków przeczyszczających, natomiast w sytuacji wystąpienia bie-

gunki zwalczano ją, stosując opium lub azotan bizmutu. Jedną z dolegliwości bardzo 

uciążliwych dla chorego było obfite krwioplucie, które leczono za pomocą okładów 

z lodu, który kładziono na płuca i mrożonych napojów oraz używano sporyszu żytniego 

lub opium
20

.  

Patrząc na przywołane różnorodne sposoby leczenia suchot, można mieć poczucie 

skuteczności w walce z chorobą. Jednak wniosek powinien być zupełnie inny. Bogactwo 

środków i różnego rodzaju medykamentów paradoksalnie świadczy o zupełnej bezsil-

ności ówczesnej medycyny, która nie była w stanie, zważywszy na fundamentalny 

brak wiedzy na temat prawdziwej etiologii choroby, przedsięwziąć odpowiednią 

i skuteczną terapię. Niemniej niektóre z wymienionych sposobów z pewnością łagodziły 

przebieg suchot i cierpienie chorych oraz wpływały pozytywnie na organizm. Warto 

nadmienić, że niektóre z nich były stosowane aż po wiek XX.  

4. Romantyczna „ars moriendi”  

Użyta przeze mnie analogia „Récit d’une soeur” (oczywiście w częściowym zakresie) 

ze średniowiecznym utworem może być w pewnym stopniu uzasadniona. Wnikliwie 

czytając relację rodziny de La Ferronnays i analizując postawy wobec choroby, śmierci 

i religii, można zauważyć wiele miejsc wspólnych, które mają swoje zakorzenienie w 

tym średniowiecznym traktacie o dobrej śmierci chrześcijanina. Zauważona przeze 

mnie prawidłowość świadczy o swoistej łączności pomiędzy starą średniowieczną 

tradycją, zakorzenioną w mentalności francuskiej arystokracji, która jest widoczna aż 

po wiek XIX. Oczywiście nośnikiem tej tradycji jest Kościół katolicki i jego zrutyni-

zowana liturgia (towarzyszenia umierającemu). W przypadku analizowanego utworu 

jest to „podskórnie” wyczuwalne i też dostrzegalne w sposobie przeżywania religijności 

w zderzeniu z chorobą, śmiercią i żałobą.  

                                                                   
19 W przypadku polskiej medycyny i zjawiska gruźlicy odsyłam do: Marzec G., Medycyna, Warszawa 2018, 
s. 55-62 [w serii: Nowa Biblioteka Romantyczna, pod red. M. Zielińskiej].  
20 Podaję za: Labrude P., La thérapeutique ancienne de la tuberculose, dz. cyt.  
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Średniowieczna ars moriendi miała oczywiście przygotować do chrześcijańskiej 

śmierci, ale (zwłaszcza po epidemii czarnej śmierci) była też przesiąknięta obecnością 

różnego rodzaju makabry. Nie ten wszak element mnie interesuje. Istotą traktatu było 

uświadomienie czytelnikowi, że jego (osobista) śmierć jest etapem (najważniejszym) 

w osiągnięciu zbawienia. Dlatego należy zachować szczególną czujność, aby ustrzec 

się przed pokusami diabła w tym krytycznym momencie. Zatem kluczowe jest to-

warzyszenie umierającemu, odmawianie określonych modlitw, obecność kapłana, a co 

więcej, dzięki traktatowi (przewodnikowi) dowiadujemy się, że obecność niemal każ-

dego mogła być pomocna w bezpiecznym przejściu na drugą stronę życia.  

W relacji rodziny de La Ferronnays możemy towarzyszyć umierającym i czuć 

ducha, który ożywił również sens średniowiecznego traktatu i czasem odnosi się wra-

żenie, że „teatr śmierci”, który „rozgrywa” się wokół umierającego, jest skrupulatnie, 

punkt po punkcie reżyserowany według scenariusza typowego ars moriendi, zawartego 

w sześciu rozdziałach. Warto go tutaj pokrótce przytoczyć: 1) Pierwszy rozdział 

opisuje dobre strony (własnej) śmierci i konkluduje, że śmierć nie jest czymś, czego 

należy się lękać. 2) Ukazane jest pięć pokus, które osaczają umierającego i sposoby 

obrony przed nimi (te pokusy to: brak wiary, beznadzieja, niecierpliwość, pycha 

i chciwość). 3) Wymienione jest siedem pytań, które należy postawić umierającemu, jak 

również ukazać pociechy, płynące z odkupienia, które ofiarowuje miłość Chrystusa. 

4) Ukazane jest życie Chrystusa jako wzór. 5) Zwraca się do bliskich i rodziny, wska-

zując, jakie przyjąć postawy i jak postępować przy umierającym. 6) Zawiera modlitwy, 

które należy odmawiać przy umierającym.  

Zarówno w samym traktacie, jak i w relacji „Récit d'une soeur” nie będziemy epa-

towani opisem makabry, z fizycznym wymiarem umierania. W obu przypadkach punkt 

ciężkości przesunięty został w stronę wewnętrznego, bardzo intymnego przeżycia 

śmierci (swojej lub czyjejś) w duchu chrześcijańskiej (katolickiej) pobożności. Ale nie 

tylko. Należy również zauważyć, że to charakterystyczne „oswojenie” ze śmiercią, jej 

symptomatyczna „słodycz” i spokojna rezygnacja, z którą mamy do czynienia w relacji 

rodziny de La Ferronnays, ma również drugie dno (nie tylko chrześcijańskie). Widoczne 

jest ono w wyraźnym wpływie romantyzmu niemieckiego, potrafiącego wydobyć 

i uwypuklić (jak żaden inny) pogodne oblicze „wielkiego przejścia” na drugą stronę 

życia (du grand passage). Śmierć w tym ujęciu jest postrzegana jako wyzwolenie 

i pocieszenie, a także czarujący sen innego świata, gdzie witać nas będą aniołowie 

i bliscy
21

. W dalszej analizie postaram się wydobyć te aspekty relacji, umiejscawiając 

je również w szerszym kontekście kulturowym, na tle zwyczajów francuskich epoki.  

5. Choroba i złuda nadziei 

Do analizy postaw wytypowałem sytuacje najbardziej reprezentatywne i dystynk-

tywne pod kątem choroby, jej początkowych i późnych symptomów oraz reakcji 

otoczenia. Początek choroby Alberta, najmłodszego syna państwa de La Ferronnays, 

zaczyna się niewinnie:  

11 kwietnia nasi przyjaciele odbyli wyprawę do Paestum, Albert im towa-

rzyszył. Pomimo silnego bólu ucha, na który nie zwracał uwagi. […] W tym 

                                                                   
21 Por. spojrzenie, [w:] E. Fureix, La France des larmes. Deuils politiques à l'âge romantique (1814-1840), 

wyd. Champ Vallon, 2009, s. 46-47. 
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okresie, w Neapolu, podczas naszego ostatniego tam pobytu, przypominam 

sobie [relacjonuje Aleksandra, ukochana Alberta], jak mówił mi, że podczas 

nocy miał gorączkę. […] Jednakże najczęściej staraliśmy się uspokajać, 

pocieszać […]22.  

Rodzina często zmienia miejsce zamieszkania, podróżuje, co odbija się na zdrowiu: 

Albert, co można było zobaczyć na ostatnich stronach, od kilku dni był cier-

piący, a ulewa, która go zmoczyła w przeddzień […], spowodowała jeszcze 

większe zło, jakiego wtedy nie znaliśmy […]23.  

Albert poczuł się gorzej i zaordynowano potrzebę upuszczenia krwi. Niestety jest to 

najczęstszy środek, do którego ówcześni medycy się odwoływali, jako skuteczne 

remedium na gorączkę:  

Ten zwyczaj puszczania krwi [mówi Paulina], tak powszechny i tak zgubny 

w Italii, był nadużywany przez Alberta, który często czuł, że krew uderzała mu 

do głowy i do płuc, i wtedy uciekał się do jego pomocy, bez wiedzy innych i bez 

zalecenia lekarza […]24
.  

W niedługim czasie, podczas kolejnej podróży stan Alberta znowu się znacząco 

pogorszył: 

Byliśmy jeszcze w polu widzenia i mój biedny ojciec mógł jeszcze widzieć na 

horyzoncie statek, który nas unosił i właśnie wtedy nasz Albert był w szponach 

palącej gorączki. Szybko i gwałtownie objawiło się zapalenie, i lekarz orzekł, 

że jego życie znajduje się w niemal beznadziejnym położeniu25.  

Na statku znalazł się jakiś lekarz, do którego zwrócili się o pomoc, aby ratować życie 

chorego. Nieodzownym remedium oczywiście okazało się znowu puszczenie krwi: 

Możesz ocenić, co musiałam odczuwać, widząc tego lekarza, który po spoj-

rzeniu na twarz chorego zrzucił swoje ubranie i zaczął szukać pośpiesznie 

swoich lancetów; wziął ramię Alberta i otworzył mu żyłę. Wszystko to 

w przeciągu jednej minuty. Zapytałam go z przestrachem, co motywowało ten 

pośpiech. „Proszę dotknąć jego nóg i wszystko będzie jasne”. Były zimne. Pół 

minuty zwłoki i nasz syn byłby martwy. Obfite krwawienie, które sprowokował, 

uratowało mu życie. Ciepło wróciło i usnął26.  

Złuda poprawy była chwilowa, bowiem niedługo po incydencie zdrowie Alberta 

znowu gwałtownie się pogorszyło. Zarówno stan jego zdrowia, jak i emocje bliskich 

charakteryzuje nieustanna amplituda progresu i regresu oraz skrajne emocje, od 

beznadziei do nadziei:  

Znaleźliśmy naszego Alberta w gorszym stanie niż przed opuszczeniem. 

Gorączka była gwałtowna, język wysuszony, kaszel rozdzierający. Kwadrans 

                                                                   
22 Récit d’une soeur, dz. cyt., t. 1, s. 87-88. 
23 Tamże, s. 91. 
24 Tamże, s. 91-92. 
25 Tamże, s. 92. 
26 Tamże, s. 93-94. 
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po naszym przybyciu Sauvan [lekarz rodzinny] otworzył obfite krwawienie 

i niezadowolony z dwunastu uncji krwi przyłożył do nóg okłady27.  

Wygląd Alberta jednak nie jest dobry i wzbudza nieustanny niepokój członków 

rodziny: 

Właśnie kiedy do ciebie piszę, patrzę na tego biednego chłopca, tak straszliwie 

zmienionego; jego chudość ma w sobie coś przerażającego; oczy są szeroko 

otwarte i sprawiają wrażenie jakby były w głębi głowy28.  

10 maja nastąpiło wyczekiwane przesilenie. Relacjonuje w liście do żony ojciec 

Alberta: 

Kryzys nastąpił w południe; był straszliwy i przerażający. Jeśliby przedłużył 

się kilka godzin, prawdopodobnie mógłbym ci wysłać jedynie łzy i bolesne 

wspomnienie najlepszego dziecka, jakie Niebo kiedykolwiek obdarowało 

rodziców. Bóg zmiłował się nad nami. W przeciągu dwóch godzin jego puls 

podniósł się do 170. Ucisk był przerażający, język suchy jak drewno, ciało roz-

palone jak węgiel, nadmierne pobudzenie. Posłałem po dwóch lekarzy, którzy 

byli zaniepokojeni objawami i natychmiast zaordynowali obfite krwawienie. 

Po zabiegu nasze biedne dziecko poczuło dosyć dużą ulgę. Puls spadł, oddech 

stał się bardziej swobodny; ale ucisk był nadal dosyć mocny i pomimo zasto-

sowania wszystkiego, co sztuka [medyczna] i doświadczenie podpowiadało, 

mogliśmy obawiać się drugiego kryzysu. Albert by go już nie przetrzymał. 

Byliśmy w tej nieznośnej niepewności od 3 do 7 godziny wieczorem. W końcu 

o 7 godzinie pot, który do tej pory opierał się wszystkim naszym działaniom, 

ten błogosławiony pot pojawił się i zdziałał cuda. O! Moja przyjaciółko, z jak 

wielką wiarą, z jak autentyczną żarliwością dziękowałem Niebu! Ty sama 

możesz sobie to wyobrazić, ponieważ umiesz kochać swoje dzieci! Doprawdy, 

mógłbym wypić ten dobroczynny pot, który uratował nasze dziecko!29.  

W dalszej części relacji znajduje się wiele opisów, podobnych do tych, które 

przywołałem, dlatego też nie będę się już do nich uciekał. Przykład choroby Alberta 

pokazał, w jaki sposób ówczesna medycyna „leczyła” suchoty i jak ograniczonymi 

dysponowała środkami, które zasadniczo sprowadzały się do upustu krwi, mającego 

stymulować krążenie i do stosowania różnego rodzaju okładów, również z tym samym 

przeznaczeniem. Oprócz wymiaru fizycznego (cierpienie Alberta i bliskich), jest również 

ten duchowy (pocieszenie), wyraźnie czytelny w przywołanych scenach, który ukazuje 

„zakotwiczenie” rodziny w wierze, co w relacji jest nieustannie uwypuklane. Jednym 

z elementów credo rodziny de La Ferronnays jest nadzieja, podtrzymywana przez wiarę, 

w ich codzienności rozgrywanej niemal na krawędzi grobu najbliższych.  

6. Od przeczucia do spełnienia 

Rodzina de La Ferronnays, żyjąc w uścisku nieustannego niepokoju i lęku, 

w ciągłym diapazonie zmiennych sytuacji, jest wyczulona na to, co zazwyczaj nazywa 

się mianem przeczucia. Jest ono w istocie niejasnym wrażeniem tego, co może nastąpić, 
                                                                   
27 Tamże, s. 95. 
28 Tamże, s. 96. 
29 Tamże, s. 99. 
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a czasem głębokim przekonaniem tego, co nastąpi. Z przeczuciem złączone są również 

przesądy, czyli wiara w istnienie związku przyczynowo-skutkowego między danymi 

zdarzeniami. W historii rodziny de La Ferronnays to właśnie Aleksandra, narzeczona 

i późniejsza żona Alberta, najsilniej ulega wpływom przeczucia, doszukując się 

w nietypowych sytuacjach złowieszczych przyszłych spełnień losu. 

W jednej z początkowych sytuacji, Aleksandra otrzymuje bilecik od Alberta zawie-

rzający niefortunne sformułowanie na temat jej wiary (Aleksandra i jej rodzina jest 

wyznania greckiego, tj. prawosławnego). Matka chce go zobaczyć. Aleksandra próbuje 

jakoś wybrnąć z kłopotliwej sytuacji:  

Poszłam do pokoju, aby go znaleźć [tj. bilet], ale ten religijny fragment tak 

mnie niepokoił, że próbowałam go odciąć. Robiąc to, ukłułam się w palec 

i krople krwi spadły na papier; sprawiło to na mnie jakieś przesądne i podniosłe 

wrażenie30. 

 Aleksandra, mimo swojego młodego wieku, nie jest naturą egzaltowaną. Twardo 

stąpa po ziemi i bardzo poważnie traktuje swoje życie i rodzące się uczucie. W mo-

mencie dla niej trudnym, odjazdu Alberta, celowo zaplanowanej przez rodzinę dłuższej 

rozłąki, Aleksandra znajduje się na balu, na którym ma być ukochany. W pewnym 

momencie ma silne i złowieszcze wrażenie, że znajduje się w iluminowanym grobie 

(dans un tombeau illuminé)31. To sformułowanie jest częstym i powracającym w listach 

motywem.  

Obraz śmierci i zmarłych towarzyszy ich codzienności. Są do niego przyzwy-

czajeni, ale w pewnych sytuacjach są odbiciem ich osobistych obaw i lęków. Mówi 

Aleksandra:  

Wieczorem, tego dnia Katia i ja stałyśmy przy oknie naszego salonu, 

naprzeciwko kościoła San Gaetano, który tak smutne na mnie zrobił wrażenie, 

podczas mojego pierwszego pobytu we Florencji; powiedziała do mnie, ku 

mojemu wielkiemu zaskoczeniu, że ma ochotę na moment do niego wejść. Mia-

łam większą ochotę aniżeli ona i po kryjomu tam weszłyśmy. Myślę, że Katia 

chciała się tam pomodlić w intencji małżeństwa matki, ponieważ ostatnie prze-

szkody zostały już usunięte, po otrzymaniu dokumentów z Rosji; ja dołączyłam 

drugą intencję. Godzina była już późna; w kościele dosyć ciemno. Kiedy nasze 

oczy przyzwyczaiły się do mroku, zauważyłyśmy trumnę. Przygnębiło mnie to32.  

Aleksandra, zgodnie z prawem przesądu, mimowolnie łączy te sytuacje z planowa-

nym ślubem matki, co skutkuje zabobonnym lękiem.  

Kolejna sytuacja jest jeszcze bardziej wymowna i kuriozalna:  

Jako że mieszkaliśmy blisko kościoła, dosyć często pod naszymi oknami 

przenoszono zmarłych, którzy mają tutaj twarz odkrytą i kwiat włożony do ust 

[ils ont la figure découverte et une fleur dans la bouche], widziałam ich już 

wielu bez żadnego niepokoju; teraz chce powiedzieć, od momentu, kiedy Albert 

był chory, kiedy słyszę zbliżający się kondukt, wciąż idę go oglądać, ale 

                                                                   
30 Tamże, s. 29. 
31 Tamże, por. s. 73. 
32 Tamże, s. 144. 
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z zupełnie innym uczuciem, niejasnym przeczuciem, ale tak trwożącym, że 

nawet w myśli boję się go formułować, i przypominam sobie, że odczuwam 

wręcz przesądną satysfakcję, kiedy zmarły, który jest niesiony, to kobieta, 

starzec, dziecko… Boję się zobaczyć przenoszonego młodego mężczyznę33.  

Innym razem, podczas pobytu w majątku matki w Korseniu na Ukrainie, do jej 

pokoju sypialnego wleciał nietoperz, siadł nad jej łóżkiem i zaczął głośno krzyczeć. Ta 

sytuacja również sprowokowała wiele uśpionych i przesądnych niepokojów, związa-

nych oczywiście ze zdrowiem Alberta
34. Nawet zupełnie przypadkowe sytuacje, jak 

posłyszane w nocy akordy fortepianu, są w stanie poruszyć Aleksandrę, zmęczoną nie-

ustannym napięciem wyobraźni, która uparcie podpowiada najgorsze
35. Jak się okazuje, 

jej przeczucia były słuszne, o czym zaświadczy bliska już śmierć Alberta, oraz później-

sze: Eugenii
36

 i Olgi, które zabrała ta sama gruźlica, sprawczyni śmierci ich brata.  

7. Romantyczne facies mortis 

U progu wieku XIX nastąpiła widoczna zmiana (w obszarze prywatnym i społecz-

nym) w podejściu do śmierci. W swojej fundamentalnej pracy Philippe Ariès wskazał 

na kilka ogniw, które od XVII do XIX wieku zmieniły to tradycyjne spojrzenie. Nastą-

piło radykalne przesunięcie. To, co było (przed wiekiem XIX), mówiąc metaforycznie, 

„moją śmiercią”, stało się „twoją śmiercią”, czyli metafizyczny charakter indywidual-

nego, chrześcijańskiego zbawienia został zastąpiony dominującym społecznym poczu-

ciem straty tego „drugiego” i symbolicznym, i dosłownym zerwaniem zmarłego z ro-

dziną
37. Zatem punkt ciężkości został przesunięty w stronę tych, którzy żyją, aniżeli 

tych, którzy umarli. Ci, którzy zostali, przeżywali żałobę i w pewnym sensie antycy-

powali i partycypowali w swojej własnej śmierci. Dało to ujście w całym teatrum 

pogrzebu i histerycznej nierzadko żałoby. O tym nowym spojrzeniu na pewno mogą 

zaświadczyć dziewiętnastowieczne nekropolie, na których w kamiennych nagrobkach 

mamy wyryty cały wachlarz płomiennych uczuć rodzinnych, wyrażonych wobec 

zmarłego.  

Z problemem śmierci „drugiego” łączy się również zmiana wrażliwości wobec 

miejsc pochówku. Ponieważ śmierć bliźniego była w pewnym sensie „skandalem”, 

zwłaszcza kiedy jego zwłoki były rzucone do wspólnego dołu (jak miało to często 

miejsce w czasie rewolucji) lub też kiedy były chowane tylko w obecności urzędnika, 

przykryte trójkolorową flagą i bez obecności rodziny, należało to zmienić. Zrodziła się 

wówczas potrzeba powrotu do czasu pięknych śmierci w duchu chrześcijańskim. 

Jednakże umiejscowienie tej potrzeby tylko w jednym, chrześcijańskim nurcie nie jest 

wyłącznym uzasadnieniem zjawiska. Emmanuel Fureix podaje ciekawe wyjaśnienie tej 

sytuacji: Powab cmentarzy i poezja grobów wypływa również z kultury emigracyjnej, 

                                                                   
33 Tamże, s. 204. 
34 Tamże, por. s. 303. 
35 Tamże, zob. s. 400-401. 
36 Paulina, siostra Eugenii, również miała złe przeczucia. W jednym z listów znajduje się scena, kiedy Paulina 

przyjeżdża na ślub Eugenii i wchodzi do jej pokoju, pośrodku widzi toaletkę z garniturem srebrnych 

przyborów. Toaletka jest przykryta ciemnym welurem i ozdobiona srebrną frędzlą oraz srebrnymi girlandami. 

Całość sprawiła na Paulinie do tego stopnia złowieszcze wrażenie (przypominała jej karawan?), że zrzuciła 
wszystko z toaletki na łóżko. Eugenia zmarła na suchoty niedługo po swoim ślubie. Zob. Récit d’une soeur, 

dz. cyt., t. II, s. 168. 
37 Zmiana ta miała również związek z kulturą burżuazyjną, która po rewolucji doszła do głosu. 



 

Rafał Niezgoda 
 

18 
 

którego ultrasi Restauracji są godnym dziedzicem, a Chateaubriand najsłynniejszym 

heroldem poprzez „Geniusza chrześcijaństwa” (Le Génie du christianisme)38
. Zatem 

jest to spojrzenie chrześcijańskie, ale odrodzone i przemienione w duchu romantycz-

nego spojrzenia na jednostkę, która potrzebuje zakotwiczenia swoich niepokojów 

egzystencjalnych w metafizyce. Nie należy zapominać, że rodzina de La Ferronnays 

jest zdecydowanie rojalistyczna, wroga rewolucji i przywiązana do Bourbonów. Postawy 

wobec śmierci, które prezentuje, również wywodzą się z tego nurtu, powyżej wska-

zanego. 

Z szeregu śmierci, które zostały ukazane w „Récit d’une soeur”, ta Alberta jest 

najbardziej emocjonalnie wpleciona w narrację epistolarną. Jak zasygnalizowałem 

wcześniej, jest to śmierć chrześcijańska, niemal heroiczna, która boleśnie dotyka nie 

tylko rodziców i rodzeństwo, ale przede wszystkim Aleksandrę i fundamentalnie zmienia 

jej spojrzenie na przyszłe życie i działanie. Albert, nie rokując już żadnych nadziei, jest 

świadomy, że niebawem umrze i stara się do tego przygotować (w zasadzie inaczej 

wcześniej nie postępował) w sposób chrześcijański i heroiczny, i pośrednio w duchu 

wskazań traktatów ars moriendi. Relacjonuje Aleksandra: Jednego z tych dni, Albert, 

zarzucając mi ręce, krzyknął: Umieram, ale będziemy kiedyś tak szczęśliwi!39.  

Strach przed śmiercią jest wyeliminowany i zastąpiony tym, co gorliwie zalecał 

traktat, tj. wiarą w przyszłe, lepsze życie:  

Przed mszą, którą miano jeszcze odprawić nocą, o północy Albert patrzył na 

mnie długo i powiedział z uniesieniem: „Niech cię Bóg błogosławi”. Potem na 

moim czole uczynił mały znak krzyża, dodając: „Niech Bóg błogosławi twoją 

matkę!”, powtarzając ten sam znak. Potem, po pauzie, powiedział: „Żegnaj”. 

Prawdopodobnie patrzyłam na niego zdziwiona i wystraszona. Wtedy jeszcze 

dodał: „Dobranoc”, tak jakby chciał zamienić w inne, mniej smutne, słowo, 

które wcześniej wypowiedział40.  

Albert nie lęka się rozłąki, natomiast w tym uroczystym momencie, poczynione 

gesty są jego wyznaniem wiary. Podczas tej ostatniej mszy, za każdym razem, kiedy na 

niego patrzyłam, dawał mi znak, aby spoglądać na ołtarz41
. W trakcie mszy hostia 

została podzielona i jedną część otrzymał Albert, drugą Aleksandra. Jednakże Albert 

miał trudność z otwarciem ust, ponieważ sprawiało mu to cierpienie. Aby pomóc ją 

spożyć, podano wodę. Sytuacja bardzo zaniepokoiła Alberta, niemniej przyjął ją 

z chrześcijańską pokorą i zawierzeniem:  

„Mój Boże, niech się dzieje wola twoja!”, […] Przed mszą powiedział do 

księdza Martin, który mówił mu o jego cierpieniach: „Proszę Boga tylko 

o jedno, abym mógł dokończyć moją ofiarę”. – „Oto jest pan na krzyżu, razem 

z naszym Panem Jezusem Chrystusem” powiedział ksiądz Martin. A Albert 

z czarującym i pokornym wyrazem odpowiedział: „Oh! Ale kim ja jestem, 

żałosny grzesznik”42.  

                                                                   
38 Fureix E., La France des larmes, dz. cyt., s. 46. 
39 Récit d’une soeur, dz. cyt., s. 416. 
40 Récit d’une soeur, dz. cyt., s. 416-417. 
41 Tamże, s. 417. 
42 Tamże, s. 417. 
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Według traktatu (2, 3 i 4 wskazanie) jest to ukazanie pociechy płynącej z męki 

Chrystusa na krzyżu. 

Opisane w listach sceny ostatnich godzin Alberta są długie i ekspresyjne. Po 

zakończonej mszy umierający żegna się z rodziną i kreśli na ich czołach znak krzyża 

(jest to częsty element obligatoryjny, który pojawia się również w pozostałych opisach 

innych agonii). W końcu przychodzi moment rozwiązania. Do Alberta zbliża się jego 

siostra Eugenia, przyciskając do piersi krzyż obdarzony wieloma odpustami na wy-

padek śmierci. Ten krzyż staje się tutaj widomym znakiem zbliżającego się końca. 

Albert dostrzega go, całuje z uniesieniem, wykrzykując dziękczynne słowa skierowane 

do Boga. Nadchodzi ostateczny moment:  

O 6 godzinie (był wtedy posadzony w fotelu, blisko otwartego okna) wi-

działam, słyszałam, że moment nadszedł… Wtedy poczułam przychodzącą do 

mnie siłę, taką, że nic nie byłoby w stanie oderwać mnie z mojego klęczącego 

miejsca obok niego. Moja siostra Eugenia podeszła do mnie. Jego ojciec był 

na kolanach z drugiej strony, jego biedna matka stała, pochylona nad jego 

głową, ksiądz Martin obok niej. O! mój Boże! Nie słyszało się innych słów, 

poza słowami ojca, słowami błogosławieństwa, które podniośle towarzyszyły 

agonii syna: O ty, który nigdy nas nie zasmuciłeś… najlepsze z dzieci, bądź 

błogosławiony! […]43.  

Obecna siostra miłosierdzia, opiekująca się chorym, zaczęła odmawiać litanię 

umierających, co również zaleca traktat: I ja, jego żona!... czułam, czego nie mogłam 

nigdy sobie nawet wyobrazić, czułam, że śmierć jest szczęściem! I powtarzałam 

w środku: Teraz, Jezu, Raj dla niego!44
.  

W podobnym tonie (śmierci pobożnej i spokojnej) ukazana jest agonia młodej 

Olgi
45
, siostry Alberta, z tym że Olga przygotowuje się, niemalże „reżyseruje” swoją 

śmierć w najdrobniejszych detalach. Spowiednik proponuje jej ostatnie namaszczenie, 

godzi się z wdzięcznością i radością („świętą”, jak doprecyzowano w relacji). Po 

wieczornych modlitwach proponuje zebranym, aby wyrecytowali razem „Te Deum”. 

Tego samego dnia, który będzie jej ostatnim, Olga od rana przygotowuje się do przy-

jęcia komunii. Wysłuchuje mszy, otrzymuje komunię i każe sobie odczytać po włosku 

akt miłości Silvio Pellico. Po tym uczestnicy opuszczają Olgę na godzinę. W południe 

nagle są wezwani, ponieważ agonia się zaczęła. Olga umiera, matka zaś długo trzyma 

ją za rękę, aby dłużej powstrzymać ogarniający ciało chłód śmierci. Przedstawione 

w tym pobieżnym zarysie etapy umierania Olgi pokazują prawdę, że własna śmierć nie 

musi być czymś przypadkowym, że może być „wyreżyserowana”, „odegrana” z god-

nością, tak jak to zalecały średniowieczne ars moriendi, gdzie umierający tworzy 

centrum, wokół którego zgromadzona jest rodzina, kapłan, i że są określone etapy do 

pokonania, aby dotrzeć na próg wieczności. Jest to zupełne przeciwieństwo śmierci 

gwałtownej, tj. złej, która już przez sam ten fakt stawia pod znakiem zapytania wieczne 

                                                                   
43 Tamże, s. 422. 
44 Tamże, s. 422-423. 
45 […] odczuwam ból w boku, a zwłaszcza nieustannie czuję się zdenerwowana. Płaczę z najmniejszego 
powodu: nawet opieka nade mną powoduje we mnie wewnętrzną irytację, Jestem słaba, kaszlę, odczuwam ból 

w boku, jestem zmęczona, cierpię na nerwy. Symptomy, które odczuwa Olga, są typowe dla zaawansowanej 

gruźlicy. Récit d’une soeur, dz. cyt., t. II, s. 330, 332.  
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zbawienie, ponieważ może w niej nie być czasu na skruchę i pojednanie. Według 

traktatu i tradycji śmierć jest podniosłą liturgią, natomiast patrząc w szerszej perspek-

tywie, można powiedzieć, że to szczególnie metafizyka uchwycona w liturgii wybawia 

od strachu przed nieznanym.  

Podejście do faktu śmierci, jakie prezentuje rodzina de La Ferronnays, wynika 

z utrwalonego (jeszcze w średniowieczu) w świadomości społecznej silnego przekonania 

o nadprzyrodzonym porządku świata:  

Konający na ogół nie odchodzi samotnie. Przeciwnie – umiera w otoczeniu 

rodziny i przyjaciół, których pokrzepiająca obecność przypominać ma o pers-

pektywie rychłego, ponownego spotkania. Trwanie przy łożu chorego nie 

zawiera elementu traumatycznego, nie jest też tylko i wyłącznie udziałem 

w religijnym obrządku – stanowi formę uczestnictwa we wzniosłym spektaklu 

Natury46.  

Analizując postawy członków rodziny de La Ferronnays, można dojść do przeko-

nania, że ta rodzinna ars moriendi nauczyła ich stanąć ponad własnym cierpieniem 

i przemieniła się w ars vivendi, co jest widoczne głównie w dalszych losach Alek-

sandry
47. Obecnie zapomina się, jak powszechnym zjawiskiem była śmierć suchotnicza 

w XIX wieku. W relacji jest wiele tragicznych przypadków, które pokazują ogrom tej 

tragedii
48. 

8. Zwłoki i przemiana wrażliwości  

Zwłoki zawsze budziły skrajne emocje, począwszy od uspokojenia do wstrętu 

i chorobliwego lęku. W pierwszej dekadzie wieku XIX zaczęto stopniowo wprowadzać 

do powszechnego użytku trumny z wiekiem, co położyło kres zwyczajowi przeno-

szenia zmarłych w trumnach otwartych, tak, aby każdy mógł widzieć twarz zmarłego
49

. 

Wtedy też zaczęła następować (dosyć szybko) zmiana wrażliwości w podejściu do 

zwłok, co, jak podkreśla E. Fureix, było widoczne chociażby w nowej formie trumny 

i jej zamknięciu
50. Zmiany wiązały się z potrzebą szacunku wobec ciała, ponieważ co 

chwila słyszało się w ówczesnym Paryżu o naruszaniu grobów, przenoszeniu bez 

pozwolenia szczątków, przypadkowych odkryciach kości etc. Modne były publiczne 

sekcje, które poruszały wyobraźnię i na które chadzano po wyjściu z kawiarni, w ramach 

rozrywki. Szacunek wobec zwłok, w dzisiejszym rozumieniu, dopiero się rodził.  

Przełomowym i bulwersującym ówczesną opinię paryską był fakt z marca 1825 roku, 

kiedy to jeden z kupców handlujących rzeczami niezwykłymi (le marchand curiosité) 

zaczął sprzedawać na straganie fragmenty ludzkich kości. Natychmiast zostało wszczęte 
                                                                   
46 Jankowska M., Ars moriendi a skandal śmierci. Rozważania nad Ravelsteinem Saula Bellowa, [w:] Zeszyty 

Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein – Wobec śmierci, nr 9, Poznań 2012, s. 181. 
47 Aleksandra, wdowa po Albercie, całe swoje dalsze życie poświęciła praktykowaniu uczynków miłosierdzia 

i stopniowemu ogałacaniu siebie z jakichkolwiek dóbr materialnych i przedmiotów zbytku. W relacji możemy 

znaleźć poruszający opis, kiedy z cennej miniatury przedstawiającej jej matkę, zdejmuje kosztowną oprawę, 
aby ją sprzedać i pieniądze rozdać ubogim, Récit d’une soeur, dz. cyt., t. II, s. 381.  
48 Warto przywołać niektóre przypadki, obecne w „Recit d’une Solur”: młodziutka córka Horacego Verneta, 

wydana za Paula Delaroche (t. I, s. 30), młody hrabia Putbus, znajomy Alberta (t. I, s. 76-77), córka księcia 

Borghese, młoda mężatka (t. I, s. 214), dziecko (t. I, s. 244-245), młodziutka Antonine de Mun, hrabina de 
Biran (t. II, s. 78), młody ksiądz umierający na suchoty (t. II, s. 196-201). 
49 Zwyczaj ten przetrwał długo na prowincji i był praktykowany w przypadku pogrzebów ludzi Kościoła.  
50 Por. Fureix E., La France des larmes, dz. cyt., s. 48-51. 
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dochodzenie
51. Jak zaznacza badacz, szacunek wobec zwłok związany był ze wzrostem 

zainteresowania indywidualnością, co szczególnie było widoczne w obrębie cmentarza 

poprzez stopniowe, ale i szybkie odchodzenie od budzących grozę od czasów 

rewolucji dehumanizujących pochówków we wspólnych dołach (les fosses communes) 

i obecności: Spersonalizowanych epitafiów, bardzo widocznych na paryskich cmenta-

rzach epoki romantyzmu, tłumaczących wzrost privacy52
. Warto również dodać, że 

ówcześnie śmierć na łonie rodziny (jak mamy z tym do czynienia w „Récit d’une 

soeur”) wkraczała w sferę publiczną w momencie wyprowadzenia zwłok i konduktu 

żałobnego do kościoła i potem na cmentarz
53.  

Istniało kilka etapów, które należało przejść. Ciało wkładano do trumny dopiero 

przed samym wyprowadzaniem z domu, po bezwzględnym, oficjalnym stwierdzeniu 

zgonu przez medyka. Zmarłego zwyczajowo przykrywano całunem (twarz odkryta 

i oświetlona). Bliscy czuwali z przerwami, natomiast toaleta pośmiertna była wykony-

wana wyłącznie przez kobiety. Zwłoki ubierano w strój oficjalny. Jeśli zmarły był 

katolikiem, do ręki wkładano krucyfiks, gałązkę bukszpanu lub różaniec. Włożenia 

zwłok do trumny dokonywali zazwyczaj przedstawiciele pogrzebowi. Ciało w trumnie 

zupełnie zakrywano, łącznie z twarzą (z wyjątkiem pogrzebów księży i biskupów):  

W momencie, kiedy trumna była zamknięta, dokonywała się, na pograniczu 

prywatności i tego, co publiczne, zmiana statusu zwłok. Zamknięty w trumnie 

porzucał już atrybuty dobrej śmierci, podobniej do snu i przybierał te związane 

z żałobą, mniej zindywidualizowane54. 

Momenty choroby, przeczucia i agonii zajmują wiele miejsca w relacji rodziny de 

La Ferronnays. Są to sytuacje wstrząsające, nasycone cierpieniem, ale i wiarą. Po 

emocjach związanych z agonią, przychodzi moment rozwiązania, emocje się wyciszają 

i ustępują miejsca cichemu bólowi i kontemplacji zmarłego. Po śmierci młodziutkiej 

Olgi, najmłodszej córki państwa de La Ferronnays:  

Po spędzeniu przy niej [zmarłej] godziny, namówiliśmy matkę, aby opuściła na 

kilka godzin pokój [w celu wypoczynku]. Wyszliśmy razem z nią, ale po 

powrocie nastąpiła pocieszająca zmiana, wszystkie ślady choroby zniknęły, 

pokój przemienił się w kaplicę, pośrodku której spał nasz anioł otoczony 

kwiatami, ubrany na biało i tak piękny, jak jej nigdy w ciągu całego życia nie 

widziałam. Spędziliśmy przy niej resztę dnia w pokoju, prawie radosnym, 

modląc się i płacząc bez goryczy55.  

Zwłoki bliskich traktowane są w tej rodzinie z nabożną czcią, niemal jak święte 

relikwie. Z tej perspektywy śmierć nie jest dla nich końcem, ale początkiem nowego 

i lepszego życia, o którym często mówią i na które chcą zasłużyć. Na uwagę zasługuje 

fakt, jak wiele miejsca sprawom nie tylko śmierci, ale i życia duchowego poświęcono 

                                                                   
51 Tamże, por., s. 49. 
52 Tamże, s. 50. 
53 Rytuały pogrzebowe zostały dosyć wyraźnie skodyfikowane i znormalizowane w epoce Konsulatu 
i Cesarstwa, co jest do dzisiaj widoczne.  
54 Fureix E., La France des larmes, dz. cyt., s. 63. 
55 Récit d’une soeur, dz. cyt., t. II, s. 341. 
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w tej rodzinnej korespondencji, która w istocie jest skarbnicą wspomnień o bliskich, 

„pokojem”, do którego można wejść i spotkać się z tymi, których już nie ma.  

Kwestią, którą chciałbym zamknąć swoją analizę i rozważania nad relacją tej 

rodziny, to żałoba. W swojej interesującej książce, poświęconej żałobom politycznym 

w okresie romantyzmu, E. Fureix dostrzega wiele nowych tendencji, które zrodziły się 

w epoce romantyzmu we Francji. Z jednej strony żałobę przeżywa się od strony 

materialnej, uzewnętrzniając stratę za pomocą np. ubrania, usposobienia i gestów, ale 

też nastąpiła znacząca odmiana samego sposobu przeżywania: Ars moriendi przed 

Rewolucją przodowała w etykiecie żałoby. Natomiast w pierwszej połowie wieku XIX 

narzucana jest w zamian „ucieczka w głąb siebie”, triumf konwenansu nad zewnętrz-

nymi oznakami emocji56
. Wszystkie wcześniejsze, przedrewolucyjne, widoczne oznaki 

przeżywania cierpienia są stopniowo wyrugowane z przestrzeni publicznej na rzecz 

nowych trendów. Obowiązują zupełnie nowe standardy. Biorący udział w kondukcie 

idą w ciszy, kondolencje składa się półszeptem. Zamiast obficie wylewanych łez 

(płaczki), wprowadza się subtelny dress code: kawałek czarnego batystu na rękawie, 

czarny kwiat w butonierce, krepa na kapeluszu, ramieniu lub szpadzie. W kulturze 

ludowej, mniej bogatej, o żałobie świadczy zatrzymanie zegara i zakrycie lustra. Łzy 

nie zniknęły całkowicie z romantycznego krajobrazu żałoby i wciąż były wyczeki-

wanym, aczkolwiek subtelnym podkreśleniem uczuć w stosunku do zmarłego
57.  

W rodzinie de La Ferronnays żałoba jest przeżywana w taki (ukazany powyżej) 

skonwencjonalizowany sposób, co nie pozbawia jej jednak siły wyrazu i autentyzmu 

przeżyć. W duchu wiary i arystokratycznych, powściąganych emocji członkowie rodziny 

nie obnoszą się ze swoim cierpieniem, przeżywają je indywidualnie lub w swoim 

wąskim gronie. Ból nie jest dla nich celem samym w sobie, ale odskocznią do prze-

miany własnego życia w perspektywie wieczności. Najlepszy przykład to Aleksandra, 

która po stracie ukochanego Alberta przechodzi wszystkie stadia gwałtownego 

cierpienia, które jednakowoż po wielu latach przemienia się w zupełne pogodzenie 

i nawet wewnętrzną radość. Na wspomnienie bolesnych dni, które przeżyła, odpowiada: 

Tak! Tak, to jest prawda! To były okrutne i straszne dni: ale dzisiaj, dzięki łasce Boga, 

opłakuję mojego Alberta radośnie58
. Aleksandra realizuje się w czynach miłosierdzia, 

opiece nad ubogimi i umiera w paryskim pałacu, ale w pokoiku pozbawionym jakich-

kolwiek oznak luksusu
59

. 

9. Podsumowanie i wnioski 

Podstawowym celem mojego referatu było zwrócenie uwagi na aspekty śmierci 
suchotniczej, pod kątem medycznym i antropologicznym w oparciu o relację rodziny 
de la Ferronnays. O ile aspekt medyczny nie budzi obecnie większych wątpliwości, 
mam tutaj na myśli wymiar etiologiczny choroby i jej symptomy, pod kątem kultu-
rowym „Récit d’une soeur” pomogło mi zarysować to, co było wielką tragedią wieku 
XIX. Gruźlica, potocznie nazywana suchotami, to ogrom ówczesnej plagi – szybkich 
śmierci, często przedwczesnych, dotyczących każdego środowiska i których nie sposób 
                                                                   
56 Fureix E., La France des larmes, dz. cyt., s. 72. 
57 Tamże, por., s. 72-73. 
58 Récit d’une soeur, dz. cyt., t. II, s. 385. 
59 Kiedy siostry z towarzystwa miłosierdzia zauważyły, że Aleksandra chodzi w zniszczonych butach, 

a wiedziały, że nowych sobie nie kupi, poprosiły ją o pieniądze na buty dla jakiejś potrzebującej. Kiedy 

Aleksandra ochoczo pieniądza dała, kupiono i przyniesiono jej buty, które musiała nosić, tamże, t. II, s. 382.  
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było medycznie powstrzymać. Statystyki, pokazujące rozmiar nieszczęścia, nie są 
niestety w pełni wiarygodnie (w kręgu francuskim), bowiem, jak to udowodniła Arlet 
Mouret, często służyły one manipulacji wystraszoną społecznością. Niemniej, zgonów 
na tle gruźliczym było tyle, że można ich ilość porównać z cholerą, „dziesiątkującą” 
wtedy Europę.  
Poziom ówczesnej medycyny (jak można się było przekonać de visu) również 

pozostawiał wiele do życzenia. Opierając się na pracy Bożeny Płonki-Syroki, zaryso-
wałem dwie główne tendencje (na poziomie doktryn), obecne w medycynie europejskiej, 
tj. model niemiecki i francuski. Teoretyczne dywagacje ówczesnych lekarzy niewiele 
mogły pomóc w bardziej skutecznym leczeniu gruźlicy, której bakteryjnej etiologii 
jeszcze nie znano, niemniej niematerialistyczne, holistyczne spojrzenie niemieckich 
naukowców z pewnością wyprzedzało tradycyjne, somatyczne podejście francuskie. 
Zresztą widoczne ono było w bezskutecznej kuracji Alberta, któremu nic, poza pusz-
czaniem krwi, okładami i zaleceniem podróży do Italii, nie można było doradzić. Często 
metody leczenia suchot były oparte na tych, wypracowanych jeszcze przez medycynę 
starożytną i wykraczały daleko poza wiek XVIII. Dlatego można zauważyć powtarzal-
ność niektórych receptur. Nie można zaprzeczyć ich skuteczności w łagodzeniu 
objawów czy cierpienia, natomiast o skutecznej kuracji nie mogło być mowy.  
Analizując „Récit d’une soeur”, zbiór korespondencji, który jest długą relacją 

rodzinnych cierpień i zgonów spowodowanych suchotami, zauważyłem żywotną 
obecność tradycji ars moriendi, traktatów dobrej, chrześcijańskiej śmierci, które miały 
służyć pomocą umierającym, ale i rodzinie. Nie jest on obecny w tekście explicite, 
niemniej można zauważyć elementy, które mogły się nim inspirować łącząc się z tra-
dycją Kościoła, który w zrutynizowanej liturgii przekazał i wpoił wiernym określony 
sposób postępowania z umierającym i ze śmiercią w sensie uniwersalnym. Jest to 
o tyle ważne, że dostrzegalne na poziomie mentalnym i semantycznym w relacji rodziny 
de La Ferronnays. 
Na poziomie analitycznym tekstu, badając go pod kątem śmierci i żałoby, można 

było również dojść do ciekawych wniosków, ukazujących ewolucję w podejścia do 
żałoby, która stopniowo, aczkolwiek dynamicznie zaczęło się zmieniać, co miało zwią-
zek z burzliwymi przemianami rewolucyjnymi początku wieku. Wiele z tych ele-
mentów, które w całej europejskiej kulturze w zakresie śmierci i żałoby jest obecnie 
praktykowanych, miało swój początek właśnie u progu wieku XIX. Śmierć suchotnicza 
to tragedią „odgrywana” na wiele sposobów. Najboleśniejsze jest jednak to, że w sposób 
podstępny „wyrywała” w każdym wieku i momencie życia z łona rodziny, przerywając 
plany, małżeństwa, rozdzielając rodziny. Dlatego też jakże prawdziwie i minorowo 
mogła zabrzmieć fraza wyjęta z Wiktora Hugo, którą wielu suchotników mogło po-
wtórzyć wraz z młodym Albertem de La Ferronnays: Odejdę już niebawem w połowie 
zabawy (Je m’en irai bientôt au milieu de la fête). 
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Medyczne i antropologiczne aspekty choroby i śmierci suchotniczej w epoce 

romantyzmu na przykładzie „Récit d'une soeur”, wspomnień rodziny de La 

Ferronnays 

Streszczenie 

„Récit d’une soeur” („Opowieść jednej z sióstr”), czyli wspomnienia rodziny de La Ferronnays, wydane po 
raz pierwszy w roku 1867, można potraktować przede wszystkim jako niezwykłą relację dokumentującą 

zwłaszcza zgony członków tejże rodziny. Na tle innych wspomnień powstałych w okresie romantyzmu, ta 

zasługuje na szczególne miejsce ze względu na żywiołowość relacji, autentyczność ukazanych przeżyć 

i niezaprzeczalny talent literacki, który pozwolił oddać nieuchwytne niuanse chwil, naznaczonych prze-
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czuciem, cierpieniem i śmiercią, i związanych z nieuleczalną wtenczas chorobą – gruźlicą. Przeanalizowane 
wspomnienia powstałe w kręgu arystokratycznej rodziny de La Ferronnays nacechowane są katolickim 

i ultramontańskim spojrzeniem na rzeczywistość, przy czym nie ma ono nic wspólnego z fałszywą i płytką 

bigoterią, co dodatkowo podnosi walory autentyzmu relacji. Warto nadmienić, że te wspomnienia nie po-

wstały dla potrzeb publikacji i były przeznaczone wyłącznie dla członków rodziny, jako budująca skarbnica 
relacji wzniosłych śmierci. Listy sięgają roku 1830 i kończą się w roku 1848. Celem mojego referatu było 

wydobycie z relacji dystynktywnych szczegółów, opisów, dzięki którym możliwe było uporządkowane 

spojrzenie na przeżycia i emocje, które towarzyszyły bohaterom listów oraz przeanalizowanie ich intymnego 

stosunku do faktu śmierci w ich rodzinie. Szczególny nacisk położyłem na fizjologiczny wymiar śmierci, 
która w sposób brutalny i gwałtowny „wyrywała” chorych z łona rodzin przy prawie zupełnej niemocy 

ówczesnej medycyny. W pracy poddałem analizie i przeciwstawiłem francuski oraz niemiecki model 

medycyny, a także sposoby traktowania choroby. W szerszej antropologicznej perspektywie umiejsco-

wiłem ten subiektywny stosunek rodziny de La Ferronnays do śmierci na tle epoki romantyzmu francu-
skiego, który również wypracował wiele innych, oryginalnych sposobów patrzenia na zjawisko śmierci 

i jej przeżywania.  

Słowa kluczowe: medycyna, antropologia, choroba, śmierć, suchoty, Récit d'une soeur, wspomnienia, de 

La Ferronnays 
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Klaudia Hołodewicz
1
 

„Na tamtym świecie” –  

czyli o źródłach literatury wilamowskiej 

Celem niniejszej analizy jest próba pokazania, w jaki sposób doświadczenia śmierci 

oraz izolacji stały się obok zagadnień tożsamościowych głównym źródłem literatury 

wilamowskiej. Jest to rozwinięcie jednej z myśli sformułowanych wstępnie w mojej 

pracy poświęconej dziełu „Uf jer wełt” Floriana Biesika
2
. Do tego poematu jasno 

nawiązuje także poprzez polskie tłumaczenie tytuł artykułu, obejmując dwupłaszczy-

znowo rolę toposu śmierci w procesie formowania się mikroliteratury wilamowskiej. 

Z jednej strony akcentuje on przeżywanie żałoby oraz samotności jako czynnik silnie 

inspirujący twórczość wilamowskich pisarzy, a z drugiej strony zaś zwraca uwagę 

czytelnika na fakt, że głównym motywem kluczowego i pionierskiego dla literatury 

wilamowskiej dzieła jest symboliczna podróż w zaświaty oraz spotkanie ze zmarłymi. 

Ze względu na fakt, że istotną część niniejszej analizy stanowią cytaty w języku 

wilamowskim, należy już na samym początku krótko poruszyć zagadnienie ortografii 

wilamowskiej. Język wilamowski, mimo kilkusetletniej historii, funkcjonował przez 

większość czasu jako język mówiony. Literacka tradycja sensu stricto zaczęła się 

rozwijać dopiero w latach 20. XX wieku wraz z twórczością Floriana Biesika. W ciągu 

stu lat ortografia wilamowska ulegała przekształceniom, co jest widoczne w cytowanych 

utworach. Florian Biesik, świadomie, pragnąc kształtować niezależny wilamowski język 

literacki, zaproponował własny system ortograficzny, bazujący głównie na ortografii 

polskiej, aby zdystansować się od środowisk przedstawiających język wilamowski 

jako dialekt języka niemieckiego. Jego główne dzieło – poemat „Óf jer wełt”/„Uf jer 

wełt” – jest powszechnie dostępne na stronie Dziedzictwa Językowego Rzeczypospolitej 

w dwóch rodzajach pisowni – oryginalnej pisowni Biesika oraz współczesnej, ustanda-

ryzowanej przez Tymoteusza Króla. W niniejszej pracy tytuł utworu oraz pochodzące 

zeń cytaty są podawane w nowej pisowni. W przypadku poezji Józefa Gary należy 

zwrócić uwagę, że również rozwinął on własny system ortograficzny, który jednak ze 

względu na zawiłość nie przyjął się jako standard. Warto podkreślić, iż jego wiersze 

w sposób celowy zostały zapisane w całości kapitalikami, aby zachować neutralne 

stanowisko co do problematyki wpływów pisowni polskiej lub niemieckiej na ortografię 

wilamowską. Dzięki pisaniu kapitalikami poecie udało się uniknąć wyboru między 

pisaniem rzeczowników małą literą (jak w przypadku języka polskiego) lub dużą literą 

(jak to ma miejsce w pisowni niemieckiej).  

Zagadnienie mikroliteratury wilamowskiej jest w środowisku literaturoznawczym 

wciąż mało znanym fenomenem, a literatura przedmiotu obejmuje głównie kilka prac 

socjolingwisty Tomasza Wicherkiewicza
3
, poświęconych w tym zakresie przede 

                                                                   
1 holodewicz.klaudia@o2.pl, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki. 
2 Por. Hołodewicz K., Florian Biesiks „Uf jer wełt” aus der literaturwissenschaftlichen Perspektive, Łódź 
2020, s. 22. 
3 Por. Wicherkiewicz T., Piśmiennictwo w etnolekcie wilamowskim, s. 520-549, [w:] Barciak A. (red.), 

Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, Wilamowice 2001; 
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wszystkim dziełu Floriana Biesika, teksty Katarzyny Staniszewskiej-Kogut
4
 omawiające 

poezję Józefa Gary oraz folklor w literaturze wilamowskiej, a także komentarz Heinricha 

Andersa do wydania niewielkiego zbioru wierszy Biesika
5
. Zarówno ze względu na 

zakres tematu, jak i jego niszowość kluczowe jest w tym miejscu osadzenie dzieł wila-

mowskich twórców w kontekście historycznym oraz biograficznym. Z racji tego, że 

niniejsza praca ma charakter raczej ogólny i przeglądowy, realizacje toposu śmierci 

w tekstach zostaną zwięźle przedstawione tylko na wybranych przykładach. 

Mikroliteratura w języku wilamowskim jest to relatywnie nowy, około stuletni 

fenomen, przy czym za symboliczny moment jej powstania można przyjąć napisanie 

przez Floriana Biesika poematu „Uf jer wełt”. We wstępie do niego poeta jasno wska-

zuje, że jednym z jego głównych celów jest utworzenie wilamowskiej literatury pięknej 

i przez to też podkreślenie równorzędnego znaczenia rodzimego języka w porównaniu 

z językami wielkich literatur europejskich
6
: 

W świecie wszystko od przypadku zależy; i tak mowa włościan Toskany przy-

padkowo znalazła swego wielkiego poetę Dante’go, który przez swą podróż do 

piekła, czyśćca i nieba t.j. Boską Komedyę stał się ojcem języka włoskiego, jak 

Luter swym przekładem Biblii jędrnym językiem północnym stał się ojcem no-

woczesnego niemieckiego […]. Tego szczęścia nie miał język wilamowski […]7. 

Po Biesiku teksty o charakterze beletrystycznym pisali Jan Kuczmierczyk (1880-

1961), którego dorobek literacki jest bardzo skromny, obejmuje tylko poezję okolicz-

nościową i nie stanowi istotnego wkładu w rozwój lokalnej mikroliteratury, Józef Gara 

oraz Tymoteusz Król. Warto zauważyć przy tym, że Biesik (1850-1926), Gara (1929-

2013) oraz Król (ur. 1993) reprezentują jednocześnie trzy różne pokolenia, a w ich 

tekstach można znaleźć odzwierciedlenie ważnych momentów w historii Wilamowic 

oraz dynamicznie zmieniających się warunków społecznych i kulturowych.  

Florian Biesik urodził się w roku 1850. W czasach młodości poety Wilamowice znaj-

dowały się pod władzą Austro-Węgier, a język i kultura wilamowska były integralną 

częścią codziennego życia mieszkańców miasta. Edukację gimnazjalną Biesik odbywał 

w Krakowie, nie zakończył jej jednak egzaminem maturalnym i w 1873 roku odbył 

                                                                   

Wicherkiewicz T., The making of a language. The case of the idiom of Wilamowice, southern Poland, de 
Gruyter, Berlin-New York 2003; Wicherkiewicz T., Mikroliteratura mikrojęzyka mikrospołecznośi. 

Wilamowice, Fliöra- Fliöra i ich literatura, Litteraria Copernicana 2(30)/(2019), s. 113-124; Szlachta-

Ignatowicz J., Wicherkiewicz T., O teatrze wilamowskim, Postscriptum polonistyczne, (23), 2019, s. 89-103. 
4 Por. Staniszewska-Kogut K., Kołysanka wilamowicka, s. 259-370, [w:] Krukowski J. (red.), Rzeczywistość 
dziecka, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2012; Staniszewska-Kogut K., Wiersze 

Józefa Gary jako zapis etnolektu wilamowickiego, s. 351-357, [w:] Rak M., Sikora K. (red.), Badania 

dialektologiczne: Stan, perspektywy, metodologia: Materiały konferencji naukowej „Gwara i tekst”, Kraków 

27-28 września 2013 r., Księgarnia Akademicka 2013; Staniszewska-Kogut K., Folklore in the literature of 
Wilamowice, Inozemna Philologia, 126(2), 2014, s. 248-254.  
5 Anders H., Gedichte von Florian Biesik in der Mundart von Wilamowice, Uniwersytet Poznański, Kraków 

1933, s. 1-12.  
6 Wicherkiewicz T., Mikroliteratura mikrojęzyka mikrospołecznośi. Wilamowice, Fliöra Fliöra i ich 
literatura, Litteraria Copernicana, 2(30)/(2019), s. 118. 
7 Biesik F., polskojęzyczny wstęp do poematu Uf jer wełt, http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Text/ 

Details/1455 (dostęp: 05.10.2021). 
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kurs kolejowy w Wiedniu
8
. Później udał się do Triestu, gdzie podjął się pracy jako 

urzędnik kolejowy, dzięki swojej pracowitości i ambicji osiągając w ostateczności 

stanowisko nadinspektora cesarsko-królewskiej kolei w Trieście. Poeta ostatnie lata 

życia spędził w Aurisinie/Nabrežinie niedaleko Triestu. Zmarł w roku 1926 i został 

pochowany na cmentarzu komunalnym św. Anny w Trieście. Pisaniem tekstów literac-

kich zajął się w podeszłym wieku, będąc już na emeryturze.  

Józef Gara urodził się w 1929 roku – trzy lata po śmierci Floriana Biesika. Podobnie 

jak jego poprzednikowi, przyszło mu spędzić dzieciństwo w czasach, gdy kultura wila-

mowska wciąż była jeszcze w rozkwicie. To do jego pokolenia należy zdecydowana 

większość mówców lokalnego, wymierającego języka. Pod okupacją niemiecką 

podczas II wojny światowej Wilamowianie nie doświadczali prześladowań i cieszyli 

się znaczną swobodą, przez co z reguły nie wspominają tego czasu w sposób negatywny. 

Ich korzystne położenie wynikało z tego, że język wilamowski ówcześni badacze 

uznawali za dialekt języka niemieckiego. Z takim stanowiskiem można spotkać się na 

przykład w pracach profesora Adama Kleczkowskiego oraz Heinricha Andersa
9
. 

Warto przy tym podkreślić, że poczucie językowej i kulturowej odmienności zarówno 

od Polaków, jak i od Niemców, przy wykształconej silnej tożsamości lokalnej, było 

czymś bardzo typowym dla mieszkańców Wilamowic. Po zakończeniu drugiej wojny 

światowej Wilamowianie byli postrzegani przez nowy komunistyczny rząd jako element 

obcy kulturowo i niepewny. W 1945 roku podjęto działania mające na celu przymusową 

polonizację oraz zniszczenie dziedzictwa kulturowego miasta, co wyrażało się w zde-

cydowaniu przez Miejską Radę Narodową Wilamowic o wydaniu zakazu posługi-

wania się językiem wilamowskim oraz noszenia tradycyjnego stroju kobiecego
10

. 

Chciano w ten sposób uderzyć w główne nośniki wilamowskiej tożsamości lokalnej. 

Należy jasno zaznaczyć, że prześladowania Wilamowian były jednak inicjatywą pocho-

dzącą głównie ze strony polskich sąsiadów, służących oraz mieszkańców okolicznych 

wsi. Tymoteusz Król opisuje w swojej pracy magisterskiej poświęconej temu zagad-

nieniu, że zdecydowana większość ofiar prześladowań jako swoich oprawców nie 

postrzega Armii Czerwonej czy Władzy Ludowej, ale właśnie Polaków, z którymi 

mieli styczność w swoim życiu codziennym
11

. Warto przy tym zauważyć, że Wilamo-

wianie podczas drugiej wojny światowej nie wykorzystywali swojego statusu volks-

deutschów na szkodę znajomych Polaków, a wręcz przeciwnie, stosowali go nieraz 

w miarę swoich możliwości, aby im pomóc – zapewniając im choćby fikcyjne umowy 

o pracę w swoich gospodarstwach i pozwalając w ten sposób uniknąć wywózek na 

przymusowe roboty do III Rzeszy
12

.  
Kultywowanie tradycji wilamowskich i posługiwanie się językiem wilamowskim 

były karane użyciem przemocy fizycznej, konfiskatą dóbr oraz wywózką na roboty 
przymusowe do łagrów. W przypadku przyłapania Wilamowianek na noszeniu trady-
cyjnego ubioru, dochodziło do zdzierania go z nich publicznie przez polskich sąsiadów. 
Językiem wilamowskim przestano posługiwać się nawet w warunkach domowych oraz 
                                                                   
8 Wicherkiewicz T., Piśmiennictwo w etnolekcie wilamowskim, s. 529, [w:] Barciak A. (red.), Wilamowice. 

Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, Wilamowice 2001. 
9 Mojmir H., Wörterbuch der deutschen Mundart von Wilamowice, T. 1. A.-R., Kleczkowski A. (red.), 

S. XXII; T. 2. S-Z. Kleczkowski A., Anders H. (red.), Kraków 1930-1936. 
10 Król T., Powojenne wywózki i wysiedlenia. Przypadek Wilamowic, Warszawa 2018, s. 11. 
11 Tamże, s. 22. 
12 Tamże s. 11. 
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nie przekazywano go kolejnemu pokoleniu, ponieważ gdyby któryś z członków rodziny 
został przyłapany na mówieniu po wilamowsku, co szczególnie mogło się zdarzyć 
w przypadku dzieci, karano surowo całą rodzinę. Polityka terroru, łącząc przeżywanie 
wilamowskiej tożsamości z cierpieniem, strachem i doświadczeniem traumy, skutecznie 
doprowadziła do wyparcia jej z życia mieszkańców miasta. W roku 2001 Tomasz 
Wicherkiewicz przewidywał już rychłe i zupełne wymarcie języka wilamowskiego:  

Z biegiem czasu zakaz użytkowania dialektu wilamowskiego przestał obowią-
zywać, okazało się jednak, iż procesu zmiany języka spowodowanego jedno-
pokoleniową przerwą w transmisji nie uda się już powstrzymać. W ostatnich 
latach próbuje się stymulować odrodzenie miejscowej kultury oraz tradycji, co 
jednak w przypadku samego etnolektu nie rokuje wielkich nadziei. […] Socjo-
lingwiści stoją obecnie w obliczu rychłego całkowitego wymarcia kolejnego 
z mniejszościowych etnolektów używanych w naszym kraju, co stanie się 
faktem zapewne jeszcze w pierwszej dekadzie nowego stulecia13. 

W takich okolicznościach emerytowany górnik Józef Gara podjął się próby przeka-
zania młodemu pokoleniu znajomości języka wilamowskiego, przez dwa lata udzie-
lając nieodpłatnych lekcji. W roku szkolnym 2004/2005 uczył w lokalnej szkole pod-
stawowej, a w roku 2005/2006 w domu prywatnym

14
. Pragnienie zachowania rodzimego 

dziedzictwa kulturowego popchnęło go również do napisania dwóch zbiorów poezji 
w języku wilamowskim wraz z polskim tłumaczeniem. We wstępach do obydwu 
z nich wyraża nadzieję, że będą one pomocne w działaniach rewitalizacyjnych języka, 
stanowiąc świadectwo zapomnianej rodzimej kultury dla młodych Wilamowian. Jako 
przykład podany zostanie w niniejszym artykule fragment z „Wymysöjer śtytła – 
miasteczko Wilamowice oraz jego osobliwości zawarte w zbiorze piosenek wilamow-
skich Józefa Gary”:  

Język wilamowski jest jednym z charakterystycznych elementów naszej kultury, 
a piosenki śpiewane w tym języku jeszcze bardziej oddają to, iż powrót do 
własnych korzeni jest dla nas ciągle ważny. Piosenki wilamowskie stają się 
więc pewnego rodzaju środkiem, aby język ten nie zaginął i nadal był żywy. 
[…] Mam nadzieję, że zapoczątkowany przeze mnie projekt będzie konty-
nuowany. Cieszyłbym się bardzo, gdyby młodzież wzięła sobie to do serca 
i zaczęła uczyć się tego pięknego, aczkolwiek wymierającego już języka naszych 
przodków. […] Jestem pełen uznania dla tych młodych ludzi, którzy pomimo 
natłoku obowiązków mają jeszcze zapał do nauki tego języka15.  

W zajęciach z języka wilamowskiego prowadzonych przez Józefa Garę brał udział 
między innymi Tymoteusz Król, współczesny badacz języka wilamowskiego, aktywnie 
wspierający jego rewitalizację i tworzący wilamowskojęzyczną literaturę. Należy on 
do młodego pokolenia, wzrastającego w rzeczywistości, w której wilamowska toż-
samość funkcjonowała w uśpieniu już od wielu lat. Kontakt z wilamowską nianią 

                                                                   
13 Wicherkiewicz T., Piśmiennictwo w etnolekcie wilamowskim, s. 498, [w:] Barciak A. (red.), Wilamowice. 

Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, Wilamowice 2001. 
14 Król T., Czym jest dla dzisiejszych Wilamowian język wilamowski? Różne funkcje, różne postawy językowe, 
Łódzkie Studia Etnograficzne (55)/(2016), s. 247. 
15 Gara J., Wymsöjer śtytła – Miasteczko Wilamowice oraz jego osobliwości zawarte w zbiorze piosenek 

wilamowskich Józefa Gary, Danek J. (red.), Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Wilamowice 2007, s. 23.  
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w dzieciństwie sprawił jednak, że w jego przypadku wyjątkowo powiódł się przekaz 
międzypokoleniowy lokalnego języka. Rozwinął w nim też głębokie zainteresowanie 
dziedzictwem kulturowym Wilamowian, które doprowadziło do podjęcia przez niego 
działań rewitalizacyjnych już w czasie nauki w szkole podstawowej. Życzliwe i oso-
biste relacje, które nawiązywał ze starszymi mieszkańcami Wilamowic, próbując doku-
mentować na nagraniach lokalny język, doprowadziły do tego, że mimo przeżytej 
traumy, w atmosferze zaufania otwierali się przed nim, opowiadając o bolesnej prze-
szłości. Zapewne dzięki temu obecnie przy współpracy i otwartości ze strony starszego 
pokolenia bardzo dynamicznie rozwijają się procesy odradzania języka i kultury. 
Mimo tego wciąż są one niestety w wysokim stopniu zagrożony wymarciem. 
W tym miejscu łatwo można już zaobserwować, że doświadczenie odseparowania 

od rodzimej kultury i języka są wspólne dla wszystkich opisywanych twórców. 
W przypadku Floriana Biesika wiąże się ono z emigracją w młodym wieku do Triestu, 
gdzie poślubił Włoszkę Federikę Giovi/Garsari, z którą miał syna Casimira/Kazi-
mierza. O synu Biesika wiadomo bardzo niewiele i nie można również stwierdzić, czy 
ojciec podzielił się z nim swoim wilamowskim dziedzictwem kulturowym oraz czy 
nauczył go języka wilamowskiego. Przez krótki czas mieszał w Trieście również 
młodszy brat poety Jan, jednakże kontakty z Wilamowianami Florian Biesik utrzymywał 
głównie poprzez korespondencję. Przesyłał im również swoje teksty literackie. O ile 
oddalenie Biesika od Wilamowic miało charakter przede wszystkim przestrzenny 
i stanowiło skutek jego własnych, świadomych wyborów życiowych, o tyle zarówno 
w przypadku Józefa Gary, jak i Tymoteusza Króla należy zauważyć, że ich odcięcie od 
rodzimej kultury i języka stanowiło coś narzuconego zewnętrznie oraz miało znacznie 
bardziej radykalny charakter. Kultura rodzinnego miasta była za życia Biesika 
niezagrożona i mogła swobodnie, powszechnie funkcjonować w codzienności jego 
mieszkańców. Była przestrzenią, do której poeta teoretycznie zawsze miał otwartą drogę 
powrotu. Warunki te naturalnie wpłynęły na kształtowanie się jego twórczości, gdzie 
przebija w tym aspekcie raczej ton nostalgii starszego człowieka za rzeczywistością 
dzieciństwa: 

[…] przypominając sobie moje lata dziecinne, drewniany, lecz bogaty kościół 
gminy mej, gdziem przez lata się modlił i śpiewał Kochanowskiego Kto się 
w opiekę lub Kiedy ranne, gdzie już jako dzieciuch przez zawieje przy latarni 
z matką na roraty przychodząc i obok niej klęcząc gorąco pacierz polski odma-
wiałem, i tak przyszła mi myśl odszukania wszystkich drogich i znajomych […] 
na tamtym świecie, rozmawiając choć tam z nimi, w języku dzieciństwa mego, 
w tysiącletnim języku anglo-fryzyjsko-saskim (czy i gotyckim?)16. 

Praca nad „Uf jer wełt” stanowiła dla niego możliwość ożywienia Wilamowic jego 
lat młodzieńczych, symbolicznego powrotu do nich w dokładnie takim kształcie, 
w jakim istniały, gdy poeta był dzieckiem poprzez spotkania ze zmarłymi znajomymi 
i przyjaciółmi. W niektórych miejscach tekst staje się poniekąd również swoistym 
medium komunikacji zmarłych z żywymi, gdy na przykład postaci pytają literackie 
alter ego Biesika o dalsze życie ich rodzin oraz proszą go o przekazanie wiadomości 
dla żyjących krewnych:  

                                                                   
16 Biesik F., polskojęzyczny wstęp do poematu Uf jer wełt. 
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Bejdy oüsgan men ju gyt frynd/wün’s dan felün giöe cy byhend,/ån di błyn yr 

troüer cyryk/s’ungłyk koma giöe cy gyłik/Do’h grod fu dejwa kom gyfiöen/bota 

zy mejh do’h’å zo ziöen,/op jer kłopa ind wytwer błajn,/op jer kyndyn oü 

głyklik zåjn17. (Obie wyszyły za mych przyjaciół [z lat] młodzieńczych/ i tak 

zagubiły się o wiele za szybko,/ a ci pozostali znów w żałobie/ nieszczęście 

przyszło zgoła zbyt nagle./ Jako żem właśnie z tamtej strony przybył/ prosiły 

mnie, bym im powiedział,/ czy ich mężowie wciąż są wdowcami,/ czy ich dzieci 

są też szczęśliwe)18.  

albo  

S’kom mer nynder yt å junger/śejner śtüdant ån ziöet cü mer;/nönd by der kjyh 

do śtejt å hyt/fu diöt bej yh, ån oüh śejn byt:/ziöet mer öema güta müter/der 

Polonća, do mejh der Hjer/höt oüsgykłoüt, wirdyk cy zåjn,/nönd by zem tron 

inda cy łajn./Nist śłåhtys kant nö ny måj zejł,/drym kon yh oü hyłfa zjyr fejł,/oła 

di’s zjyr nejtłik wan hon,/zy zo mejer ym mejh ny grenn19. (Podchodzi do mnie 

bliżej teraz młody/ ładny student i mówi do mnie:/ blisko kościoła tam stoi 

chata/ stamtąd jestem i was pięknie proszę/ powiedzcie mojej biednej dobrej 

matce/ Apolonii, że mnie Pan/ wyszperał jako wartego/ blisko jego tronu [na] 

zawsze pozostać./ Nic złego nie znała moja dusza/ dlatego mogę też pomóc 

bardzo wiele/ wszystkim, którzy bardzo potrzebować będą,/ nie powinna więcej 

po mnie płakać)20.  

Twórczość Józefa Gary, a zdecydowanie wyraźniej twórczość Tymoteusza Króla, 

powstawała wobec znacznie głębszego i bardziej tragicznego doświadczenia osamot-

nienia. Należy pamiętać, że poeta był naocznym świadkiem wyniszczania jego kultury 

oraz prześladowania Wilamowian, przy czym jednak w swoich pracach nigdy nie 

poruszał szerzej tego tematu. Jego teksty są z reguły utrzymane w lekkim, pogodnym 

tonie, podejmując ludowe motywy i obrazując – podobnie jak u Biesika – Wilamowice 

jego młodości, prawie zupełnie pomijając traumatyczne przeżycia mieszkańców miasta. 

Można by wysnuć przypuszczenie, że i rezygnacja z dawania własnego literackiego 

świadectwa o prześladowaniu Wilamowian stanowi próbę poradzenia sobie z traumą 

poprzez zachowanie zarówno dla siebie, jak i dla przyszłych pokoleń niewinnego, 

nacechowanego pozytywnymi emocjami obrazu miasta. Wzmianka o próbie zniszczenia 

kultury Wilamowic pojawia się tylko w wierszu „Ynzer wymysöjer traocht” („Nasze 

wilamowskie stroje”): 

Ynzer siejny kładyn wułda bejzy łaojt,/ ferśłepa an fernichta, dos ej a łaongy 

cajt/ wir wieta dy kładyn fu ynzer gaonca maocht,/ eta hon wir beser, cajta 

siun derłaowt21. (Nasze piękne stroje/ źli ludzie chcieli zniszczyć,/ lecz my je 

uchroniliśmy/ aż do obecnych czasów)22.  

                                                                   
17 Biesik F., Uf jer wełt, wersy 402-409. 
18 Tamże, przeł. Wicherkiewicz T. 
19 Tamże, wersy 574-585. 
20 Tamże, przeł. Wicherkiewicz T. 
21 Gara J., Wymsöjer śtytła – Miasteczko Wilamowice oraz jego osobliwości zawarte w zbiorze piosenek 

wilamowskich Józefa Gary, Danek J. (red.), Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Wilamowice 2007, s. 24. 
22 Tamże, przeł. Gara J., s. 25. 



 

Klaudia Hołodewicz 
 

32 
 

Warto również wspomnieć, że prace literackie Józefa Gary nie wykazują się mocno 

osobistym charakterem, będąc raczej próbą utrwalenia, zachowania i udokumentowania 

dziedzictwa kulturowego i codzienności dawnych Wilamowic. To spostrzeżenie zgadza-

łoby się z intencjami autora, wyrażonymi we wstępach do zbiorów tekstów poetyckich. 

Miałby one stanowić dla młodszych pokoleń inspirację albo punkt wyjścia do zainte-

resowania się kulturą i językiem przodków, a poprzez to również być może spowodo-

wać ich zachowanie i odrodzenie w przyszłości.  

Motyw śmierci pojawia się wprawdzie w jego tekstach kilkukrotnie, nie jest on 

jednak podjęty głębiej jako główny temat. Śmierć jest raczej pobieżnie wspomniana, 

podczas gdy punkt ciężkości umieszczony jest w sferze obyczajowej i przedstawieniu 

codzienności życia w Wilamowicach, folkloru oraz przyrody. Bardziej wyraziście 

występuje w obydwu wersjach wiersza „Ufa frajmaon hiöra” („W oczekiwaniu na narze-

czonego”), w którym jednak uwaga skupiona jest na próżnym oczekiwaniu dziew-

czyny na narzeczonego, poległego na wojnie, oraz jej zawiedzionych nadziejach:  

Möndła siajn,/ s konzu zajn hüchia lerm,/ rumpułn undyn hytła./ Ych gydöcht, 

ych gydöcht/ maj frajmaon kymt gyryta./ Haor ej wajt,/ a łaongy cajt,/ haor ej 

yn krig gyryta./ Ych hiör uf ejn, ych hiör uf ejn,/ ych wyła cy mir byta./ A kymt 

cy mir,/ dos wysa wir,/ ych wyła fest łiwa/ Dos frajt mich zir, dos frajt mich 

zir,/ haor wył myt mir łaowa./ Der frajmaon kom,/ nymer yn haom,/ haor ej ym 

krig gyfołła./ Ych bej traojrik, ych bej traojrik/ y dy haom myt oła23. 

(W gwieździstą noc słyszałam hałas/ i rumor wokół domów./ A ja sądziłam,/ że 

to mój narzeczony./ On jest daleko od dłuższego czasu,/ bo on na wojnę 

pojechał./ Ja wciąż czekam i czekam na niego,/ z tęsknoty wprost usycham./ 

On do mnie wróci/ wiem to na pewno./ Ja będę bardzo go kochać./ Lecz 

narzeczony nigdy nie wrócił,/ on zginął od kuli na wojnie./ Mnie zaś w tym 

smutku samotną zostawił,/ oj biedna, ja biedna)24. 

W wierszu „YNZER SIEJNY WYMYSÖJER JEW!” („Nasza ładna wilamowska 

posiadłość!”) można odczytać śmierć jako wyraz związania losu człowieka z cyklami 

przyrody oraz symbolicznej relacji z ziemią, którą on zarazem uprawia i ona go żywi, 

ale której jednocześnie jest sługą, podobnie jak jest też w swojej pracy sługą Bożym, 

opiekunem natury:  

DÜ FIEST MYTA EGIA DÜCHS FALD/ AN ŚTREST ZY GYTRAD YM 

GÖTYSNOMA […]/YCH BEJ MYT DER AOT FERBUNDA/ YCH BŁAJ JER 

TRAOJ BYS CYM TUT/ DER GÖT GYT YNS Z ŁAOWA AN GYZUNDA/ WIR 

WAON DY AOT ŁÖWA, ZEJ GYT YNS BRUT/ DY AOT HÖT A GRUSYS 

RACHT/ ZY RIFT: DÜ BYST MAJ TRAOJER DINER25 (JEDZIESZ 

BRONAMI PRZEZ STAJANIE/ I SIEJESZ ZBOŻE W IMIĘ PANA […]/ 

JESTEM ZE SWOJĄ ZIEMIĄ ZWIĄZANY/ POZOSTAJĘ JEJ WIERNY AŻ DO 

ŚMIERCI/ BÓG DAJE NAM ŻYCIE I ZDROWIE/ BĘDZIEMY ZIEMIĘ 

                                                                   
23 Tamże, s. 32. 
24 Tamże, przeł. Gara J., s. 33.  
25 Gara J., Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach oraz Słownik języka wilamowskiego, 

Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowiane”, 

Bielsko-Biała 2004, s. 22. 
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CHWALIĆ, ONA DAJE NAM CHLEB/ ZIEMIA MA DUŻE PRAWO/ ONA 

WOŁA: TYŚ JEST MOIM WIERNYM SŁUGĄ)26.  

Tematem wiersza jest nie tyle przemijanie, ile poczucie spełnienia życiowego wobec 

piękna i dostatku wilamowskiego gospodarstwa oraz otaczającej go przyrody. Podmiot 

liryczny oddaje się sumiennie swojej pracy na roli, przychodzi mu ona lekko i z bożym 

błogosławieństwem. W tekście splatają się symbole wzrastania, odrodzenia – takie jak 

siew, ale też zmierzchu, który jest jednak spokojny i oczekiwany:  

MAOCH UF DY FAONSTYN WAJT/ DY ZUN DI SIAJNT ZU SIEJN/ 

FELAJCHT ZAO YCH ZY HAOJT/ NÖ AMÖŁ UNTERGEJN/ YCH GEJ CYM 

FAONSTER NYNDER/ DÜT ZAO YCH YNZER SIEJNY RUTY KÜ/ WI SIEJN 

EJ DY WEŁT WEJDER27 (OTWÓRZ OKNA SZEROKO/ SŁOŃCE ŚWIECI 

TAK ŁADNIE/ MOŻE ZOBACZĘ JE DZIŚ/ RAZ JESZCZE ZACHODZIĆ/ 

PODCHODZĘ BLIŻEJ DO OKNA/ WIDZĘ TAM NASZĄ ŁADNĄ CZER-

WONĄ KROWĘ/ JAK ŁADNY JEST TEN ŚWIAT ZNOWU)28. 

Wobec dobrze wykonanej pracy oraz odczuwając radość z jej owoców, podmiot 

liryczny może pozwolić sobie na odpoczynek, jest gotów i pogodzony również z pers-

pektywą swojego odejścia, gdy w ostatniej linijce wiersza ziemia woła do niego: KUM 

CY MIR Y DY YWIKKAJT ŁIWER
29

 (CHODŹ LEPIEJ DO MNIE DO WIECZ-

NOŚCI)30
. W tekście „WYMYSÖJER FAODYNŚŁAJSA”

31
 („WILAMOWSKI PIE-

RZOWIEC”) motyw śmierci pojawia się bardzo marginalnie, gdy w gronie dziewcząt 

skubiących pierze wspomina się plotkę o kobiecie, która popełniła samobójstwo, rzu-

cając się z mostu do wody. Pełni on tu jednak wyraźnie rolę pomagającą zobrazować 

nastrój panujący podczas spotkania młodych Wilamowianek, opowiadających sobie 

dla rozrywki legendy o upiorach. 

W badaniu wpływu doświadczeń osamotnienia i śmierci jako jednego z czynników, 

który popchnął wilamowskich pisarzy do podjęcia działalności literackiej szczególne 

znaczenie ma artykuł Tymoteusza Króla zamieszczony w czasopiśmie „Litteraria 

Copernicana” pt.: „Życie ze śmiercią języka. Pisanie jako rodzaj terapii. Przypadek 

wilamowski – mój przypadek”
32

. Autor dzieli się w nim refleksjami na temat tego, co 

stanowi inspirację dla jego twórczości, jaki ma ona charakter oraz znaczenie w jego 

życiu osobistym. Izolacja Tymoteusza Króla jest odmienna od samotności Biesika 

i Gary, bowiem bazuje ona na fakcie przejęcia od starszych pokoleń zanikającego 

dziedzictwa kulturowego oraz ukształtowania istotnej części swojej tożsamości na 

podłożu, którego zdecydowana większość jego otoczenia nie może dzielić, a nierzadko 

również i zrozumieć. Nawet jeśli zrozumienie jest dzięki jego pracy naukowej oraz 

popularyzatorskiej możliwe, nie rozwiązuje ono w pełni problemu wyobcowania 

                                                                   
26 Tamże, przeł. Gara J., s. 23. 
27 Tamże, s. 22.  
28 Tamże, przeł. Gara J., s. 23. 
29 Tamże, s. 22. 
30 Tamże, przeł. Gara J., s. 23.  
31 Tamże, s. 26. 
32 Król T., Życie ze śmiercią języka. Pisanie jako rodzaj terapii. Przypadek wilamowski – mój przypadek, 

Litteraria Copernicana, 2(30)/(2019). 
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Wilamowianina w świecie, gdzie kultura wilamowska zatraciła swoją żywotność 

w codzienności:  

Opowiadanie o tych historiach różnym ludziom, praca u podstaw, zaznaczanie 

tego w wywiadach prasowych o Wilamowicach, pisanie o tym w moich 

pracach naukowych. To wszystko uważam za odpowiednie. Działania te jednak 

pomagają zrozumieć te zjawiska innym, nie pomagają bezpośrednio mnie
33

. 

Warto w tym miejscu poświęcić uwagę zagadnieniu, w jaki sposób przeżywanie 

żałoby stało się dla Floriana Biesika oraz Tymoteusza Króla istotnym aspektem kształ-

tującym ich twórczość. W przypadku „Uf jer wełt”, mimo że jest to dzieło aspirujące 

do miana wilamowskiej epopei i wykazujące się mocnym osadzeniem w kolektywie, 

do miana czegoś, co miało między innymi spajać społeczność miasta poprzez pamięć 

o przodkach oraz historii miejscowości, widoczne są w nim wyraźnie akcenty osobiste. 

Praca nad tekstem mogła mieć dla Biesika również charakter terapeutyczny, pozwalając 

mu wrócić do bolesnych wydarzeń oraz konfliktów z przeszłości, wyrazić i przepraco-

wać związane z nimi emocje. To przeżywanie żałoby na płaszczyźnie literackiej odnosi 

się w przypadku „Uf jer wełt” głównie do dwóch aspektów życia poety. Pierwszym 

z nich jest żałoba związana z poczuciem niewykorzystanych możliwości oraz straconych 

nadziei. Alter ego poety wyraźnie opisuje wrażenie klęski życiowej:  

Yh kon śun ziöen, nist tüt zu wej/wi cy foła fu y dy hej;/triöema fum felüna 

gyłyk/wo ny mej kymt wejder cyryk!/S’ej ny wür wo dy łoüt ziöen śtejd/ [...] Ho 

fejł gyłjyt, mej nö gyat,/döh wiöe s’ława maj mi ny wat,/yr fremda wełt, 

unferśtanda/wa’h fruw zåjn ejs cy byenda34. (Mogę już rzecz, nic tak nie 

sprawia bólu,/ jak upaść z wysoka,/ śnić o utraconym szczęściu,/ co nigdy już 

nie wróci znów!/ To nieprawda, co ludzie stale mówią,/ [że] własnego 

szczęścia człowiek jest kowalem, […]/ Nauczyłem się sporo, jeszcze więcej 

pracowałem,/ jednak życie nie było warte mego trudu,/ w obcym świecie, 

niezrozumiany,/ byłbym zadowolony zakończyć je)35. 

To poczucie ma zapewne swoje źródło w nierozwiązanej konfliktowej sytuacji, 

która zaistniała w rodzinie Biesika, przede wszystkim w odniesieniu do postaci jego 

surowego i niedostępnego ojca. Z opisu dzieciństwa poety wynika, że był on od naj-

młodszych lat zaniedbywany emocjonalnie, traktowany okrutnie i niesprawiedliwie, 

spotykał się z przemocą psychiczną oraz fizyczną z jego strony. Mimo tego, jak można 

wnioskować szczególnie na podstawie monologu zwróconego do ojca, w poecie do 

końca życia pozostała głęboka tęsknota za bliskimi i ciepłymi relacjami z nim. 

Pragnienie zdobycia jego akceptacji, sprawienie, by był z dokonań poety dumny 

zdawało się być główną motywacją Biesika w wytrwałym dążeniu do uzyskania 

wysokiego stanowiska oraz statusu społecznego:  

Łiwer foter, wen dü oü wiöest/ å güter meńć, wos śłåht dos ziöest/do yh grod å 

gruser lümp bej/ån mejh ind zohst ok fu dy hej./ S’wiöe ny åmöł wo yh mer 

triöem/fyrym ej måj foter ny öem,/ yh het s’głyk ejn oüscyhałda/ån zåjn zåj śtyc 

                                                                   
33 Tamże, s. 215.  
34 Biesik F., Uf jer wełt, wersy 1714-1729. 
35 Tamże, przeł. Wicherkiewicz T. 



 

„Na tamtym świecie” – czyli o źródłach literatury wilamowskiej 
 

35 
 

y zem ołda./ Yh het gan måj hołp ława hejn/wen dü myt mer wjest ind 

gybłejn,/wen yh dejh het kynd łaha hjyn,/ åna myt djyr oü dyśkürjyn./ Dü kuzt 

łiwer myt dem kjyta,/wi myt zu åm dułgyłjyta/yh kund der oü ni yhta ziöen,/bo 

dy wułdst mer oü nist ny głiöen./Yh wiöe inda der lümp gybłejn,/ zu hota mih 

andry byśrejn,/ s’wiöe dos å dank grod fu zyta,/di yh ym ława müst ryta36. 

(Drogi ojcze, gdybyś też był/ dobrym człowiekiem, to było złe, że powiedziałeś/ 

że jestem wielkim gałganem/ i na mnie też patrzyłeś z góry./ To nie raz sobie 

marzyłem,/ dlaczego mój ojciec nie był biedny/ miałbym szczęście utrzymywać 

go/ i być jego wsparciem na starość./ Oddałbym połowę swego życia,/ gdybyś 

został ze mną na zawsze,/ gdybym mógł słyszeć, jak się śmiejesz,/ i z tobą też 

dyskutować./ Chętniej rozmawiałeś z pasterzami,/ nić [sic!] z takim głupio-

mądrym/ ja też nie mogłem ci nigdy nic powiedzieć,/ bo nie chciałeś też mi 

w nic wierzyć./ Na zawsze zostałem gałganem/ tak mnie i inni okrzyczeli,/ to 

było podziękowanie od tych właśnie, których w życiu ratować musiałem)37. 

Ale nawet te sukcesy nie zaskarbiły mu jego sympatii. Stąd przeżywanie żałoby po 

zmarłym ojcu wiąże się również z uświadomieniem sobie, że ta bardzo głęboko zako-

rzeniona tęsknota nigdy już nie może zostać spełniona, a stąd wynika też poczucie bez-

wartościowości życia oraz własnych osiągnięć. Monolog alter ego Biesika zwrócony 

do milczącego, nawet w sferze zaświatów niedostępnego i oddalonego ojca jest nazna-

czony dużym ładunkiem emocjonalnym. Przestrzeń dzieła literackiego umożliwia 

nazwanie i wyrażenie bolesnych emocji oraz poczucia bycia pokrzywdzonym i nie-

sprawiedliwie potraktowanym przez ojca, dodając poecie odwagi, będąc przestrzenią 

swoistego katharsis:  

S’kom mer ys hiöet måj öem ława/yh müst’um’s kłiöen gük nöm śtarwa,/ån 

wułd båjhta måj ława yt/wo’h ny kund ziöen ejm bocy yt./ S’wiöe grod kå 

wynd, s’śyfła błå śtejn/ wjyr kunda oü ny fiöen ferhejn/ ån yh ind kåm foter 

gydryt/ hiłd yt fjy mejh, fjy ejn å ryd38. (Przyszło mi do głowy moje nędzne 

życie/ musiałem się na to poskarżyć choćby i po śmierci, chciałem teraz 

wyspowiadać swoje życie,/ [to] czego nie mogłem mu powiedzieć aż do teraz./ 

Właśnie nie było wiatru, łódka zatrzymała się,/ nie mogliśmy też dalej płynąć/ 

a ja wciąż odwrócony ku mojemu ojcu/ wygłosiłem teraz mowę dla siebie, dla 

niego)39.  

W tym fragmencie „Uf jer wełt” nie brakuje także powrotu do przeżyć i obrazów 

związanych bezpośrednio z doświadczeniem śmierci ojca oraz wyobrażeniem, które 

miał o niej Biesik. Jest to przedstawienie bardzo dramatyczne i dosadne, powiązane 

również z podejrzeniem otrucia go przez rodzinę Hermanna, najmłodszego brata poety. 

Należy jednak przy tym pamiętać, że te obrazy mają zapewne źródło przede wszystkim 

w konflikcie, który zaistniał między braćmi w związku z podziałem majątku odbie-

ranym przez Floriana jako krzywdzący dla siebie i Jana oraz z faworyzowaniem 

Hermanna przez ojca. 

                                                                   
36 Tamże, wersy 1554-1573. 
37 Tamże, przeł. Wicherkiewicz T. 
38 Tamże, wersy 1318-1325. 
39 Tamże, przeł. Wicherkiewicz T. 
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Tymoteusz Król bezpośrednio wypowiada się, że dla niego pisanie jest głównie 

aktem terapeutycznym oraz ma mocno prywatny charakter:  

Nie wiedziałem, jak sobie pomóc. Wziąłem kartkę i zacząłem pisać. I tak 

stwierdziłem, że takie pisanie w pewnym sensie mi pomaga. Zastanawiałem się 

na początku, czy ktoś to będzie czytał. Dalej zastanawiam się, czy ktoś to 

będzie czytał. Im dłużej piszę, tym mniej jestem przekonany, że tak będzie, ale 

też tym mniej jest to dla mnie ważne, mniej się tym emocjonuję40.  

Twórczość literacka pomaga mu również przepracowywać uczucia związane 

z przeżywaniem żałoby oraz smutku:  

Smutek to uczucie, które w pewnym sensie napędza moją twórczość. Kiedy 

zmarła moja gyśpon [przyjaciółka, przyp. aut.] Linküś-Ruzła (Rozalia Hanusz, 

1926-2009) napisałem dwanaście utworów nazwanych przeze mnie „Trena 

nöm Linküś-Ruzła”. Śmierć niestety spotyka się często, kiedy ma się wielu 

znajomych w podeszłym wieku41. 

Odwołując się do tytułu artykułu Tymoteusza Króla, należy wspomnieć nie tylko 

o aspekcie doświadczenia śmierci zaprzyjaźnionych Wilamowian, ale również jego 

związku z odchodzeniem wraz z nimi obrazu Wilamowic sprzed czasów brutalnej 

polonizacji oraz z procesem obumierania języka wilamowskiego
42

. W związku z tym 

głębokim zakorzenieniem twórczości Króla w przeżywaniu straty, topos śmierci jest 

bardzo często podejmowany w jego pracach literackich. Oprócz wyżej wspomnianych 

trenów poświęconych Rozalii Hanusz autor podaje za przykład również nieopu-

blikowaną powieść „Wandyn una cył” („Wędrówka bez celu”), w której wiele postaci 

ginie śmiercią samobójczą
43

.  

Z niniejszej analizy wyłania się konkluzja, że uczucia izolacji oraz żałoby na jej 

wielu płaszczyznach manifestowały się w znacznym stopniu w życiorysach autorów, 

stanowiąc zapewne ważny przyczynek do podjęcia pracy literackiej. W tym miejscu 

warto zacytować raz jeszcze Tymoteusza Króla, nawiązującego do wypowiedzi Herty 

Müller: […] podobnie jak u Herty Müller, której słowa zacytowałem na początku, 

nadszedł w moim życiu moment, w którym sobie już nie radziłem. Nie radziłem sobie 

z atakującą mnie z każdej strony obcością44
. Były one źródłem inspiracji w dwojaki 

sposób – z jednej strony praca nad dziełem literackim, nazywanie tych emocji i powra-

canie do trudnych przeżyć albo przeciwnie, próba zachowania pozytywnych wspom-

nień wobec późniejszych negatywnych doświadczeń, miały charakter terapeutyczny 

i pomagały przepracować cierpienie z nimi związane. Z drugiej strony działalność 

twórcza była również wyrazem sprzeciwu wobec śmierci oraz zapomnienia, Wila-

mowscy pisarze starali się w trudnych warunkach zachować obraz dawnych pokoleń 

                                                                   
40 Król T., Życie ze śmiercią języka. Pisanie jako rodzaj terapii. Przypadek wilamowski – mój przypadek, 
Litteraria Copernicana, 2(30)/(2019), s. 215. 
41 Tamże. 
42 Por. Hołodewicz K., Florian Biesiks „Uf jer wełt” aus der literaturwissenschaftlichen Perspektive, Łódź 

2020, s. 21. 
43 Król T., Życie ze śmiercią języka. Pisanie jako rodzaj terapii. Przypadek wilamowski – mój przypadek, 

Litteraria Copernicana, 2(30)/(2019), s. 216. 
44 Tamże, s. 213.  
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Wilamowian oraz ich dziedzictwo kulturowe i językowe dla przyszłych generacji, 

używając literatury jako relatywnie trwałego nośnika pamięci. W ten sposób przedłu-

żali ich żywotność wobec niezrealizowanej transmisji międzypokoleniowej w ramach 

codziennego funkcjonowania lokalnej społeczności. Mimo wzrastania na podłożu 

doświadczeń żałoby, przemijania oraz samotności mikroliteratura wilamowska w swojej 

istocie zdaje się być paradoksalnie zwrócona ku życiu, pamięci, odrodzeniu oraz 

rozwijaniu poczucia przynależności i więzi w ramach lokalnej społeczności.  
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„Na tamtym świecie” – czyli o źródłach literatury wilamowskiej 

Streszczenie  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób doświadczenia żałoby oraz osamotnienia 
stały się obok aspektów tożsamościowych jednym z głównych przyczynków do ukształtowania się młodej, 

około stuletniej mikroliteratury w języku wilamowskim. Zostanie w nim omówiona twórczość trzech 

kluczowych dla niej autorów: Floriana Biesika (1850-1926), Józefa Gary (1929-2013) oraz Tymoteusza 

Króla (ur. 1993). Analiza jest przeprowadzana metodą pozytywistyczną, akcentującą aspekty biograficzne, 

społeczne oraz historyczne. Punkt ciężkości został umieszczony w zakresie badania, jak podobne elementy 

życiorysów twórców powiązane z doświadczeniami żałoby oraz oddalenia od rodzimej kultury wpłynęły 

na charakter ich działalności literackiej. W artykule zostaną również zwięźle omówione wybrane przy-

kłady realizacji toposu śmierci w konkretnych tekstach. Z niniejszej analizy wynika, że przeżycia żałoby 
rozumianej na jej wielu płaszczyznach – płaszczyźnie osobistej, ale także społecznej i kulturowej – oraz 

izolacji od rodzimej społeczności stanowiły istotną inspirację do podjęcia działalności literackiej. W przy-

padku Floriana Biesika izolacja ta nastąpiła w wyniku jego własnych wyborów życiowych, zaś u Józefa 

Gary i Tymoteusza Króla jej doświadczenie było powiązane z obumieraniem rodzimej kultury i języka 
w wyniku prześladowań politycznych Wilamowian po roku 1945. Mimo wzrastania na gruncie twórczego 

przepracowywania motywów śmierci i samotności, literatura wilamowska jest w swoim duchu zwrócona 

ku pamięci, życiu oraz odrodzeniu. 

Słowa kluczowe: literatura wilamowska, topos śmierci, Wilamowice 
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Aneta Tylak
1
 

Eros i Thanatos – reinterpretacja mitu o Orfeuszu 

i Eurydyce w filmie Jeana Cocteau „Orfeusz” 

Mit o Orfeuszu i Eurydyce jest jednym z najbardziej znanych mitów antycznych 

wykorzystywanych w szeroko pojętej kulturze. Na przestrzeni wieków stał się 

inspiracją wielu dzieł, od malarstwa poczynając, poprzez rzeźbę, literaturę, operę, teatr, 

na filmie kończąc
2
. Do mitu orfickiego sensu largo odwołał się w swojej twórczości 

także Jean Cocteau – francuski poeta, dramaturg, reżyser, wykorzystując postać 

trackiego poety między innymi w tak zwanej filmowej trylogii orfickiej, do której 

należą „Krew poety” (1930), „Orfeusz” (1950)
3
 oraz „Testament Orfeusza” (1960).  

Drugi film ze wspomnianej trylogii – który notabene M. Schiff określa jako naj-

bardziej spójny psychologicznie film francuskiego twórcy
4
 – oparty jest na wątkach 

mitycznej historii Orfeusza i Eurydyki. Jak mówi na początku filmu narrator: 

„Legenda o Orfeuszu jest powszechnie znana”. Tracki poeta, wykorzystując swój dar, 

którym był śpiew, poruszający nie tylko ludzkie serca, ale także zwierzęta, drzewa czy 

kamienie, odważył się zejść do Hadesu – jako żywy człowiek – aby odzyskać swoją 

ukochaną żonę Eurydykę. Tak pokrótce przedstawia się mityczna historia, którą 

w najobszerniejszej wersji znamy przede wszystkim dzięki przekazom dwóch poetów 

rzymskich: Wergiliusza i Owidiusza
5
. Odwołując się zarówno do mitycznych wydarzeń, 

                                                                   
1 aneta.tylak@uni.lodz.pl, Katedra Filologii Klasycznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki. 
2 Nie sposób oczywiście wymienić wszystkich dzieł inspirowanych mityczną historią Orfeusza i Eurydyki, ale 

warto dla przykładu wspomnieć choćby takie dzieła, jak w malarstwie: Jacopo del Sellaio „Orfeusz, Eurydyka 

i Aristajos” 1475-1480; Jan Brueghel „Orfeusz w Zaświatach”, 1594; Jean-Baptiste-Camille Corot „Orfeusz 
wyprowadzający Eurydykę z Hadesu”, 1861; Anselm Feuerbach „Orfeusz i Eurydyka” 1869; Pierre Amédée 

Marcel-Béronneau „Orfeusz w Hadesie”, 1897; Gustave Moreau „Orfeusz przy grobie Eurydyki”, 1891-

1897; Émile Lévy „Śmierć Orfeusza”, 1866; Jacek Malczewski „Orfeusz i Eurydyka”, 1914; w rzeźbie: 

Auguste Rodin „Orfeusz i Eurydyka”, 1893; Theodor von Gosen „Głowa Orfeusza”; w operze: Claudio 

Monteverdi „Orfeusz” (1607); Christoph von Gluck „Orfeusz i Eurydyka” (1762) – najsłynniejsza bodajże 

opera oparta na micie Orfeusza i Eurydyki, wystawiana do dziś, także w Polsce; w teatrze: Elfriede Jelinek, 

„Cienie. Eurydyka mówi”; w filmie, oprócz wymienionych dzieł Cocteau, wspomnieć należy „Czarnego 

Orfeusza”, film z roku 1959; z pewnością literatura jest tym obszarem kultury, w którym inspiracja orfickim 
mitem jest najszerzej reprezentowana. Choć nie sposób wymienić tu nawet części, to do najbardziej znanych 

należą z pewnością: J.M. Rilke, „Sonety do Orfeusza”; J. Wittlin, „Orfeusz w piekle XX wieku”; A. Asnyk, 

„Orfeusz i Bachantki”; L. Kołakowski, „Apologia Orfeusza, śpiewaka i błazna rodem z Tracji”; Cz. Miłosz, 

„Orfeusz i Eurydyka”; A. Świrszczyńska, „Orfeusz”.  
3 Film powstał na podstawie wcześniejszej sztuki Cocteau z roku 1926 pod tym samym tytułem, zob. 

Hammerbeck D., Jean Cocteau, Orphée, and the Shock of the Old, [w:] Goldwyn A.J., Nikopoulos J. (ed.), 

Brill’s Companion to the Reception of Classics in International Modernism and the Avant-Garde, BRILL, 

Leiden, Boston 2016, s. 160-181. 
4 Schiff M., Jean Cocteau: Poet of the Cinema, Cinéaste, 1994, vol. 20, no. 3, s. 61. 
5 Mit o Orfeuszu pojawił się w Grecji około VII w. p.n.e. i, jak pisze P. Grimal (Słownik mitologii greckiej 

i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 266), jest on jednym 

z najbardziej niejasnych i obciążonych symbolizmem podań, jakie zna mitologia helleńska. Poświadczony 
w bardzo odległych czasach, mit ten rozwijał się i ostatecznie stał się prawdziwym systemem teologicznym, 

wokół którego powstała obfita literatura, w dużej mierze ezoteryczna. W tych najdawniejszych czasach 

kojarzony był ze stylem życia, nazwanym od jego imiena orfizmem. Trudno natomiast umiejscowić w czasie 
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jak i fabuły filmu Cocteau, możemy mówić o dwóch zasadniczych zwrotach akcji, 

które wyznaczone są przez kolejne śmierci Eurydyki. Konsekwencją „pierwszej 

śmierci” było słynne zejście Orfeusza do Hadesu, aby odzyskać żonę. Jak przekazuje 

Owidiusz prośbie Orfeusza nie potrafiła odmówić ani królewska małżonka, ani ten, 

który rządzi podziemnym światem6
. Warunek był jeden: [Orfeusz] nie spojrzy do tyłu, 

dopóki nie wyjdzie z doliny Awernu7
. „Druga śmierć” Eurydyki, w niedługim czasie, 

implikuje śmierć Orfeusza, w konsekwencji czego poeta powraca do świata 

podziemnego, tym razem jako zmarły, dzięki czemu może już na zawsze połączyć się 

z ukochaną Eurydyką
8
. Niewątpliwie w micie przekazanym przez rzymskich poetów 

motywem przewodnim jest miłość Orfeusza do Eurydyki. Rozpacz, którą odczuwa 

tracki poeta po stracie małżonki, ale także miłość jest tak wielka, że popycha go 

w czeluście świata podziemnego: 

Orfej zaś sam, pocieszając zranione serce swą lirą 

Z żółwiowej skorupy, ciebie opiewał, o słodko małżonko, 

Błądząc samotnie o brzasku, i ciebie o zmierzchu opiewał. 

Wszakże i w czeluść Tenaru, w wysokie wrota Disowe 

Wstąpił, i w mroczny gaj kirami lęku zaćmiony. 

Dotarł do świata Podziemi, do króla groźnego, i poznał 

Serca, których nie zdoła przejednać ludzkie błaganie9. 

 

Wybrałem się tutaj z powodu małżonki: nadeptana żmija wsączyła w nią 

truciznę 

i przerwała bieg jej lat. Wyznaję, że chciałem i że starałem się znieść to 

cierpienie;  

jednak Amor zwyciężył
10

. 

Jeszcze większy ból, smutek i rozpacz ogarnął Orfeusza po tym, gdy – jak ujął to 

Owidiusz – Eurydyka powtórnie umarła
11

: 

Dwukrotna śmierć małżonki ogłuszyła Orfeusza […]12 

Przez siedem dni siedział na brzegu w opuszczeniu, bez jedzenia: 

                                                                   

mit dotyczący trackiego poety i jego żony Eurydyki (por. Guthrie W.K.C., Orpheus and Greek Religion. A 

Study of the Orphic Movement, Princeton University Press, Princeton-New Jersey 1993, s. 29-31). Wszystkie 

znane nam przekazy na ten temat są dość późne, a znajdują się między innymi u Diodora Sycylijskiego 
(Bibliotheca Historica, ks. IV, 25), Pauzaniasza (Graeciae descriptio, XXX, 6), Apollodora (Bibliotheca, I, 

14), Seneki Młodszego (Hercules furens, w. 569 nn.; Hercules Oetaeus, w. 1061 nn.) i, u wspomnianych już, 

Wergiliusza (Georgica IV, 455-527) oraz Owidiusza (Metamorphoses X, w. 1-85, XI w. 1-84). 
6 Owidiusz, Metamorphoses, ks. X, w. 46-47: […] nec regia coniunx/sustinet oranti nec, qui regit ima, negare 
[…]. Owidiusz, Metamorfozy, t. II, przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła, Ossolineum, Wrocław 2004 (wszystkie 

polskie cytaty z Metamorfoz Owidiusza podaję za tym wydaniem). 
7 Tamże, w. 51-52: ne flectat retro sua lumina, donec Avernas/ exierit valles. 
8 Tamże, ks. XI, w. 61-66. 
9 Wergiliusz, Georgiki, IV, w. 464-470, [w:] Tenże, Bukoliki i Georgiki. Wybór, przeł. Z. Abramowiczówna, 

Ossolineum, Wrocław 2006 (wszystkie polskie cytaty z Georgik podaję za tym wydaniem). 
10 Owidiusz, Metamorfozy X, w. 23-26. 
11 Zob. Tamże, ks. X, w. 60-63: I oto Eurydyka, powtórnie umierając (iterum moriens), nie skarżyła się wcale 
na męża – czyż mogła się skarżyć, że była kochana? Ostatni raz powiedziała: żegnaj – ledwie zdołał usłyszeć 

jej głos – i z powrotem stoczyła się w otchłań. 
12 Tamże, w. 64. 
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ból, zgryzota i łzy były jego pokarmem13. 

 

Mówią wszakże, iż siedem on pełnych miesięcy z kolei 

Płakał pod skałą wyniosłą w pustkowiu, na brzegach Strymonu, 

W chłodnych pieczarach swój los rozpowiadał, skarżąc się gorzko, 

Pieśnią wzruszając tygrysy i dęby prowadząc za sobą14. 

Jak kończy się ta historia, wszyscy wiemy. Orfeusz zostaje rozszarpany przez 

bachantki: 

[…] trackie niewiasty 

Przezeń wzgardzone, gdy Bakcha nocnymi szału obrzędy 

Czczą, rozszarpały młodzieńca i członki po polach rozniosły15. 

Sięgając do mitu o Orfeuszu i Eurydyce, Cocteau wprowadza dwie istotne zmiany. 

Po pierwsze – inaczej niż w przekazach antycznych – Orfeusz może wyprowadzić 

Eurydykę ze świata umarłych
16
, pod warunkiem, że nie spojrzy na nią nie tylko pod-

czas drogi powrotnej do świata żywych, ale już nigdy na nią nie spojrzy
17

. Po drugie, 

motywem przewodnim filmu Cocteau jest miłość Orfeusza nie do własnej żony – 

Eurydyki, a do kobiety, która występuje w filmie jako księżniczka (la princesse). Aż 

do śmierci Eurydyki Orfeusz nie zdaje sobie sprawy z tego, kim jest tajemnicza 

kobieta, o której nie potrafi zapomnieć od chwili, w której ją ujrzał.  

Prawie od początku filmu widz jest świadkiem fascynacji Orfeusza nieznajomą. 

Przekłada to się na jego stosunek do żony, której – krótko mówiąc – nie okazuje prak-

tycznie uczuć, próbując wyzwolić się od jej towarzystwa. Tłumacząc się koniecznością 

pracy, tak naprawdę próbuje odnaleźć księżniczkę. Znając zakończenie filmu, gdzie 

możemy obserwować szczęśliwych małżonków – Orfeusza i Eurydykę – oczekujących 

potomka, słuszna wydaje się interpretacja S. Desilets, który twierdzi, że za wszelkie 

perturbacje w filmie odpowiada proces twórczy Orfeusza – poeta bowiem właśnie 

starał się napisać nowy poemat. Szukając natchnienia oddalił się od żony, a zwrócił się 

ku śmierci, której alegorią stała się księżniczka
18

. Desilets podkreśla także, że o ile 

u Owidiusza Eurydyka ucieleśnia związek pomiędzy życiem erotycznym i Erosem jako 

tworzeniem (chociaż tylko wtedy, kiedy jest nieobecna), o tyle w filmie reprezentuje 

jedynie zwyczajne, można rzec, codzienne, zawężone do prokreacji życie erotyczne, 

czego wynikiem jest ciąża Eurydyki. Jest to miłość bez emocji i pasji, bez pożądania. 

Księżniczka, należąc do krainy zmarłych, z kolei wywołuje namiętne zaangażowanie, 

którego niemożność spełnienia odzwierciedla przestrzeń prawdziwego tworzenia. Ta 

                                                                   
13 Tamże, w. 73-75. 
14 Wergiliusz, Bukoliki, w. 507-510. 
15 Tamże, w. 520-522; por. Owidiusz, Metamorfozy, ks. XI, w. 1-84. 
16 Rolę Hadesu w filmie Cocteau odgrywa tak zwana „La zone”. Jest to ziemia niczyja: Un no man’s land 

entre la vie et la mort, zob. Cocteau J., Orphée, Librio Texte intégral, Paris 2021, s. 11. 
17 Cocteau J., dz. cyt., s. 73: Eurydice, libre de revivre dans l’autre monde, sous condition qu’Orphée ne la 

regarde jamais. Trzeba powiedzieć, że taka interpretacja wprowadziła do filmu delikatny wątek komediowy, 

mam tu na myśli sceny, w których Eurydyka w pośpiechu chowa się pod stół, gdy do pomieszczenia wchodzi 

Orfeusz lub sceny, gdy Orfeusz przebywający w towarzystwie Eurydyki ma zamknięte oczy, aby uniknąć 
widoku żony; por. S. Desilets, Cocteau’s Female Orpheus, „Literature/Film Quarterly”, 2012, vol. 40, no. 4, 

s. 291. 
18 Por. Desilets S., dz. cyt., s. 288. 
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nieobecność jest warunkiem, który daje zdolność tworzenia poezji, nie jako jej motyw 

(jak w Owidiuszowym przedstawieniu żałobnych pieśni Orfeusza), ale jako jej istotę19
. 

Inną interpretację, a właściwie dwie, proponuje R.M. Hammond, sugerując, że  

wbrew temu, co pokazuje film, Orfeusz jest złym poetą, którego Księżniczka 

odrzuca z powrotem w stojące wody przeciętności; popełniła błąd i poświęciła 

się dla niewłaściwego poety. Z drugiej strony istnieją podstawy do przypusz-

czenia, że film jest utworzony ze snów i złudzeń Orfeusza, wielkiego poety, 

który widzi Śmierć za pośrednictwem stanów poza jawą. Według tej inter-

pretacji może się wydawać, że Orfeusz czuje się odrzucony przez swoją 

ciężarną żonę i boi się współzawodnictwa z dzieckiem, które ma się narodzić. 

W momencie, w którym się pogodził z sytuacją, wówczas przestaje śnić20.  

Druga interpretacja Hammonda wydaje się w dużym stopniu słuszna. Wystarczy 

przypomnieć sobie dialog pomiędzy księżniczką i Orfeuszem, gdy poeta, nie rozu-

miejąc, co dzieje się w domu księżniczki (do którego został właśnie przywieziony 

martwy młody poeta Cégeste), na jej sugestię, że Orfeusz śpi, potwierdza to, prosząc ją 

jednocześnie o wyjaśnienie. Księżniczka odmawia, mówiąc, że ten, kto śni powinien 

zaakceptować swoje sny
21
. Możemy więc przypuszczać, że rzeczywiście wraz z Orfe-

uszem wędrujemy po krainie jego snów. Jednak trudno zgodzić się ze stwierdzeniem 

Hammonda o odrzuceniu Orfeusza przez Eurydykę. Z wyjątkiem przedostatniej sceny 

filmu
22

 ukazującej Orfeusza i Eurydykę jako szczęśliwych małżonków, w całym filmie 

to właśnie Eurydyka jest pokazana jako odrzucana żona. Gdy Orfeusz dowiaduje się 

o śmierci żony, owszem, wpada w rozpacz, lecz gdy sługa śmierci – Heurtebise
23

 

mówi mu, że istnieje pewna możliwość, dzięki której mógłby odzyskać Eurydykę, 

w poecie zachodzi przemiana. W scenie tej dzieją się dwie istotne rzeczy. Po pierwsze 

Heurtebise uświadamia Orfeuszowi, że zna on Śmierć osobiście, że był w jej własnym 

pokoju. Poeta doznaje olśnienia: to właśnie księżniczka jest śmiercią. Następnie 

Heurtebise wyjawia Orfeuszowi „sekret sekretów”. Ujawnia, że lustra są drzwiami, 

przez które śmierć przechodzi pomiędzy światami
24
. I choć Orfeusz twierdzi, że chce 

znaleźć Eurydykę i że mógłby iść za nią aż do piekła, jedno pytanie, które zadaje mu 

sługa śmierci (a raczej odpowiedź na nie Orfeusza) pokazuje widzowi, jak słabe jest 

uczucie poety do żony. Na pytanie, czy chce znaleźć Eurydykę czy śmierć, Orfeusz, po 

                                                                   
19 Tamże, s. 289; więcej na temat Erosa w filmach Cocteau zob. Greene N., Deadly Statues: Eros in the Films 
of Jean Cocteau, The French Review, May, 1988, vol. 61, no. 6, s. 890-898. 
20 Hammond R.M., The Mysteries of Cocteau’s Orpheus, Cinema Journal, 1972, vol. 11, no. 2, s. 26. 
21 Zob. Cocteau J., dz. cyt., s. 24:  

LA PRINCESSE. – Décidément, vous dormez. 
ORPHÉE. – Oui…oui…je dors…C’est très curieux. Enfin, madame…m’expliquerez-vous? 

LA PRINCESSE. – Rien. Si vous dormez, si vous rêvez, acceptez vos rêves. C’est le rôle du dormeur. 

Nawiązanie do snu znajdziemy także w momencie śmierci Eurydyki, por. Cocteau J., dz. cyt., s. 59-60. 

Wówczas też sługa śmierci – Heurtebise wypowiada znamienne słowa, że wszystko jest fałszywe (Tout cela 
est faux), zob. Tamże, s. 61. 
22 W ostatniej scenie filmu widzimy, jak Śmierć i Heurtebise odprowadzani są przez dwóch motocyklistów do 

miejsca, w którym najpewniej poniosą karę za swoje nieposłuszeństwo i złamanie zasad. 
23 Heurtebise praktycznie cały czas towarzyszy Orfeuszowi bądź Eurydyce (w której, notabene, jest 
zakochany) albo też im obojgu. 
24 Cocteau J., dz. cyt., s. 60: Je vous livre le secret des secrets… Les miroirs sont les portes par lesquelles la 

mort vient et va. 
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krótkim wahaniu, odpowiada: obie (Les deux…). Jednak widz wyczuwa, że to nie do 

końca prawda. Skoro pojawiła się możliwość odnalezienia śmierci, to właśnie o nią 

chodzi Orfeuszowi. 

A zatem Orfeusz i Heurtebise schodzą, a raczej przechodzą do krainy zmarłych, 

gdzie właśnie odbywa się sąd nad księżniczką-śmiercią, oskarżoną o bezprawne 

uśmiercenie Eurydyki. Przed trybunałem stają także Orfeusz, Eurydyka i Heurtebise. 

Dochodzi tu do wyjawienia uczuć: śmierć przyznaje, że kocha Orfeusza, a Heurtebise 

Eurydykę. W oczekiwaniu na wyrok trybunału, wydaje się, że Orfeusz zapomina 

o Eurydyce, ciesząc się bliskością śmierci i marząc o tym, że istnieje sposób na to, żeby 

być razem. Jednak zgodnie z werdyktem sędziów, Orfeusz powraca wraz z Eurydyką 

do świata żywych, pod wspomnianym już warunkiem, że poeta już nigdy nie spojrzy 

na własną żonę. Po jakimś czasie, aby historia mityczna się wypełniła – Orfeusz 

spogląda na Eurydykę, a ta w tym samym momencie znika. Zaraz po tym pod domem 

Orfeusza pojawia się wzburzony tłum, który poszukuje zaginionego na początku filmu 

młodego poety. W chaosie i szarpaninie, które powstają pod domem Orfeusza, bohater 

zostaje zastrzelony – jest to niewątpliwe odniesienie do rozszarpania mitycznego 

Orfeusza przez bachantki. Poeta trafia ponownie do umownej krainy zmarłych, gdzie 

dochodzi do spotkania Orfeusza i śmierci. Wydaje się, że za chwilę nastąpi szczęśliwe 

rozwiązanie, skoro zakochani wreszcie wyznają sobie miłość i jednocześnie składają 

obietnicę, że już zawsze będą razem
25

. Jest to zarazem romantyczna, jak i tragiczna 

scena. Śmierć bowiem, mimo dopiero co złożonych obietnic, odsyła nieświadomego 

Orfeusza do świata żywych, tym samym poświęcając swoją miłość i narażając się na 

karę za złamanie zasad. 

Koncepcja Orfeusza zakochanego w śmierci jest ciekawym motywem, zwłaszcza 

że śmierć odwzajemnia uczucie poety. Jednak warto zwrócić uwagę na pewien 

                                                                   
25 Tamże, s. 89-90: 

LA PRINCESSE. – Orphée! 
ORPHÉE. – J’ai trouvé le moyen de te rejoindre. 

LA PRINCESSE. – J’ai tant crié tout bas que tu es venu… 

ORPHÉE. – Je t’entendais… je t’attendais 

LA PRINCESSE. – Je ne te voulais pas chez les hommes… 
ORPHÉE. – Où nous cacherons-nous? 

LA PRINCESSE. – Nous n’avons plus à nous cacher. Nous serons libres. 

ORPHÉE. – Toujours… 

LA PRINCESSE. – Toujours. Serre-moi fort, Orphée. Serre-moi fort… 
ORPHÉE. – Tu me brûles comme de la glace. 

LA PRINCESSE. – Tu as encore la chaleur humaine. C’est bon. 

ORPHÉE. – Je t’aime. 

LA PRINCESSE. – Je t’aime. Tu m’obéiras? 
ORPHÉE. – Je t’obéirai. 

LA PRINCESSE. – Quoi que je te demande? 

ORPHÉE. – Quoi que tu me demandes. 

LA PRINCESSE. – Même si je te condamnais, si je te torturais? 
ORPHÉE. – Je t’appartiens et je ne te quitterai plus. 

Scena ta może korespondować z fragmentem poematu Owidiusza, gdy po rozszarpaniu przez bachantki 

zszedł ponownie do Hadesu i odnalazł Eurydykę, zob. Owidiusz, Metamorfozy, ks. XI, w. 61-66: Cień 

wieszcza zstąpił do podziemia, na nowo przypomniał sobie miejsca, które niegdyś widział. Szukając Eurydyki, 
odnalazł ją na polach dusz błogosławionych i porwał ją w stęsknione ramiona. Dopiero teraz mogli 

przechadzać się krok w krok: Orfeusz raz szedł z tyłu za swoją Eurydyką, raz wyprzedzał ją i bez lęku 

spoglądał ku niej wstecz. 
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szczegół, o którym pisze sam Cocteau w przedmowie do scenariusza. Omawiając 

poszczególne postaci uświadamia on czytelnikowi, że występująca w filmie księż-

niczka nie tyle jest personifikacją śmierci w ogóle, ile konkretnie śmiercią Orfeusza: 

Elle est la mort d’Orphée pisze reżyser i dalej wyjaśnia, że każdy z nas posiada taką – 

można powiedzieć – osobistą śmierć, towarzyszącą nam od dnia narodzin: Chacun de 

nous possède sa mort qui le surveille depuis sa naisannce26
. Według Cocteau ich 

wzajemna miłość (Orfeusza do śmierci i śmierci czy też księżniczki do Orfeusza) 

symbolizuje głęboki pociąg poetów do tego wszystkiego, co przekracza świat, w którym 

mieszkają27
. Pociąg zatem do śmierci wyznaczałby przekraczanie pewnych granic 

w poszukiwaniu natchnienia. Oderwanie się od rzeczywistości i realizmu dnia powszed-

niego. Oddalenie od trosk związanych z małżeństwem, w tym odusnięcie od siebie 

problemów związanych ze zbliżającym się ojcostwem.  

Jak stwierdza R.M. Hammond, wieloznaczność Orfeusza Cocteau ukrywa wiele 

tajemnic
28
. Po zakończeniu filmu widz pozostaje zatem w rozterce, wciąż z otwartym 

pytaniem: co naprawdę się wydarzyło? Co było jawą, a co snem? I czy w ogóle 

jesteśmy w stanie wyznaczyć granicę pomiędzy tymi dwoma stanami?  
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26 Cocteau J., dz. cyt., s. 10. 
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28 Por. Hammond R.M., dz. cyt., s. 27. 
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Eros i Thanatos – reinterpretacja mitu o Orfeuszu i Eurydyce w filmie Jeana 

Cocteau „Orfeusz” 

Streszczenie 

Mit o Orfeuszu i Eurydyce jest jednym z najbardziej znanych mitów antycznych wykorzystywanych 

w szeroko pojętej kulturze. Do tego właśnie mitu odwołał się w swoim filmie „Orfeusz” z roku 1950 
francuski poeta, dramaturg i reżyser, Jean Cocteau.  

Opowieść o miłości Orfeusza i Eurydyki, znana przede wszystkim z wersji dwóch łacińskich poetów: 

Wergiliusza i Owidiusza, zamienia się w filmie Cocteau w opowieść o zauroczeniu śmiercią. O ile bowiem 

głównym wątkiem mitycznej historii jest motyw miłości trackiego poety do żony – Eurydyki i jego 
rozpacz po jej śmierci, co skutkuje wyprawą do świata podziemnego w celu odzyskania ukochanej, film 

Cocteau jest historią zauroczenia Orfeusza niejaką księżniczką, która okazuje się personifikacją śmierci. 

Co więcej, księżniczka, a więc śmierć, odwzajemnia uczucia poety. Film zachowuje poza tym główne 

wątki mitu, czyli śmierć Eurydyki i zejście Orfeusza do krainy zmarłych. Celem jednak tej wyprawy staje 
się bardziej odnalezienie księżniczki niż odzyskanie Eurydyki.  

Cocteau akcję swojej opowieści przeniósł we francuskie realia lat czterdziestych XX wieku. Francuski 

twórca reinterpretuje mit o Orfeuszu i Eurydyce, zabierając nas w podróż nie tylko do krainy śmierci, ale 

także do krainy snu, w konsekwencji pozostawiając widza z otwartym pytaniem: co się stało naprawdę?  
Słowa kluczowe: Orfeusz, Eurydyka, mitologia, Cocteau, śmierć 
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Anna Gut-Czerwonka
1 

„W pogrzebie trwałość”. Pamięć o śmierci 

w nowożytnych epitafiach Pomorza Środkowego – 

na przykładzie wybranych dzieł 

1. Wprowadzenie 

Powszechnie wiadomo, jak zawodną i wybiórczą tkanką ludzkiej egzystencji 

jest pamięć. Odwoływanie się do jej zasobów, do zapisanych na zwojach 

doświadczeń, tylko pozornie prowadzi do przemyślenia i przewartościowania 

przeszłości”2. Zadanie to wydaje się być szczególnie trudne w przypadku 

Pomorza Środkowego. „Jest w przeszłości tego kraju – pisał Gerard Labuda – 

coś niedojrzałego, niedokończonego i przejściowego, i to zarówno w przekroju 

przestrzennym, jak i czasowym3. 

Pomorze Środkowe jest to region historyczny o wyjątkowo złożonej przeszłości, 

którą ukształtowała głównie społeczność pomorska, polska i niemiecka, choć nie brak 

w niej wątków duńskich, szwedzkich, a nawet epizodów francuskich i rosyjskich. Jed-

nak, pomimo tej różnorodności i upływającego czasu, wciąż obserwuje się tu „trwanie 

pamięci” o przeszłości terenu, krajobrazu, ale przede wszystkim o osobach, które tę 

przeszłość tworzyły. 
Pomorskie tereny już przed wybuchem II wojny światowej cieszyły się dużym 

zainteresowaniem badaczy niemieckich. Szczególnie dotyczyło to Kołobrzegu i Słupska 
oraz okolicznych miejscowości. O Kołobrzegu pisali między innymi: Johanna Friedrich 
Wachsen

4
, Herman Riemann

5
. Są to prace historyczne, traktujące o kolegiacie w ramach 

problematyki całego miasta, przytaczające i interpretujące materiał źródłowy. Na temat 
Kołobrzegu powstały też publikacje ważne dla historyka sztuki, dotyczące kościoła 
Najświętszej Marii Panny, wprowadzające analizę formalną i porównawczą, warto-
ściowanie oraz ocenę, zarówno architektury, jak i wystroju. Najpełniejsza, stanowiąca 
monograficzne ujęcie tematu jest publikacja pastora Paula Hinza, podzielona na dwie 
części, opisujące architekturę i wystrój wnętrza kolegiaty

6
. Ponadto istnieje szereg 

wzmianek o kolegiacie w różnych publikacjach, poczynając od XVII wieku, jak: 
Matthäusa Meriana z 1652 roku, Ludwiga Wilhelma Brüggemanna z 1784 roku, także 

                                                                   
1 anna.gut1@wp.pl, Katedra Sztuk Plastycznych, Wydział Architektury i Wzornictwa, Politechnika 

Koszalińska, www.wzornictwo.tu.koszalin.pl. 
2 Łysiak W., Zaklinanie śmierci. Śmierć i pokuta w dawnym Księstwie Pomorskim, Wydawnictwo „Eco”, 

Poznań 2000, s. 5. 
3 Labuda G., Historyczne podstawy rozwoju sztuki Pomorza Zachodniego w okresie feudalizmu, s. 7, [w:] 

Świechowski Z. (red.), Sztuka Pomorza Zachodniego, PWN, Warszawa 1973. 
4 Wachsen J.F., Historisch diplomatische Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767. 
5 Riemann H., Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924. 
6 Hinz P., Der Kolberger Dom und seine Bildwerke: eine Wanderung durch sechs Jahrhunderte christlicher 

Kunst in einer pommerschen Kirche, Stettin 1936. Na temat pastora Hinza – zob. Dziemba R., Kołobrzeska 

Bazylika – esencja sztuki i kultury pomorskiej, [w:] „Rocznik Koszaliński”, nr 31, 2003, s. 305. 
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Johanna Bernoullego z 1780 roku
7
. A skończywszy na ogólnych opracowaniach sztuki 

pomorskiej, co świadczy o randze i pozycji, jaką zajmowała zawsze kolegiata 
w sakralnej architekturze Pomorza. 
Słupsk, podobnie jak Kołobrzeg, również miał swoich przedwojennych badaczy. 

Jednym z nich był Rudolf Hardow (1878-1946), który przybył tu w 1907 roku w celu 
podjęcia pracy jako nauczyciel rysunku w średniej szkole żeńskiej, imienia Gottholda 
Ephraima Lessinga

8
. Urzekło go miasto nad Słupią i okoliczne wsie. Choć utrwalał 

w swoich pracach rysunkowych przede wszystkim architekturę, był także autorem 
książki „Alte und neue Grabdenkmäler im Kreise Stolp” wydanej w 1930 roku. Dzieło 
to udokumentowało kształt wielu zachowanych do dziś zabytków, a także tych, które 
nie przetrwały próby czasu. Fotografie w tej publikacji są niejednokrotnie jedynym 
źródłem potwierdzającym ich istnienie, mają więc wartość historyczną

9
. 

Przytaczając nazwiska badaczy niemieckich, nie sposób pominąć Karla Rosenowa 
(1873-1958), lokalnego historyka miasta Darłowa, założyciela tamtejszego Muzeum na 
Zamku Książąt Pomorskich

10
. 

Przeglądając współczesne publikacje – odnosi się wrażenie, że w kwestii badań nad 
zabytkami, pozostaje jeszcze dużo do zrobienia. Poza dokumentacją konserwatorką, 
właściwie brak opracowań. Najwięcej wzmianek – o zabytkach – jest w przewodni-
kach Pomorza Środkowego. 

Na omawianym obszarze – do czasów obecnych – dość licznie zachowały się dzieła 
sztuki sepulkralnej, do których należą: nagrobki, sarkofagi, płyty nagrobne i epitafia. 
I to właśnie one, na tym tle, prezentują się niezwykle ciekawie. W odniesieniu do pozo-
stałych zabytków stanowią grupę dzieł przebadanych niezbyt dociekliwie. Epitafia 
traktowane były przez rodzimych badaczy w sposób marginalny, w literaturze trudno 
doszukać się zainteresowania tymi obiektami. Dotychczasowa wiedza o nich ma 
charakter bardzo fragmentaryczny, nie lepiej przedstawia się też stan badań nad innymi 
elementami wystroju kościołów z tego okresu. U źródeł tych zaniedbań leżał i nadal 
leży brak pełnej, nowocześnie opracowanej ewidencji zabytków regionu. 
Pomorskie epitafia przybliżają dziś nie tylko zwyczaje dawnych mieszkańców 

regionu, ale i historię tych rodzin, stanowiąc jednocześnie źródło badań nie tylko dla 
historyka sztuki. 
Dużo informacji o upamiętnieniach dostarczył dziewiętnastowieczny inwentarz 

zabytków rejencji koszalińskiej, sporządzony przez Ludwiga Böttgera
11

. Jest to obszerna, 
kilkutomowa publikacja. Aczkolwiek należy zaznaczyć, że opisy epitafiów są niezbyt 

                                                                   
7 Merian M., Topographia Electoratus Brandenburici et Ducatus Pomeraniae 1652, Neudruck 1926; 

Brüggemann L.W., Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl Pr. Herzogthums, 

Stettin 1784, s. 462-492; Bernoulli J., Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland, Russland 
und Pohlen in der Jahren 1777-78, t. 1, Leipzig 1780. 
8 Słupsk i Pomorze w rysunku i grafice Rudolfa Hardowa, [kat. wyst. Muzeum Pomorza Środkowego w 

Słupsku], Słupsk 2006, s. 19. Na temat Rudolfa Hardowa – zob. Talewski Z., Łeba – Hardow – rysownik 

Słupska, „Moje Miasto” 2006, nr 10 (78). Artykuł dostępny także on-line: www.mojemiasto.slupsk.pl/ 
index.php?id=664 (dostęp 15.06.2021 r.). 
9 Tamże, s. 3-4. 
10 Na temat Karla Rosenowa zob.: Łysiak W., Karl Rosenow – wielki regionalista, badacz i miłośnik Ziemi 

Sławieńskiej, [w:] Łysiak W. (red.), Sławno i Ziemia Sławieńska – historia i kultura, Sławno 2002; Rosenow 
C., Karl Rosenow. Ein pommerscher Heimatforscher, [w:] Vollack M. (red.), Der Kreis Schlawe, t. 1, Husum 

1989. 

 11 Böttger L., Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungs-Bezierks Köslin, t. 1-2, Stettin 1889-1894. 
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wnikliwe, w zasadzie odnotowujące ich fizyczną obecność w określonym miejscu. 
Poza takimi informacjami cenne jest, że Böttger przywołuje w publikacji osiemnasto-
wieczne relacje z podróży, głównie to, co widział Johann Bernoulli, konfrontując je 
z ówczesnym stanem zachowania obiektów. 
Sztuka funeralna ma szczególny charakter, gdyż funkcjonuje na styku dwóch świa-

tów. Jest dedykowana osobom zmarłym, a wykonywana na zlecenie żyjących. Dotyka 
najdelikatniejszych sfer życia ludzkiego, ociera się o tajemnicę i doświadczenie sacrum. 
O śmierci rozprawiano, a nawet planowano ją. To, co było powodem bólu i rozpaczy 
dla żyjących – dla zmarłych stanowiło powód do radości i chwały

12
. Cytując Jana 

Białostockiego:  

Przekonanie o przemijalności wszelkich dóbr, a nade wszystko życia, jest jedną 
z naczelnych idei nurtujących myśl filozoficzną i religijną wszystkich niemal 
czasów, a w wyniku swej doniosłości odgrywa także poważną rolę w kształto-
waniu ideowego podłoża sztuki i literatury13. 

Pomorskie epitafia w pełni odzwierciedlają pragnienie nieśmiertelności, chęć pozo-
stawienia po sobie trwałego śladu, ale także stanowią manifestację bólu po stracie 
bliskich. Mają długą historię, co pozwala prześledzić ich rozwój formalny i ideowy. 

Niniejszy artykuł – z racji obszernego i wielowątkowego tematu – ogranicza się do 
zaprezentowania epitafiów rodziny von Podewils z kaplicy rodowej w Krągu

14
 – jako 

pereł Pomorza Środkowego i doskonały przykład zachowania pamięci o członkach tej 
familii. 

Dla lepszego zrozumienia wydźwięku ideowego dzieł, niezbędne jest, aby czytelnik 
poznał, pokrótce, historię rodu, pozycję społeczną upamiętnionych osób i kontekst epoki, 
w której żyli, gdyż to właśnie ona wpłynęła na formę, a także dopełniła treść poszcze-
gólnych dzieł. 

2. Zarys historii rodu von Podewils w Krągu 

Do czasów obecnych w dobrym stanie i pierwotnym miejscu przeznaczenia, bo 
w dawnym majątku właścicieli, zachowało się sześć epitafiów przedstawicieli tej 
wpływowej, pomorskiej rodziny. Dokumentują trzy pokolenia mężczyzn z linii 
Podewilsów w Krągu (rys. 1). 

                                                                   
12 Brochocka A.O., „Die blume ist verwelckt”. Protestanckie funeralia na Pomorzu od początku XVII do 

połowy XX wieku, [kat. wyst. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku], Słupsk 2010, s. 7. 
13 Białostocki J., Vanitas: z dziejów obrazowania idei „marności” i „przemijania” w poezji i sztuce, s. 105, 

[w:] Tegoż, Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, PWN, Poznań 1961. 
14 Na temat epitafiów rodu von Podewils i kaplicy rodowej powstały dwie prace magisterskie: Bochnackiej 

A., Epitafia Podewilsów w kaplicy grobowej w Krągu, praca napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. 

T. Chrzanowskiego (KUL, Lublin 1995) oraz Kriegseisena J., Inscripto Monumenti in Mausolaeo 

Podewilsiano, Templo Crangesi in Pomerania. Pomorskie mauzoleum rodowe, napisana pod kierunkiem 

prof. dr. hab. A. Miłobędzkiego w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Toruń 1994). Są to opracowania niepublikowane w formie 
wydruków komputerowych, udostępnione autorce artykułu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

w Szczecinie Delegatura w Koszalinie [dalej: WWUOZ]. Z lat 80. XX w. pochodzi opracowanie: Hoevel R., 

Kirchspiel Krangen Kreis Schlawe in Pommern, Munster 1981. Autorka zamieszcza w nim wiadomości 

historyczne, dotyczące dziejów rodu i rodzinnych fundacji. Natomiast forma i ikonografia zabytków – nie 
stanowi głównego przedmiotu badań. W 2015 roku została wydana książka – rozprawa doktorska: Gut A., Et 

in funere perennitas. Nowożytne epitafia drewniane na Pomorzu Środkowym, Muzeum w Koszalinie, 

Koszalin 2015. Część jej treści stanowią także badania dotyczące epitafiów rodu von Podewils. 
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Podewilsowie to znacznie rozgałęziony na Pomorzu ród, przybyły tu wraz z Zako-

nem Krzyżackim, na początku XIV wieku
15
. Najważniejszym okresem w historii funk-

cjonowania rodziny na Pomorzu był okres przynależności jej do szlachty zachodnio-

pomorskiej, która zajmowała najwyższe miejsce w zhierarchizowanym społeczeństwie 

XVII wieku. Zamożny ród Podewilsów był właścicielem kilku wsi na Pomorzu, 

między innymi: Krągu i Ostrowca (w latach 1672-1717 nabyli 7 wsi). Rodowym 

gniazdem Podewilsów od połowy XIV wieku stała się wieś Podwilcze, w której wciąż 

znajduje się okazały niegdyś zespół pałacowy. 

 
Rysunek 1. Drzewo genealogiczne rodu von Podewils – linii z Krągu, XVIII w. W zasobach Archiwum 

Państwowego w Szczecinie, Rękopisy i Spuścizny, t. 1, sygn. 507. Fot. Anna Gut-Czerwonka 

Wieś Krąg, w dawnym powiecie Sławno, podobnie jak Ostrowiec, stała się pełno-

prawnym majątkiem rodu w drugiej połowie XV wieku. Pierwszy właściciel i założyciel 

bocznej linii, rycerz Adam Podewils, starosta sianowski i białogardzki, należał do 

przybocznej drużyny księcia Bogusława X. W roku 1475, w czasie zamieszek na zamku 

w Sianowie, osłonił księcia przed groźnym ciosem halabardą jednego z mieszczan 

koszalińskich. Książę w dowód wdzięczności nadał Adamowi Krąg wraz z okolicz-

nymi ziemiami, jako rodzinną posiadłość dziedziczną. Ponieważ ziemie te stanowiły 

lenno książęce, Podewilsowie byli w służbie książąt szczecińskich aż do czasów 

wymarcia dynastii Gryfitów i zmiany politycznej przynależności ziem pomorskich
16

. 

O wysokiej pozycji Adama Podewilsa, świadczy również fakt, że brał on udział 

w negocjacjach pomiędzy dworem polskim i pomorskim w sprawie małżeństwa 

księcia Bogusława X z księżniczką Anną Jagiellonką, do którego doszło w konsekwencji 

w 1490 roku w Grodnie, a uroczystości weselne odbyły się rok później w Szczecinie
17

. 

                                                                   
15 Barton-Piórkowska J., Kościół w Ostrowcu, Dokum. Nauk.-hist., PP PKZ Gdańsk, inw. WKZ 3551, s. 15. 
16 Bochnacka A., Epitafia Podewilsów…, s. 5. 
17 Fragment dokumentu Bogusława X z 7 marca 1490 roku skierowany do króla Polski Kazimierza 

Jagiellończyka zob. Kozłowski K., Podralski J., Anna Jagiellonka i Bogusław X w świetle dokumentów 
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 Najwcześniejsza wzmianka o Krągu, łącząca jego nazwę z Podewilsami, pochodzi 

z 1495 roku, kiedy wymieniony jest „Peter von Podewils auf Crangen”. W literaturze 

przyjmuję się, że zamek (rys. 2) wraz z kościołem przyzamkowym (rys. 3) są sobie 

współczesne i zostały wzniesione wkrótce po otrzymaniu przez Podewilsów Krągu – 

w końcu XV wieku. Krąg pozostawał w posiadaniu Podewilsów do 1860 roku
18

. 

 
Rysunek 2. Zamek w Krągu. Fot. Zenon Żyburtowicz 

 
Rysunek 3. Kościół przyzamkowy Najświętszej Marii Panny w Krągu. Fot. Anna Gut-Czerwonka 

                                                                   

archiwalnych, s. 101-102, [w:] Bartnik P., Kozłowski K. (red.), Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, 

Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument”, Szczecin 2000; na podstawie dokumentów Archiwum 
Głównego Akt Dawnych, Zbiór dokumentów perg. nr 526, tłum. Tekstu dr H. Wais. 
18 Wtedy to dobra rodzinne zostały sprzedane Hugonowi von Leon, następnie Karlowi Wilhelmowi von 

Riepenhausen. Po II w. ś. zamek został splądrowany, umieszczono w nim siedzibę nadleśnictwa, następnie 

szkołę, funkcjonującą do 1956 roku. Od poł. lat 70. XX wieku zamek i kościół popadał w ruinę. W 1990 roku 
zabytki stały się wł. prywatną, odbudowano gł. zamek, zgodnie ze stanem sprzed 1945 roku. Wnętrza 

zaadaptowano na hotel. Z kolei kościół przyzamkowy wraz z przylegającą do niego kaplicą rodową popada 

dalej w ruinę. 
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Z perspektywy badań nad zabytkami epitafijnymi – najważniejszy jest kościół 

przyzamkowy i przylegająca do niego kaplica rodowa (rys. 4), w której znajdują się 

trzy epitafia Podewilsów, a także dwa sarkofagi. 

 
Rysunek 4. Kaplica grobowa rodu von Podewils kościoła Najświętszej Marii Panny w Krągu.  

Fot. Beata Zbonikowska 

Adama von Podewils żył w latach 1617-1697. Urodził się i zmarł w Krągu. Uzyskał 

gruntowne wykształcenie między innymi w Greiswaldzie i Rostoku, potem dużo 

podróżował, odwiedzając Berlin, Paryż, a także Gdańsk. Brał czynny udział w życiu 

politycznym i publicznym, pełniąc liczne funkcje: radcy powiatu (Regierungsrath), 

zarządcy zamku (Schosshauptmann) w Kołobrzegu, zarządcy domen (Amter) w Ko-

szalinie, zarządcy urzędowego Budzistwa i Żukowa
19

, dyrektora ekonomicznego 

(Oeconomie Director) na Pomorze Zachodnie oraz dyrektora kamery
20

 w Kołobrzegu 

oraz Stargardzie
21
. Był właścicielem wielu majątków między innymi: Ostrowca, 

Żukowa, Grabna pod Słupskiem, jak i współwłaścicielem Krągu. 

Brat Adama, Heinrich, którego epitafium znajduje się tuż obok, w kaplicy grobowej 

w Krągu, urodził się w 1615 roku, w Daminie. Brał udział w wojnie trzydziestoletniej 

(1618-1648), gdzie został odznaczony przez księcia Bernarda Weimarskiego. Po jego 

śmierci, za namową kardynała Richelieu von Podewils przystąpił do służby wojskowej 

we Francji, gdzie bardzo się zasłużył i szybko zdobył uznanie przełożonych generałów. 

                                                                   
19 Zedler J.H., Grosses vollständiges Universal-Lexikon, t. 28, München 1961, s. 932. 
20 Kamera Wojny i Domen była najwyższą władzą prowincji, wprowadzoną przez Prusy na ziemi 

województwa pomorskiego. Był to organ kolegialny, zarządzający aparatem administracyjnym Prus 

Zachodnich, dobrami państwowymi (domenami), sprawami wojskowymi, podatkami i niektórymi działami 
sądownictwa. Kamera sprawowała także nadzór nad miastami. W tym celu podzielona była na okręgi 

podatkowe. Na czele okręgu podatkowego stał radca podatkowy (Steuerrat). Do jego obowiązków należał 

nadzór nad kasą miejską, handlem i rzemiosłem, troska o rozwój gospodarczy miast i podnoszenie ich 

możliwości podatkowych. Zob. Groth A., Małe miasta pomorskie w 1777 roku, „Słupskie Studia 
Historyczne”, nr 12, 2006. 
21 Szultka Z., Historia Pomorza, t. II, cz. 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648-1815, Poznańskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2003, s. 116. 
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Pokój westfalski, który zakończył rozlew krwi wojny trzydziestotrzyletniej, umożliwił 

mu powrót do swojej ojczyzny – na Pomorze. Marszałek Henri de Turenne, któremu 

dane było poznać kunszt wojskowy von Podewilsa, liczył na to, że z powrotem 

zaciągnie go w służbę do wojska francuskiego i zaoferował mu pułk kawalerii wraz 

z wieloma korzyściami, których Heinrich nie mógł odrzucić. Niedługo potem został 

marszałkiem de Camp i generałem majorem kawalerii, z czego ostatni tytuł nadał mu 

król Ludwik XIV, dodając do tego pensję i patent obywatelski oraz liczne przywileje. 

Heinrich Podewils brał udział w wojnie tureckiej w 1664 roku. Do dziś, jak podaje 

Johann Henrich Zedler, zachowały się rękopisy króla Ludwika XIV, przechowywane 

przez rodzinę, do feldmarszałka von Podewils z dnia 22 sierpnia, 18 października 

i grudnia 1664 roku. Von Podewils zaskarbił sobie łaskę i poważanie króla, jak również 

jego otoczenia: ministrów, generałów, między innymi: kardynała Julesa Mazarini, 

księcia de Condé, marszałka von Turenne, Jeana-Baptiste Colberta, Louvoisa – zyskał 

szczególną przychylność marszałka von Turenne. Oferowano mu, jeśli tylko spełniłby 

warunek i przyjął wiarę katolicką, objęcie stanowiska marszałka Francji wraz z wieloma 

innymi przywilejami. Według Zedlera propozycję składano mu wielokrotnie. Później 

Podewils przejął stanowisko i komendę nad armią Johanna Friedricha z Braunsch-

weigu, co pozwoliło mu być trochę bliżej ojczyzny i rodziny. Po śmierci Johanna 

Friedricha jego następcą został ówczesny książę elekt Brunszwiku i Lüneburga Ernst 

August. Heinrich znalazł się w jego służbie. Ernst August uczynił go swoim general-

nym feldmarszałkiem, przewodniczącym rady wojennej i gubernatorem rezydencji 

Hanower. Heinrich von Podewils nigdy nie był żonaty. Zmarł, nie pozostawiając po 

sobie potomstwa, w sędziwym wieku 81 lat, w Hamburgu
22
. Spadek po nim przypadł 

najmłodszemu z synów brata Adama, Friedrichowi Wilhelmowi (1659-1701), który 

jako spadkobierca stryja miał zbudować kaplicę grobową i przebudować zamek 

w Krągu
23

. Obecnie jego epitafium także stanowi wystrój tamtejszego kościoła. 

Oprócz Adama, Heinricha oraz Friedricha Wilhelma z Krągiem związany był syn 

Adama – Ernst Bogusław (1651-1718). Jego pomnik epitafijny dopełnia wnętrze 

kaplicy rodzinnej Podewilsów. Bogusław Ernst początkowo był na służbie branden-

burskiej i służył Elektowi Fryderykowi Wilhelmowi, jako kapitan jego gwardii przy-

bocznej, sławnej na Pomorzu jednostki. W wyniku zjednoczenia Brandenburgii z Pru-

sami wstąpił w służbę armii brunszwickiej, gdzie pełnił służbę jako pułkownik korpusu 

gwardzistów. Zasłużył się dla ówczesnego księcia elekta Hanoweru, późniejszego 

króla Wielkiej Brytanii Jerzego I, podczas batalii w roku 1693. Niestety, został w niej 

ciężko ranny, co zmusiło go do dymisji ze służby wojennej. Ernst August z Hanoweru, 

a także jego syn, późniejszy król Anglii Jerzy I, przyznali Podewilsowi dożywotnią 

pensję
24

. 

3. Epitafia rodu von Podewils w kaplicy grobowej w Krągu 

Upamiętnienia z Krągu – braci: Heinricha von Podewils i Adama von Podewils 

powstały w podobnym czasie – są to dużych rozmiarów struktury epitafijne, przy 

których tworzeniu autor (bądź autorzy), nie ograniczał się wyłącznie do drewna. 

                                                                   
22 Zedler J.H., dz. cyt., s. 934-936. 
23 Bochnacka A., dz. cyt., s. 6. 
24 Zedler J.H., dz. cyt., s. 933. 
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Popiersia Podewilsów są alabastrowe, a inskrypcje i monogramy umieszczono na 

płytach z czerwonego marmuru. 

Zabytki usytuowane są w narożach kaplicy rodowej, przylegającej do kościoła 

zamkowego w Krągu, gdzie znajdują się również sarkofagi omawianych osób (rys. 5). 

Mają podobną formę, różni je jedynie zestaw elementów dekoracyjnych. Są to epitafia 

przyścienne, architektoniczne, polichromowane, podwieszone symetrycznie, a głównym 

w nich akcentem są alabastrowe popiersia braci. Epitafia skomponowane zostały 

w formie edikuli, kolumny ich mają profilowane bazy i kompozytowe głowice
25
. Zwień-

czone są odcinkowymi, przerywanymi naczółkami. W cokołach edikul widnieją prosto-

kątne tablice inskrypcyjne. W niszach, na wysokich opatrzonych sentencjami postu-

mentach, wizerunki zmarłych dopełniają figury alegoryczne. Ponad nimi na wysokości 

gzymsu i pola naczółka, widać tarcze herbowe Podewilsów, unoszone przez trzy putta. 

Poniżej cokołu edikule dekorowane są liśćmi akantu ujmującymi tablice z mono-

gramami
26

. 

 
Rysunek 5. Wnętrze kaplicy grobowej kościoła w Krągu. W tle epitafia braci von Podewils – Adama, 1697 r. 

i Heinricha, 1696 r. oraz ich sarkofagi. Fot. Anna Gut-Czerwonka 

W epitafium Adama von Podewils (rys. 6) kolumny dźwigają belkowanie dekoro-

wane akantem. Z kolei w epitafium Heinricha von Podewils (rys. 7) w tym miejscu 

widnieje hełm i symetrycznie po jego bokach antykizujące półzbroje oraz chorągwie
27 _ 

nawiązujące do profesji zmarłego. Zakończenie pancerza z ujętą na wprost przyłbicą 

wyrasta z korony, którą podtrzymuje górne putto. Pióropusze są czerwono-niebieskie. 

                                                                   
25 Kriegseisen J., Mauzoleum rodziny von Podewils w Krągu i jego wyposażenie, „Acta Universitatis Nicolai 

Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, XXXV, 2008, s. 103. 
26 WUOZ w Koszalinie, Kępińska M., Krąg. Wyposażenie kościoła pw. Zwiastowania NMP, Szczecin 1988, 

s. 35. 
27 Kriegseisen J., Mauzoleum rodziny von Podewils..., s. 103. 
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Rysunek 6. Epitafium Adama von Podewils, 1697 r. Kaplica grobowa kościoła w Krągu.  

Fot. Anna Gut-Czerwonka 

Popiersie Adama von Podewils (rys. 8), podobnie jak brata, umieszczone zostało 

w niszy w otoczeniu dwóch rzeźb alegorycznych na bogato zdobionym, drewnianym 

postumencie z napisem ET IN FUNERE PERENNITAS – I w pogrzebie jest trwałość28
. 

Z prawej strony popiersia stoi, trzymająca w dłoni tarczę, alegoria Wiary, Fides. Zaś 

z lewej strony wizerunku zmarłego – alegoria Roztropności, trzymająca w lewej dłoni 

zwierciadło. 

W epitafium Heinricha (rys. 9), na postumencie widnieje: VIVIT POST FUNERA 

VIRTUS – W cnocie życie wieczne. Mężczyzna przedstawiony został w pancerzu 

i udrapowanej tkaninie, odsłaniającej lewe ramię. 

                                                                   
28 Z inskrypcji na postumencie epitafium Adama von Podewils zaczerpnięto tytuł niniejszego artykułu. 
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Rysunek 7. Epitafium Heinricha von Podewils, 1696 r. Kaplica grobowa kościoła w Krągu.  

Fot. Anna Gut-Czerwonka 

 
Rysunek 8. Epitafium Adama von Podewils, 1697 r. – fragment: popiersie zmarłego w otoczeniu alegorii. 

Kaplica grobowa kościoła w Krągu. Fot. Anna Gut-Czerwonka 
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Rysunek 9. Epitafium Heinricha von Podewils, 1696 r. – fragment: popiersie zmarłego w otoczeniu alegorii. 

Kaplica grobowa kościoła w Krągu. Fot. Anna Gut-Czerwonka 

Sportretowanie Heinricha von Podewils w zbroi, prócz podkreślenia rycerskiego 

rzemiosła, którym się całe życie parał oraz statusu społecznego, miało zapewne jeszcze 

inną przyczynę o starej tradycji. Zbroja ma sugerować, że popiersie przedstawia wodza 

(vir armatus), ale przede wszystkim jest symbolem Cnoty – Virtus, a ściślej mówiąc 

symbolem Męstwa – Fortitudo, które pokonuje wszelkie przeciwności i może uczynić 

człowieka nieśmiertelnym
29

. 

Z obu stron popiersia stoją półplastyczne postacie kobiece, z prawej strony archi-

tektonicznej niszy być może alegoria Sławy, Fama. Z lewej strony w hełmie ze strusimi 

piórami, oparta na tarczy, alegoria Dzielności, Fortitudo. 

Taki dobór alegorii w obu epitafiach jest podkreśleniem różnic w charakterze obo-

wiązków, jakie wypełniali zmarli bracia. Adam von Podewils oddał się służbie cywil-

nej – urzędniczej. Heinrich von Podewils poświęcił się karierze wojskowej. 

W dolnych partiach obu epitafiów zostały umieszczone tablice inskrypcyjne oraz 

kartusze z monogramami Podewilsów. Teksty epitafijne wyryte są majuskułą wypukłą 

na płytach czerwonego marmuru, ujęte szeroką drewnianą ramą. Konsole obramujące 

prostokątne tablice inskrypcyjne zdobione są półplastycznymi główkami anielskimi, 

których złocone skrzydła przechodzą w ażurowy zwój mięsistego akantu. Dodatkowo 

boczne partie postumentów zdobione są złoconą girlandą kwiatową. 

W epitafium Adama von Podewils pole z monogramem jest brązowe, zwieńczone 

malowaną, złoconą koroną pięciopałkową z kaboszonami. Inicjały ujęte są skrzyżo-

waną gałązką palmy. Owal otacza rzeźbiony półplastyczny wieniec z liści laurowych 

i liści akantu. Monogram składa się z następujących liter, które prawdopodobnie 

oznaczają: A – Adam, P – Podewils, C – Crangen (Krąg), G – Geheimrat (tajny radca), 

                                                                   
29 Kriegseisen J., Mauzoleum rodziny von Podewils…, s. 104. 
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B – Bosens (Bożenice), Balentin (Białęcino), Buckow (Bukowo), D – Demmin (Dymi-

nek), Dominus (pan lub Director – Oeconomie, dyrektor ekonomiczny na Pomorze 

Zachodnie). Z kolei w epitafium Heinricha von Podewils owalną tablicę z monogramem 

Podewilsów również otaczają skrzyżowane gałązki palmy i ornament roślinny wyłącz-

nie z liści akantu. Monogram tworzą litery: H – Heinrich lub Heinricus, P – Podewils, 

F – Feldmarschall (marszałek polny), S – Servulus (poddany), C – Crangen (Krąg), L – 

Lüneburg, G – Generalis (generał) albo Gouverneur (namiestnik)
30

. 

Na monumencie Adama von Podewils czytamy (rys. 10):  

Adam Podewils, pan dziedzicznych posiadłości Krąg – Ostrowiec – Żukowo 

etc., w dziedzicznym grodzie Dyminek urodzony roku pańskiego 1617. Władca 

Dominiów? i barki? Pomorskiej, najbliższy doradca najjaśniejszego elektora 

Brunszwiku i dziekan kapituły kołobrzeskiej. Po odbyciu z męstwem służby, po-

większył uczciwie swoje warownie, wzmocnił pozycję rodziny, w życiu niepo-

szlakowany i dostatni, odszedł przygotowany do Boga, roku 1697 dnia 30 lipca. 

Z kolei na epitafium Heinricha von Podewils (rys. 11):  

Heinrich z pomorskiego rodu Podewilsów, urodzony w roku 1614, w młodym 

wieku wychowany w wojnach europejskich, wsławił się walecznymi, wspania-

łymi czynami, zwłaszcza we Francji. Następnie w wieku dojrzałym dokładał 

starań o ojczyznę, był głównym dowódcą wojskowym najjaśniejszego elektora 

Brunszwiku i Lüneburga Ernsta Augusta generałem – marszałkiem polnym. 

Posłuszny losom porzucił spełnioną służbę żołnierską w roku 1697. Niech 

spoczywa w pokoju. 

Epitafia braci von Podewils tworzą wspólną kompozycję i jednocześnie są uzupeł-

nieniem wystroju kaplicy rodowej. Kształt epitafiów jest kompilacją różnych form 

barokowych pomników nagrobnych, których elementy zostały tu połączone i dostoso-

wane do ciasnego wnętrza świątyni
31

. 

 
Rysunek 10. Epitafium Adama von Podewils, 1697 r. – fragment: tablica inskrypcyjna. Kaplica grobowa 

kościoła w Krągu. Fot. Anna Gut-Czerwonka 

                                                                   
30 Bochnacka A., dz. cyt., s. 15, 17. 
31 Kępińska M., dz. cyt., s. 36. 
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Rysunek 11. Epitafium Heinricha von Podewils, 1696 r. – fragment: tablica inskrypcyjna. Kaplica grobowa 

kościoła w Krągu. Fot. Anna Gut-Czerwonka 

Bez wątpienia to właśnie sprawić musiało dodatkowe trudności wykonawcy tych 

dzieł. Ściany o dużych oknach nie dały wiele przestrzeni na wkomponowanie obiektów. 

Umieszczono je we wschodnich narożnikach kaplicy grobowej, gdyż były to jedyne 

miejsca, by zainstalować tak duże struktury i dać najlepszy ogląd kompozycji archi-

tektoniczno-rzeźbiarskiej. Poza tym konieczne okazało się podniesienie epitafiów, 

inaczej byłyby zasłonięte przez wysokie sarkofagi. To z kolei nastręczało trudności 

innego rodzaju. Rzeźbiarz musiał tak ustawić popiersia i flankujące je figury alego-

ryczne, by były one jak najlepiej widoczne. Stąd wzięły się taneczne ruchy rzeźb, 

których gesty podkreślone są dodatkowo opracowaniem szat – mocno opinają figury 

i układają się w szeregi drobnych fałd
32

. 

Znana w renesansie forma nagrobka z popiersiem związana zwykle z osobami 

humanistów i duchownych, z czasem zastąpiona została przez typ pokrewny, mający 

bezpośrednią antyczno-renesansową genezę: nagrobek z portretowym rzeźbiarskim 

biustem zmarłego
33
. Na wygląd obiektów w Krągu w szczególności oddziałały dwa 

typy nagrobków. Pierwszy z sarkofagiem i stojącym na nim popiersiem zmarłego oraz 

usytuowanymi po bokach figurami alegorycznymi, najczęściej umieszczany w niszy 

lub arkadzie oraz drugi, przyścienny, najczęściej sytuowany przy filarze, tworzący 

płaską konstrukcję architektoniczną z portretem i inskrypcją, czasem figurą zmarłego 

w centrum, najczęściej również z postaciami alegorycznymi po bokach. Z pierwszego 

z wymienionych typów wzięty został sposób przedstawienia zmarłego w pełno-

plastycznym popiersiu na postumencie (sarkofag został z tego przedstawienia wyelimi-

nowany, ponieważ w kaplicy znajdowały się oddzielnie wolno stojące sarkofagi braci). 

Z drugiego zaś architektoniczna obudowa, nadwieszona, ukształtowana w niszę. Pozo-

stałe elementy, takie jak: figury alegoryczne, tarcze herbowe w zwieńczeniu, bujny 

akant i dekoracja panopliowa, należały do popularnego repertuaru barokowej rzeźby 

sepulkralnej. Wykonawca epitafiów braci Podewils śmiało przetransponował wymie-

nione wzorce, pokonując niebagatelną trudność, jaką było wkomponowanie ich w ciasną 

przestrzeń
34

. 

                                                                   
32 Kriegseisen J., Mauzoleum rodziny von Podewils..., s. 105. 
33 Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987, s. 121. 
34 Za Kępińską M., dz. cyt., s. 37. 
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Trzecim obiektem umieszczonym w kaplicy grobowej w Krągu jest epitafium 

Ernesta Bogusława von Podewils (rys. 12). Wisi na zachodniej ścianie, przy filarze 

między drzwiami. Jest to kompozycja przyścienna drewniana i polichromowana, której 

centrum, podobnie jak w epitafium Adama i Heinricha Podewilsów, stanowi alaba-

strowe popiersie zmarłego generała. 

 
Rysunek 12. Epitafium Bogusława Ernsta von Podewils, 1718 r. Kaplica grobowa kościoła w Krągu.  

Fot. Anna Gut-Czerwonka 

Kartusz otoczony jest panopliami i sylwetkami zwierząt heraldycznych: jeleń 

z herbu rodziny von Podewils i orzeł z rodziny von Zitzewitz – matki. Całość zwień-

czona została koroną o dziewięciu kwiatonach i girlandą kwietną. Podstawę epitafium 

stanowi architektoniczny postument o wysuniętych częściach skrajnych, na które 

nałożone zostały festony kampanulowe. W środku znajduje się tablica inskrypcyjna 

w kształcie proporca. Konstrukcja architektoniczna jest koloru brunatnego, dekoracje 

biało-złote. 

Rzeźba portretowa generała umieszczona jest na tle niszy, ujęta en face, w ufryzo-

wanej peruce. Osadzona jest na krótkiej, masywnej szyi, ujętej kołnierzem zbroi. 

Ramiona pokrywa płaskorzeźbiony pancerz, na którym widnieje krzyż maltański. 

Z prawej strony epitafium, gdzie piętrzą się trofea myśliwskie i wojenne, oprócz 

rzeźby orła dostrzec można chorągiew, miecz, kołczan ze strzałami oraz trąbkę. Zaś 

z lewej strony epitafium, obok nienaturalnie wygiętej rzeźby jelenia, widać obok 

chorągwi i trąbki armatę z piką. 

Tekst z tablicy epitafijnej w tłumaczeniu brzmi:  
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Ku wiecznej pamięci najszlachetniejszego męża pana Ernsta Bogusława 

z Podewilsów, który służył najmożniejszemu królowi Wielkiej Brytanii, elekto-

rowi Brunszwiku i Luneburga; dowódcy legionu pretorianów [przybocznej 

straży cesarskiej], zarządcy w grodzie Krąg, Żukowo, Haasenvier, Grabno etc. 

etc. Wśród wodzów zdecydowany i o silnym charakterze, najbardziej doświad-

czony w sztukach i zajęciach obywatelskich podczas pokoju. Dopóki żył wszędzie 

pielęgnował cnotę. Tutaj przetrwają jego chwalebne czyny. Zamknąwszy oczy 

dla spraw ludzkich 4 marca roku pańskiego 1718, otworzył je dla spraw bo-

skich w wieku 67 lat. Gorąco umiłowanemu ojcu postawił ten pomnik, ku 

wieczności, pogrążony w nieutulonym żalu najmłodszy syn Otto Friedrich 

Podewils. 

4. Zarys genezy epitafium 

Przyglądając się monumentom w Krągu, warto w tym miejscu zdefiniować historię 

i formę upamiętnienia, jaką jest epitafium. Słowo epitafium pochodzi z języka grec-

kiego i oznacza „nad grobem”, „na kamieniu nagrobnym”, „przynależący do grobu”. 

W starożytności poprzez rzeczownik pochodzenia łac. epitahium i epitaphion, rozu-

miano poetycką inskrypcję grobową. Sformułowanie to następnie przejęło chrześcijań-

skie średniowiecze. Wraz z nadejściem humanizmu napis grobowy zaczął być ponownie 

pielęgnowany w rozumieniu klasycznym. Dokonała się zmiana znaczenia słowa z samej 

inskrypcji na cały pomnik. Napis ponownie zaczął być obligatoryjnym elementem grobu. 

Od tego okresu zaczęto określać epitafia jako pomniki ścienne dla zmarłych, a także 

w identyczny sposób inne grobowce oraz monumenty. 

Różnorodność form, jakie przyjęły epitafia poprzez swój rozwój od XIV do XVIII 

wieku, utrudnia sformułowanie zwięzłej i krótkiej definicji, która obejmowałaby 

wszystkie pomniki tego gatunku. O charakterze oraz jego przeznaczeniu, szczególnie 

w rozgraniczeniu między nim oraz pomnikiem osoby zmarłej, w literaturze z zakresu 

historii sztuki oraz innych kompendiach wiedzy nie panuje zgoda, co do tych aspektów. 

Mianem epitafium określa się różnorodne tablice pamiątkowe, które zostały umiesz-

czone ku pamięci zmarłych, bez dokładniejszego wyjaśnienia ich związku z miejscem 

pochówku. Jedynie niemieckie badania zawęziły to pojęcie, określając epitafium jako 

wyjątkowy rodzaj monumentu ku czci zmarłych, który łączy adnotację o śmierci 

z religijnym lub alegorycznym obrazem
35
. Niemieccy badacze używają sformułowań 

Todesvermerk oraz Bildwerk
36

. 

Elementami tworzącymi epitafium są: nazwisko oraz adnotacja o śmierci w formie 

inskrypcji umieszczona na ramie lub na dodanej tablicy, wizerunek zmarłego oraz 

obraz religijny lub alegoryczny. Najważniejszym elementem jest napis, podający datę 

śmierci. Odróżnia on epitafium od obrazu wotywnego. Znaczenie oraz elementy skła-

dowe epitafium różniły się w poszczególnych epokach. Epitafia określane były jako 

obrazy modlitewne, ufundowane w celu uczczenia pamięci o zmarłych. Obrazowe 

wspomnienie o nich w dużym stopniu łączyło się z przedstawieniem „na kolanach”, 

wykształconym w XIV wieku. Popularne stały się sceny pojedynczych osób w pozie 

modlitewnej. W obrazie wotywnym pojawiła się postać modlącego się darczyńcy. 

                                                                   
35 Schoenen P., Epitaph, s. 872-874, [w:] Reallexikon zur deutschen Kunst-geschichte, t. 5, Stuttgart 1967. 
36 Steinborn B., Malowane epitafia mieszczańskie na Śląsku w latach 1520-1620, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 

IV, 1967, s. 9. 
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Epitafium miało służyć jako obraz pamięci o zmarłym, gdzie modlitwa miała być także 

odmawiana w celu błogosławieństwa jego duszy. Dopiero od XVI wieku zaczęły 

pojawiać się w ikonografii obrazy akcentujące silniejszy związek ze śmiercią (Zmar-

twychwstanie, Wniebowstąpienie, Sąd Ostateczny oraz w katolickich koronacja 

Madonny). W późnym baroku dodano sceny alegoryczne. Od XVI wieku szlachta 

i duchowieństwo, zaczęło preferować epitafium jako formę reprezentacji swego statusu 

społecznego. 

Epitafia umieszczano w przestrzeni kościoła nie zawsze tożsamej z ulokowaniem 

pochówku zmarłego. Prezentowano je na ścianach naw, na filarach lub w kaplicach
37

. 

W XIV i XV wieku przede wszystkim w pobliżu grobów, w krużgankach, na zew-

nętrznych murach kościoła skierowanych w stronę cmentarza, a od XVI wieku coraz 

częściej wewnątrz świątyń
38
. Teraźniejsze miejsce wielu zabytków nie odpowiada 

pierwotnemu usytuowaniu. 

Przełomem w historii rozwoju dzieł epitafijnych były czasy nowożytne. Od XVI 

wieku formy te zyskały na znaczeniu. Pojawiły się również wcześniej niespotykane 

wątki treściowe. Powstało wiele typów epitafiów o monumentalnej skali, pod względem 

artystycznym i programowym przewyższających zabytki poprzednich stuleci. 

Przemiany po 1500 roku nastąpiły głównie pod wpływem włoskiego renesansu, 

humanizmu oraz reformacji. Wzrosło znaczenie jednostki, co pozwoliło wykształcić 

formę monumentu funkcjonującego wyłącznie dla jednej osoby. Akcentowano rodzinę 

i status społeczny. 

Typy epitafiów od połowy XVI wieku były w dużej mierze inspirowane grafikami 

Cornelisa Florisa, Wendela Dietterlina oraz Hansa Vredemana de Vriesa. Szerokie 

spektrum rozwiązań twórczych dostarczyły wzorów kompozycjom epitafijnym. Decy-

dującą funkcję pełnił tu antyrealistyczny abstrakcyjny ornament z elementami groteski, 

tak zwany ornament okuciowy i zawijany, wkomponowywany w obramienie dzieła. 

Decyzję o tym, czy stworzyć epitafium malowane czy rzeźbione, nieraz podejmowano 

na podstawie kosztorysu. 

Wiek XVI w dużym stopniu zarchitektonizował epitafium. Co przejawiało się 

między innymi w częstym wykorzystywaniu motywu łuku triumfalnego. Według Erika 

Frossmanna, należało widzieć w nim symbol triumfu pamięci o zmarłym nad śmiercią39
. 

Powstały epitafia wiszące i stojące. Początkowe formy były wzbogacane jedynie o proste 

renesansowe ramy, które okalały płaską niszę, bez zakończenia szczytowego. Z czasem 

ustąpiły rozbudowanym zwieńczeniom. Części boczne epitafium z I połowy XVI wieku 

przypominają bardziej ołtarz skrzydłowy, niż strukturę architektoniczną łuku trium-

falnego. 

Ikonografia epitafiów z początku XVI wieku ukazuje głównie modlącego się zmar-

łego w pozycji klęczącej przed krucyfiksem lub przedmiotem adoracji. Adorujący 

pozostał motywem głównym. W II połowie XVI wieku przywiązanie do scen religij-

nych stawało się coraz mniej widoczne – szczególnie w epitafiach z terenów Niemiec 

                                                                   
37 Brochocka A.O. , dz. cyt., s. 8-9. 
38 Schoenen P., dz. cyt., s. 876. 
39 Frossmann E., Säule und Ornament: Studien zum Problem des Manierismus in den nordischen 

Säulenbüchern und Vorlageblättern des 16. und 17. Jahrhunderts, „Acta Universitatis Stockholmiensis”, I, 

1956, s. 35. 
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północnych (Saksonia, Brandenburgia). Pojawiły się tam kompozycje epitafijne z po-

piersiem zmarłego bez religijnych motywów. 

Wieki XVII i XVIII były równie twórcze w poszukiwaniu przez artystów nowych 

form epitafijnych. Kraje protestanckie rywalizowały z katolickimi. Liczba dzieł wzrosła. 

Obok skromnych obrazowych epitafiów, które przetrwały w takiej formie do XVIII 

wieku, powstały nowe. Manierystyczne epitafia architektoniczne, wiszące lub stojące, 

zazwyczaj niewielkich rozmiarów, zostały w baroku zastąpione przez ogromne struktury 

epitafijne z pełnoplastycznymi rzeźbami, stawianymi często pośrodku kompozycji
40

. 

Od połowy XVII wieku zaczęło się pojawiać tak zwane epitafium ramowe, z orna-

mentalnym obramieniem, z portretem zmarłego, w formie medalionu. Wizerunek osoby 

upamiętnionej często unosi para puttów lub inne personifikacje i alegorie, które Mariusz 

Karpowicz określił „prezenterami”
41
. Rozpowszechniły się epitafia z portretem zmarłego 

w medalionie lub z jego popiersiem. 

Barokowe epitafia obfitowały w pełnoplastyczne przedstawienia cnót oraz alegorii. 

W osiemnastym stuleciu – zarówno w nagrobkach, jak i epitafiach – nie cnoty niebosz-

czyka, a personifikacje jego godności zajmowały ważne miejsce rozbudowanych kom-

pozycji. Powiększyły się także tablice epitafijne. Napisy informują w sposób drobiaz-

gowy, kim był nieboszczyk i jakie piastował honory
42
. Epitafium przestało być 

nazywane pietatis monumentum. Monument epitafijny stał się pomnikiem profanum. 

Smutek oraz ból z powodu rozłąki dalej były motywami przewodnimi. Zniknęły kolejne 

chrześcijańskie znaki świętości. Na przedstawieniach zaobserwować można skupio-

nych żałobników, płaczki oraz lamentujące putta. Realizm dzieł późnego baroku nadaje 

tym pomnikom mroczny nastrój. Pocieszenie i wiara w życie po śmierci, którymi ema-

nowały wcześniejsze epitafia, utraciły swą nadnaturalną siłę przekonania. 

Rozkwit form epitafijnych powoli kończył się wraz ze schyłkiem ery nowożytnej. 

Zainteresowanie tym gatunkiem sztuki sepulkralnej ustąpiło pojawieniu się grobów na 

cmentarzach oraz pomników publicznych. Dla społeczeństwa ważniejsze stało się 

miejsce pochówku. 

5. Podsumowanie 

Epitafia służyły upamiętnieniu zmarłego i przeważnie powstawały po śmierci. 

Odzwierciedlały religijny światopogląd społeczności oraz ukazywały zmieniające się 

nastawienie człowieka wobec życia, poprzez strach przed śmiercią oraz nadzieję na 

zbawienie. 

Pod wpływem humanizmu inskrypcje epitafijne – najważniejszy element kompozycji 

zabytków – stały się bardziej szczegółowe. Inspirowano się wzorcami monumentów 

z epoki antycznego Rzymu, gdzie w metrycznej formie wyrażano podziw dla zmarłego, 

dodawano wskazówki świadczące o jego randze, statusie społecznym oraz zasługach. 

Był podawany rok oraz miejsce urodzenia, również wiek, przyczyna śmierci oraz 

krótka charakterystyka. 

Szczegółowe wymienianie w inskrypcjach zasług zmarłego oraz uwydatnianie 

heraldyki w epitafiach – co wiązało się z podkreśleniem statusu społecznego osoby 

zmarłej – nadało epitafiom, głównie barokowym, charakter monumentów sławy. Czyta-

                                                                   
40 Schoenen P., dz. cyt., s. 906-907. 
41 Karpowicz M., Sztuki polskiej drogi dziwne, INNE, Bydgoszcz 1994, s. 137. 
42 Tamże, s. 138. 
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jący zmuszony jest do zapoznania się z dokonaniami nieżyjącego i czuje się zobowią-

zany do odmówienia modlitwy w jego intencji. 

W monumentach w Krągu brak charakterystycznych elementów z obszaru symboliki 

wanitatywnej, jak: czaszka, klepsydra czy płaczące putta. Występują natomiast putta 

z koronami, jako znakiem władzy, zarówno ziemskich, jak i niebiańskich dostojników. 

Jednak często korona ma takie samo znaczenie jak wieniec
43

. Symbolizuje triumf 

śmierci, a także spokój, którego prawdziwie doświadczają tylko umarli
44

. 

Podsumowaniem prezentacji niech będą – jakże trafne przemyślenia Anny O. Bro-

chockiej. Mieszkańcy Pomorza, tworząc epitafia, uobecniali swoich zmarłych. Epitafia 

stanowiły jedne z najważniejszych dzieł. Naznaczone były wyjątkową emocjonal-

nością i intymnością związaną z tajemnicą odchodzenia w zaświaty oraz tajemnicą prze-

żywania bólu rozstania. Jednym i drugim przez wieki towarzyszyły dwa podstawowe 

elementy, oba sięgające korzeniami tradycji antycznych – słowo i obraz, które, wza-

jemnie się dopełniając, oddawały hołd zmarłemu i jego ziemskim czynom. Jednak 

z czasem idea ta zaczęła zanikać, a treści towarzyszące sztuce funeralnej sprowadzone 

zostały do niezbędnego minimum. Dziś brak peanów na cześć chwalebnego życia, 

bohaterskich czynów czy zasług na niwie rodzinnej. Zmarły jest postacią anonimową. 

Jego zasługi znane są tylko najbliższym i dla szerszego grona pozostają niedostępne. 

Wraz ze zmarłym odchodzi jego historia. Śmierć stała się karą i straciła swój dydak-

tyczny wymiar. Barokowe vanitas, ukazujące jej piękno i splendor, zostało zastąpione 

milczeniem. Żegnaniu zmarłego towarzyszy mniej radości wynikającej z nadziei na 

rychłe zmartwychwstanie
45

. 
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„W pogrzebie trwałość”. Pamięć o śmierci w nowożytnych epitafiach Pomorza 

Środkowego – na przykładzie wybranych dzieł 

Streszczenie 
Powszechnie wiadomo, jak zawodną i wybiórczą tkanką ludzkiej egzystencji jest pamięć. Odwoływanie się 

do jej zasobów, do zapisanych na zwojach doświadczeń, tylko pozornie prowadzi do przemyślenia i prze-

wartościowania przeszłości. Zadanie to wydaje się być szczególnie trudne w przypadku Pomorza Środ-

kowego. Jest w przeszłości tego kraju – pisał Gerard Labuda – coś niedojrzałego, niedokończonego 
i przejściowego, i to zarówno w przekroju przestrzennym, jak i czasowym. 

Pomorze Środkowe jest to region historyczny o wyjątkowo złożonej przeszłości, którą ukształtowała 

głównie społeczność pomorska, polska i niemiecka, choć nie brak w niej wątków duńskich, szwedzkich, 

a nawet epizodów francuskich i rosyjskich. Jednak, pomimo tej różnorodności i upływającego czasu, wciąż 
obserwuje się tu „trwanie pamięci” o przeszłości terenu, krajobrazu, ale przede wszystkim o osobach, które 

tę przeszłość tworzyły. 

Na tle zachowanych dzieł sztuki sepulkralnej (nagrobki, sarkofagi, płyty nagrobne), ciekawie prezentują 

się pomorskie epitafia. Przybliżają dziś nie tylko zwyczaje dawnych mieszkańców regionu, ale i historię 
tych rodzin, stanowiąc jednocześnie źródło badań nie tylko dla historyka sztuki. 

Sztuka funeralna ma szczególny charakter, gdyż funkcjonuje na styku dwóch światów. Jest dedykowana 

osobom zmarłym, a wykonywana na zlecenie żyjących. Dotyka najdelikatniejszych sfer życia ludzkiego, 

ociera się o tajemnicę i doświadczenie sacrum. O śmierci rozprawiano, a nawet planowano ją. To, co było 
powodem bólu i rozpaczy dla żyjących – dla zmarłych było powodem do radości i chwały. Cytując Jana 

Białostockiego: Przekonanie o przemijalności wszelkich dóbr, a nade wszystko życia, jest jedną z naczel-

nych idei nurtujących myśl filozoficzną i religijną wszystkich niemal czasów, a w wyniku swej doniosłości 

odgrywa także poważną rolę w kształtowaniu ideowego podłoża sztuki i literatury. 
Pomorskie epitafia w pełni odzwierciedlają pragnienie nieśmiertelności, chęć pozostawienia po sobie 

trwałego śladu, ale także stanowią manifestację bólu po stracie bliskich. Mają długą historię, co pozwala 

prześledzić ich rozwój formalny i ideowy. 

Niniejszy artykuł ograniczył się do zaprezentowania epitafiów rodu von Podewils w Krągu – jako pereł 
Pomorza Środkowego. 

Słowa kluczowe: nowożytne epitafia, sztuka funeralna, Pomorze Środkowe 
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O śmierci, czyli o życiu zmarłych wśród żywych  

1. Wprowadzenie  

Śmierć jako sytuacja graniczna jest znakomitym sprawdzianem naszego życiowego 

doświadczenia. Można powiedzieć, że żyjąc przygotowujemy się do śmierci, do bez-

pośredniego spotkania z nią bądź też trafiamy na sytuacje ćwiczebne, jako świadkowie 

śmierci, która dotyka naszych bliskich czy osób nam nieznanych, ale wydarza się na 

naszych oczach. Jakakolwiek by była, nie pozostawia obojętnym, swoją demokra-

tyzacją wymusza refleksję dotyczącą nas samych i kresu naszego życia. Być może 

z tego właśnie wynika, że tak troszczymy się o zmarłych i, w zależności od danej 

kultury, licząc na życie pozagrobowe warunkowane naszym ziemskim zachowaniem, 

myśląc o odrodzeniu w godnej formie istnienia, czy wreszcie, tak jak to ma miejsce 

w chińskiej tradycji – pamiętając o tym, że właściwie pochowani zmarli gwarantują 

szczęście kolejnym pokoleniom. Ze śmiercią powiązany jest cały ceremoniał – od 

odchodzenia na wieczny odpoczynek, być może po sakramencie namaszczenia chorych, 

poprzez odpowiednie przygotowanie zwłok do wędrówki w zaświaty, z odpowiednim 

makijażem pośmiertnym, stosownym odzieniem, rekwizytami i starannie, wg statusu 

zmarłego dobraną trumną, po miejsce pochówku, opiekę nad nim i wreszcie pamięć 

o zmarłym. Zwłaszcza ta ostania kategoria – pamięć powoduje, że zmarli, choć już ich 

z nami nie ma, dalej nam towarzyszą.  

Uwagi i refleksje zawarte w niniejszym artykule, poza cytowanymi dziełami, po-

chodzą z dwóch źródeł: wykładów otwartych organizowanych przez autorkę pod tytułem 

„Dzień Zmarłych w Europie i na świecie” w Wyższej Szkole Języków Obcych im. 

Samuela B. Lindego, podczas których zaproszeni goście z całego świata prezentują 

relacje z wydarzeń funeralnych typowych dla swojego kraju, drugim źródłem jest 

publikacja biograficzna, nad którą autorka obecnie pracuje.  

2. Posłaniec śmierci  

W przeczuciu kruchości i ulotności życia często czuje się oddech śmierci. Zwłasz-

cza gdy na swój sposób igra się z losem. Jak reporterzy wojenni. Albo, gdy los bawi się 

z nami, jak w przypadku chorób, fazą remisji dając złudną nadzieję na powrót do życia.  

W sytuacji reporterów wojennych trauma wojny przenosi się na ich bliskich. Jak 

w przypadku Grażyny Jagielskiej, która przeżyła 53 wojny swojego męża, korespon-

denta wojennego. To ona zapadła się w sobie pod ciężarem zespołu stresu bojowego, 

pokornie przyjmując na siebie obciążenie psychiczne wielokrotnie wyjeżdżającego na 

wojnę małżonka. Do czasu. Do momentu, kiedy nie mógł w niej umrzeć bardziej. Coś 

musiało się skończyć – albo miłość, albo wojna. Wygrała ta pierwsza. Tak nie było 

niestety w przypadku Krzysztofa Millera. Podchodząc do śmierci tak blisko, że już 

bliżej się nie da, po to tylko, by jego fotografie „nie ocaliły świata” rażony wojną foto-

reporter popełnia samobójstwo. Uwalnia się od obsesji śmierci, sam ją przeżywając.  

                                                                   
1 Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela B. Lindego w Poznaniu. 
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Inaczej sprawa wygląda u osób terminalnie chorych. Tu świadomość kruchość 

życia generuje szczególny szacunek do niego. Budzi mechanizm życia na zapas, aż po 

zachłyśnięcie się nim, ze szczególnym przeczuciem, że wszystko może być ostatnie.  

3. Odchodzenie. Ars moriendi 

 Przy odchodzeniu potrzebny jest spokój i bliskość. Nawet obca dłoń, której dotyk 

i uścisk daje świadectwo czyjejś obecności w tym ważnym momencie, asysty przy 

wejściu w bramy innego świata. To bardzo trudne zadanie, a odchodzący, mając tego 

świadomość, często umierają wtedy, gdy najbliższa osoba na chwilę się oddali, by nie 

sprawiać jej bólu, nie ryzykować zatrzymaniem w odchodzeniu.  

Tamara nie żyje. Spryciarka moja. Spokojnie zasnęłaś i odeszłaś, kiedy ja spałem 

obok ciebie. Trzymając cię za rękę – pisze Sven Matzke
2
 o ostatecznym rozstaniu ze 

swoją ukochaną żoną. Zgasł dziś rano, w czasie półgodzinnej przerwy, kiedy z jego 

rodzicami poszliśmy napić się kawy. Zrobił to bez nas. Myślę, że czekał na tę chwilę, 

żeby nas oszczędzić. Jakby chciał, żebyśmy nie cierpieli, patrząc jak odchodzi. To on 

w gruncie rzeczy nad nami czuwał – to głos Pani Róży, tytułowej bohaterki opowieści 

Erica-Emmanuela Schmitta, „Oscar i Pani Róża”
3
.  

Odchodzenie, zwłaszcza w stanach chorobowych, niekiedy poprzedza swego rodzaju 

aura śmierci. Jak zauważył Andrzej Szczeklik, chirurg i humanista, to Hipokratesowi 

zawdzięczamy nazwaną od jego imienia facies Hippocratica, to Hipokrates właśnie 

w objawach choroby szukał zwiastunów losu. Jak nikt przed nim zobaczył na twarzy 

chorego cień śmierci, gdy ta staje tuż obok, a wysoko w niebie nożyce zostały przyło-

żone do nici4
.  

A co z tymi, którzy umierają samotnie i publicznie zarazem? W bezdusznej szpitalnej 

sali? Bez bliskich, z którymi można się chociaż pożegnać? Takie doświadczenia zdarzały 

się ostatnio w covidowej, pandemicznej rzeczywistości nie tylko w szpitalach jedno-

imiennych, dedykowanych ofiarom SARS-CoV-2, ale także na onkologii, czy chociażby 

w domach opieki, gdzie w wielu krajach, m.in. w Belgii zdarzyła się nadumieralność 

osób starszych, więdnących i gasnących ze smutku i opuszczenia.  

4. Pożegnania  

Wystawili na podwórko kanapy, krzesła, stołki. Pikowane fotele na giętych 

nogach. Pufy, poduszki, ławy. Rozwinęli w pośpiechu dywany. Byle jak. Stoi tego 

tyle, w kurzu przed domem, żeby wszyscy się pomieścili. Jak tylko to zobaczyła, 

od razu wiedziała. Znała tradycję. Zaraz zbiorą się płaczki. Będą czytać 

fragmenty Koranu. To znaczy, że jeden z nich nie żyje. (…) Bożena Yasser al – 

Rakki miała czterdzieści osiem lat. I właśnie została omańską wdową5.  

Takie niemal zawodowe płaczki znajdziemy w wielu kulturach, od antycznej Grecji, 

po współczesną Kolumbię, gdzie w występ płaczek poprzedza część artystyczna 

w wykonaniu pogrzebowego błazna: 

                                                                   
2 Zwierzyńska-Matzke T., Matzke S., Czasami wołam w niebo, wyd. wab, Warszawa 2002, s. 220. 
3 Schmitt E.E., Oscar i Pani Róża, tłumacz. Grzegorzewska B., wyd. Znak, 2002, s. 77.  
4 Szczeklik A., Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s. 19. 
5 Romaniuk A., Z miłości? To współczuję. Opowieści z Omanu, wyd. Wydawnictwo Poznańskie, 2019, s. 35.  
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często to rodzina zleca usługę błaznowi, bo wiadomo, że jego obecność 

zapewni towarzystwo nieboszczykowi. W Soledad (…) popularne jest zdanie, 

że czuwanie przy zmarłym, przy którym zabraknie Chivolita, nie ma ani krztyny 

uciechy.  

Zwykle Chivolito przychodzi na czuwanie o ósmej wieczorem. Składa kondo-

lencje krewnym i siada obok trumny. Tam trwa przez chwilę w ciszy, z przy-

gnębioną miną. To jego sposób na wyrażenie szacunku dla ceremonii religijnej. 

Później idzie na dziedziniec lub przed dom – w zależności od tego, gdzie 

znajdują się goście – i zaczyna swoje przedstawienie, które zazwyczaj trwa aż 

do świtu6.  

Po części pożegnania wypełnionej przez pocieszające rozbawienie następuje 

jednak część lamentacyjna:  

Hilda Salas, wdowa, siedzi w kręgu osłonięta po bokach przez dwie pulchne 

kobiety, które próbują ją pocieszać. Jedna rozmasowuje jej miętowy balsam na 

skroniach, a druga wachluje piersi kapeluszem z liścia palmowego. Od czasu 

do czasu wymyka się swoim przyjaciółkom, pochyla nad okienkiem trumny 

i łka, patrząc na twarz zmarłego. Krzyczy, drży. Lewa ręka, w której ściska 

zmarszczoną chusteczkę, trzęsie się w powietrzu. Reszta kobiet zaraża się jej 

histerią i także wybucha donośnym płaczem. Mimo to nie wydają się smutne: 

w oczywisty sposób odgrywają dobrze znane libretto. W odróżnieniu od 

Chivolita one uosabiają wzniosłą część spektaklu. Jednak tak jak on odnajdują 

w pogrzebowej uroczystości możliwość zaistnienia. W niektórych biednych 

wsiach i miasteczkach kolumbijskich Karaibów śmierć jest okazją do rozrywki. 

Ludzie chodzą na czuwanie przy zmarłych nie tylko po to, by okazać solidar-

ność z krewnymi, ale również dlatego, aby wyjść z codziennej rutyny, zająć się 

czymś innym. Skoro nie ma kina, w którym można by zobaczyć udawaną 

śmierć, trzeba szukać rozrywki tam, gdzie jest ta prawdziwa7.  

I jeszcze jeden ważny wycinek z latynoskiego życia między światami. Tuż po serii 

dowcipów i występie płaczek w domu widać wdowę, która pomimo zgiełku jest 

spokojna, jakby zrozumiała, że jej chrześcijańskim obowiązkiem jest służyć zmarłemu 

tak, by Chivolito z towarzystwem mogli poczuć, że żyją8
. Zupełnie jakby należało 

zmarłemu dać znać, że tu na ziemi, bez niego życie będzie toczyć się dalej, a on sam 

może się już zając inną formą swojego istnienia.  

W japońskiej kulturze wielkim faux pas jest przekazywanie kawałków jedzenia 

z pałeczki do pałeczki. Dla nieznających kodu kulturowego Japonii, pałeczki mogą 

kojarzyć się przede wszystkim kulinarnie. Tymczasem to ważny element ceremonii 

pogrzebowej, zarezerwowany dla najbliższych z otoczenia osoby zmarłej. To one 

właśnie, po kremacji, pałeczkami wybierają kości z popiołu i w określonej kolejności 

przekładają je do urny. Na końcu przekłada się kości czaszki, by zmarły trafił 

w zaświaty zwrócony we właściwą stronę.  

                                                                   
6 Salcedo Ramos A., Pogrzebowy błazen, tłumacz. Zuzanna Jaegermann, [w:] Dziobak literatury. Reportaże 
latynoamerykańskie, red. Beata Szady, wyd. Dowody na istnienie, Warszawa 2021, s. 154.  
7 Pogrzebowy błazen, dz. cyt., s. 156-157. 
8 Tamże, s. 165. 
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W Chinach, w przeciwieństwie do Kraju Kwitnącej Wiśni, gdzie kremacji poddaje 

się ok. 99,4% ciał zmarłych, mimo obowiązujących już w niektórych regionach tego 

kraju, zakazów pochówku ziemnego nadal bardzo ważnym i symbolicznym przed-

miotem dla każdego Chińczyka jest trumna
9
. Motyw powrotu do korzeni, do miejsca 

pochodzenia, wpływający na pomyślność potomków wzmacnia jeszcze pragnienie 

pochówku w rodzinnych stronach, stąd popularny, choć nielegalny w czasach Mao 

zwyczaj prowadzenia, czy raczej chciałoby się powiedzieć odprowadzania umarłych
10

. 

Gdy w 2014 roku w prowincji Anquig zapowiedziano wprowadzenie bezwzględnego 

nakazu kremacji w miejsce pochówku tradycyjnego, wieku ludzi w podeszłym wieku 

odebrało sobie życie, by… zdążyć do trumny.  

5. Miejsce wiecznego spoczynku  

 Cmentarz to miejsce osobliwe, wielotożsamościowe. Z założenia zaciszne, mające 

sprzyjać zadumie i refleksji. Miejsce, które o mieszkańcach danej miejscowości mówi 

więcej niż niejedna kronika. Miejsce często zapomniane, zaniedbane lub zagospo-

darowane wbrew pierwotnemu przeznaczeniu. Opowiada o ludziach, których tam 

pochowano, ale też o ludziach, którzy tam lub nieopodal mieszkają. Przerabiane na parki, 

rozkradane, bezczeszczone, zrównywane z ziemią, zabudowywane. Kiedyś na obrze-

żach, dziś często w ścisłym centrum tętniącego życiem miasta. Jak cmentarz na paryskim 

Montmartrze, gdzie filary mostu wciskają się w przestrzeń między pomnikami, gdzie 

życie miesza się ze śmiercią, a cisza i bezruch cmentarny kontrastują z dynamiką 

miasta i klaksonami samochodów. Jak cmentarz przy ul. Ogrodowej w Łodzi, gdzie 

porządkując nagrobek usłyszeć można gwar z pobliskiego centrum handlowego 

Manufaktura. Na wspomnianym łódzkim cmentarzu wyraźnie widać różnice stanu 

majątkowego pochowanych tam osób. Są mogiły możnych przemysłowców odgra-

dzające metalowym łańcuchem monumentalne grobowce od reszty skromniej pocho-

wanych. Gorzej jednak jest na tzw. innowierczych cmentarzach, szczególnie w mniej-

szych miejscowościach. Tam, pozarastane konwaliami i funkiami nagrobki, pochylają 

się nad losem pod nimi pochowanych lub bywają brutalnie wyszarpywane z cmen-

tarnej zabliźnionej tkanki, a ich fragmenty trafiają do ogrodów jako krawężniki bądź 

też pod stopy przechodniów, odzyskując nowe życie w charakterze płyt chodniko-

wych. A że czasem ktoś odczyta na nich hebrajskie znaki, cyrylicę lub pismo gotyckie – 

o tym lepiej nikomu nie mówić, bo jeszcze chodnik rozbiorą… Jak zauważa Łukasz 

Baksik
11

 w publikacji poprzedzonej wystawą o tej samej nazwie „Macewy codzien-

nego użytku” pokazują zmysł praktyczny tych, którym się chciało przerobić żydowski 

nagrobek na fragment muru wykorzystany w oborze, czy na koło do ostrzenia noży, 

a jednocześnie nie chciało się poszukać innego budulca np. na pomnik bohatera władzy 

ludowej, tylko nie zdążył zetrzeć hebrajskich napisów… 

 Kiedyś na ewangelickich cmentarzach spędzało się wagary, nie myśląc zupełnie 

o tym, że to przestrzeń skażona tragedią, czyimś zapomnianym losem zakończonym 

w niewłaściwym miejscu. W poniemieckich miejscowościach częstym widokiem były 

                                                                   
9
 Zob. Huang W., Strażnik trumny. Opowieści o mojej rodzinie, tłumacz. Ciesielska-Szymańska D., Wyd. 

Czarne, Wołowiec 2013.  
10

 Zob. Yiwu L., Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych, 

tłumacz. Pokojska A., Wyd. Czarne, Wołowiec 2011.  
11

 Zob. Baksik Ł., Macewy codziennego użytku, wyd. Czarne, Wołowiec 2013.  
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otwarte groby, porozrzucane kości, następowało pomieszanie nieprzystawalnych 

światów żywych i umarłych. Nawet jeśli onegdaj dopełniono rytuału godnego 

pochówku, to rozwój miast i chciwość deweloperów i dziś nadal rozgrzebują to, czego 

naruszać nie wolno.  

Cmentarz bywa też domem, miejscem pozornie bezpiecznym. Bo są tam rodzice. 

Nawet jeśli nie żyją. Jak w opowieści „Eli, Eli”12
 Wojciecha Tochmana ze wstrząsa-

jącymi fotografiami Grzegorza Wełnickiego opisującej życie sepultereros, „opie-

kunów” mogił na Filipinach: 

Dziecko spada z płyty. Matka podnosi je, całuje i tuli. Jeśli matka jest. Połowa 

mieszkańców cmentarza to sieroty. Gonią się po dachach, skaczą z jednego na 

drugi. Zgiełku przy tym dużo, śmiechu, ale i płaczu. Kamienne albo betonowe 

groby stoją ciasno obok siebie, spada się w szczelinę tak wąską, że trudno 

dolecieć do ziemi13.  

Szczególnym wielogłosem pamięci wołają masowe groby. Zwłaszcza to niespo-

dziewanie odkryte. Jak niedawno ukazane światu ślady istnień dzieci Pierwszych 

Narodów w Kanadzie, niechlubna pamiątka po katolickich szkołach z internatem, które 

miały ucywilizować „dzikie” tubylcze dzieci
14

, tymczasem przede wszystkim znisz-

czyły ich tożsamość, często pozbawiając nie tylko rdzennej kultury, życia, ale i pamięci 

o istnieniu:  

w tamtych czasach w szkole umierało średnio co trzecie dziecko. (…) Kościół 

katolicki ma piękny zwyczaj ręcznego zapisywania imienia i nazwiska wiernego, 

który zmarł, w grubej przechowywanej w kancelarii Księdze umarłych. Przy-

wilej ten nie dotyczył rdzennych dzieci. Wchodziły do szkoły jako numerki 

i jako numerki ją opuszczały.  

Komisja Prawdy i Pojednania (…) podała, że w latach 1867-2000 w tych 

szkołach zarejestrowano ponad dwa tysiące zgonów wśród uczniów. Do tego 

komisja dodała ponad trzy tysiące dwieście potwierdzonych zgonów, których 

nie ujęto w rejestrach, choć nieoficjalnie mówi się o sześciu tysiącach zmarłych 

dzieci. (…) Praktyką było grzebanie kilkorga wychowanków w jednej mogile, 

bo tak było szybciej i przede wszystkim taniej. Nie wysyłano ciał rodzinie, bo 

kto by za to zapłacił? Dzieci odbierano i nigdy rodzicom nie zwracano, choćby 

martwych15.  

Jak pisze Martin Pollack: postępowanie sprawców jest zawsze i wszędzie takie 

samo. Zatrzeć i zamaskować. Bezimienni umarli mają zniknąć raz na zawsze wraz 

z kryjącymi ich ciała grobami16
.  

Dziś, w kontekście kolejnych wstrząsających odkryć, relacje Gierak-Onoszko brzmią 

jak spełniona przepowiednia wołających o pamięć i zadośćuczynienie.  

  

                                                                   
12 Zob. Tochman W., Eli, Eli, wyd. Czarne, Wołowiec 2013.  
13 Tamże, s. 23. 
14 Zob. Gierak-Onoszko J., 27 śmierci Toby’ego Obeda, wyd. Dowody na Istnienie, Warszawa 2019.  
15 Tamże, s. 105. 
16 Pollack M., Skażone krajobrazy, tłum. Niedenthal K., wyd. Czarne, Wołowiec 2014.  
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6. Formy pamięci o zmarłych  

W Meksyku wierzy się, iż pierwszego listopada dusze mogą zejść na ziemię, by 

odwiedzić swoich bliskich. Życzy się „feliz día de muertos”, jest to dzień radości 

z tego szczególnego spotkania na cmentarzu przystrojonym kolorowymi, głównie 

pomarańczowymi kwiatami, a nie europejskiej nostalgii i refleksji nad tymi, którzy 

odeszli. Ważni są ci, którzy wracają, a drogę na ziemię wskazują im zapalone lampki. 

Żyjący bliscy odświeżają w pamięci wszystko, co mogłoby sprawić przyjemność tym, 

którzy odeszli i w miarę możliwości przynoszą to na cmentarz lub na domowy ołtarzyk. 

Nie brakuje jedzenia i picia, cukrowych czaszek i pan de muertos, chleba umarłych. 

Sama Santissima Muerte cieszy się ogromnym szacunkiem, zerkając z pustych 

oczodołów spod okazałego kapelusza na celebrujące ten dzień tłumy tych, którzy 

jeszcze nie odeszli. Zazwyczaj wygląda raczej dostojnie i elegancko w przeciwieństwie 

do groźnej europejskiej kostuchy uzbrojonej w kosę. Jak umierać to radośnie – można 

by powiedzieć, widząc tę cmentarną meksykańską pogodę ducha wynikającą w dużej 

mierze z konieczności oswojenia śmierci, przyczajonej za każdym rogiem, zwłaszcza 

tam, gdzie krzyżują się drogi narcotraficantes.  

7.  (Nie)obecni. Zakończenie  

Gdy pożegnać musimy bliską nam osobę rodzi się w nas bunt. Dlaczego ona, 

dlaczego teraz, dlaczego nam umarła? Im bardziej dana osoba była nam bliska, tym 

mocniej próbujemy ją przy sobie zatrzymać. Słusznie Mariusz Szczygieł zauważył, jak 

wiele obecności jest w wyrażeniu „nie ma”. Nawet jeśli jest w nim forma przecząca, to 

tym zaprzeczeniem przywołuje przecież istnienie
17
. Ten trop myślenia, który prezentuje 

Szczygieł, przypomina tezę, jaką na temat śmierci przyjęła XIX-wieczna medycyna, 

według której śmierć nie istnieje sama w sobie, jest rozdzieleniem się duszy i ciała, 

utratą formy, nie-życiem18
. Warto na zakończenie dodać, że właśnie ten brak życia 

w ciele, tę zmianę formy istnienia, wykorzystują plastynaty Guntera von Hagensa
19

. 

Na swój sposób igrając z formą, z opuszczonym przez ducha ciałem, bawią i uczą, dla 

studentów medycyny stanowiąc znakomitą lekcję anatomii bez konieczności odwie-

dzania prosektorium.  

Reasumując można pokusić się o stwierdzenie, że żałoba po zmarłym kończy się 

zazwyczaj wtedy, gdy zamiast mówić „umarł mi” jesteśmy w stanie powiedzieć umarł 

(sobie). Przywracamy wtedy osobie zmarłej jej niezależność, uwalniamy od anielskiego 

stróżowania w naszym życiu, za które odpowiadamy sami, zmarłym życząc literalnie 

wiecznego odpoczynku. Wtedy dopiero pozwalamy im odejść, wypuszczamy ich 

z naszych umysłów, choć nie wymazujemy z pamięci. To świętych wynosi się na 

ołtarze, oczekując, że z nich zejdą, gdy będą nam potrzebni, czyniąc kolejne cuda, na 

miarę tych, które na te ołtarze ich wyniosły. Zwykłemu człowiekowi podarujmy święty 

spokój. Dalej musimy sobie radzić sami i żyć własnym, nie czyimś życiem. Ganbare, 

trzymajcie się, walczcie, dacie radę – mawiają Japończycy w takich właśnie mo-

mentach, gdy dalej musimy już iść w pojedynkę, a trumny i urny nie bez powodu 

zazwyczaj są jednoosobowe.  

                                                                   
17 Zob. Szczygieł M., NIE MA, wyd. Dowody na Istnienie, Warszawa 2018. 
18 Zob. Ariès Ph., Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, PIW, Warszawa 1989, s. 353. 
19 Zob. Hagens von G., Body worlds, katalog wystawy wyd. Arts & Science, Heildelberg 2018.  
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O śmierci, czyli o życiu zmarłych wśród żywych  

Streszczenie  

Celem niniejszej rozprawy było przyjrzenie się, jak na przestrzeni wieków w różnych zakątkach globu 
zmienia się postrzeganie śmierci/życia. Obie te kategorie są uwarunkowane kulturowo, powiązane z lokalną 

tradycją i obyczajowością, obie jednakże ulegają zmianom wraz z ewolucją otoczenia. Zmienne są formy 

pamięci o zmarłych, postrzeganie ich odejścia/powrotu, odmienne są sposoby pożegnania, symbolika powią-

zana ze zmarłymi i z rekwizytami towarzyszącymi śmierci, wreszcie odmiennie definiowane są granice 
stref czyste/nieczyste w kontekście śmierci w poszczególnych kulturach. Spróbowaliśmy zbadać przestrzeń 

towarzyszącą umieraniu – od śmierci rodzinnych, intymnych, po odchodzenie publiczne, anonimowe, 

pozbawione tak potrzebnej wtedy obecności drugiego bliskiego człowieka. Przyjrzeliśmy się formom po-

chówku, celebracjom pamięci o zmarłych w różnych, wybranych kulturach. Postępująca globalizacja 
wymusza pewną uniwersalizację odchodzenia, pandemia ten proces przyspieszyła.  

Doświadczenie śmierci jest niepodważalnie najważniejszym rytuałem przejścia, w przeciwieństwie do 

narodzin, jest etapem, do którego teoretycznie możemy się przygotować, wyłączając oczywiście przypadki 
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nagłe, choć nie znamy dokładnego momentu naszego odejścia. Memento mori i carpe diem mają bowiem 
wspólny mianownik – uchwycić życie. Nasze życie, które należy do nas.  

Niniejsza analiza miała jeden główny cel – spróbować określić, komu potrzebna jest pamięć o zmarłych: 

im czy nam? Tym, którzy odeszli, czy tym, którzy zostają i pamięcią zatrzymując umarłych nie dają im 

odejść na wieczny odpoczynek? Kiedy następuje prawdziwy koniec – w momencie śmierci czy w mo-
mencie zapomnienia/uwolnienia? Może upamiętniwszy umarłych należy zostawić ich „w świętym spokoju” 

i nie wyciągać z krypty? Na te i inne egzystencjalne pytania spróbowaliśmy znaleźć odpowiedź pamiętając, 

że patrzymy nadal z jednej perspektywy, bowiem nawet jeśli towarzyszyliśmy innym przy odchodzeniu, 

czy być może sami byliśmy w sytuacji granicznej, to nadal jesteśmy po stronie żywych, przejmując się 
drobiazgami nieistotnymi w kontekście nieuchronnej śmierci.  

Słowa kluczowe: życie, śmierć, żałoba, cmentarz, pamięć 
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Dawid Kopa
1
 

Horyzont końca Johannesa K. 

1. Wprowadzenie 

Monodram Jana Kurowickiego
2
 „Pan Kepler raczy umierać”

3
 rysuje przed czytel-

nikiem ostatni dzień życia Johannesa Keplera. Na potrzeby literackiej fikcji pewne 

szczegóły zostały zmienione, jednak nakreślony na tle ostatnich chwil życia horyzont 

końca astronoma jest tym, co łączy bohatera literackiego i postać historyczną. Kiedy 

spojrzę w bezchmurny dzień na okolicę, widzę linię horyzontu. Wyznacza ona 

w pewien sposób koniec mojego świata, jest zapowiedzią poznania za pomocą zmysłów. 

Natomiast widz monodramu „Pan…” jest w teatrze
4
 i może zobaczyć horyzont, czyli 

zasłonę umieszczoną za sceną, stwarzającą wrażenie perspektywy, niekończącej się 

głębi będącej jednak tylko złudzeniem optycznym. Te dwa znaczenia słowa „horyzont” 

oddają w trafny sposób sytuację egzystencjalną umierającego intelektualisty. Metafora 

horyzontu posłuży mi za ilustrację złudzeń dnia ostatniego, które stały się udziałem 

bohatera monodramu. Kto z nas, w godzinie ostatniej, będzie od nich wolny?  

2. Kepler rozlicza się z ojcem 

W dniu swojej śmierci Kepler nie był w dobrej kondycji psychofizycznej. Jakże 

mogłoby być inaczej? Wyczerpany, zapadł w sen. Śnił mu się ojciec. Jego rodzic, 

w rzeczywistości już martwy, pojawił się w jego śnie. Sen jest środkiem, za pomocą 

którego, Kurowicki nadaje swojej symbolicznej opowieści charakter realistyczny. 

Keplera nawiedził koszmar. Oto w jego śnie pojawiła się budząca obrzydzenie postać 

„płodziciela”: 

„Nie poznajesz mnie?” zapytał. „To ja, twój ojciec! Wcale nie zginąłem 

w wojnie z Turkami, jak ci opowiadano, ani nikt mnie nie zadźgał nożem 

w karczmie podczas bójki. Przeżyłem. Tylko nie chciałem wracać do twojej 

matki, tej jędzy, która umiała pyskowaniem sprawić, że chleb stawał w gardle, 

a wódka nie dawała ukojenia. Przepuściłem więc żołd i łupy, trochę popraco-

wałem tu i tam, żebrałem, aż jeden włóczęga nauczył mnie robienia przed-

stawień kukiełkowych. Chodziliśmy razem, pomagałem mu, nosiłem skrzynkę 

z lalkami. Całkiem nieźle nam szło. Kiedy zaś umarł – sam, do swojej śmierci 

                                                                   
1 kdavid@o2.pl, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  
2 Jan Kurowicki był w swoim życiu naukowym związany z ośrodkami akademickimi w Warszawie, 

Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu, Jeleniej Górze, Szczecinie, Gliwicach i Białymstoku. Zmarł 11 X 2017 

roku. Został pogrzebany w granicach miasta Jelenia Góra. Borys T., Płachciak A., Droga naukowa profesora 
i najważniejsze dzieła, [w:] Kultura jako problem filozofii. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi 

Janowi Kurowickiemu, red. T. Borys, A. Płachciak, Wrocław 2013, s. 15-16; Kopa D., Ostatnia odsłona 

rzeczywistości Jana K., „Nowa Krytyka. Czasopismo Filozoficzne”, nr XLI: 2018, s. 159.  
3 Kurowicki J., Pan Kepler raczy umierać, Zielona Góra 1997. 
4 Prapremiera odbyła się 8 IX 1997 roku na deskach Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego 

w Zielonej Górze. Premiera miała miejsce tamże 8 XI 1997 roku. Reżyserem spektaklu był Artur Beling, 

www.encyklopediateatru.pl [dostęp 4 IV 2019, 00:05]. 

http://www.encyklopediateatru.pl/
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chodziłem z lalkami i dawałem przedstawienia. Teraz synku, też jestem martwy”. 

Przyjrzał mi się uważnie. „Ale na ciebie również, widzę, przychodzi pora. Nie 

da się ukryć: pan Jan Kepler umiera! Pan Jan Kepler raczy umierać”. Zaczął 

rechotać, że ciarki przeszły mi po grzbiecie. Nie mogłem jednak zrobić kroku. 

Nogi były jakby bryłami ołowiu. Nawet jedno słowo nie chciało mi przejść 

przez usta5.  

Ojciec bohatera, jak to często bywa, jest reprezentantem wszystkich tych cech 

charakteru i poglądów, których Kepler wystrzegał się przez całe życie. Unikał ich 

właśnie dlatego, że reprezentował je Kepler-senior. Niegdyś najczęściej „syn kowala 

zostawał kowalem”, zatem porównanie z ojcem, którego drodze życiowej Kepler starał 

się swoim życiem zaprzeczyć, było bardziej bolesne i wymowne niż w widzianych 

oczyma czytelnika dzisiejszych czasach. Pojawienie się ojca we śnie jest zapowiedzią 

rozrachunku z życiem. W miarę pogarszania się stanu zdrowia, Keplera nachodzi świa-

domość, że to, co najlepsze, ale i najgorsze, jest już za nim, a jego egzystencja zbliża 

się do nieuniknionego końca. Postawienie bohatera w sytuacji zbliżającej się śmierci 

jest niejako automatycznie narzędziem ewokowania pytań dotyczących własnej 

egzystencji, ponieważ jak słusznie stwierdziła już Antonina Lubaszewska: Literatura 

jest szczególną rejestratorką pytań stawianych śmierci, lecz odnoszących się w istocie 

do podmiotu filozoficznego namysłu nad samym sobą6
. 

3. O świecie przedstawionym  

Trzeba pamiętać, że czas akcji to październik 1630 roku, a miejsce to Żagań. Tym-

czasem rzeczywisty Kepler zmarł 15 listopada 1630 roku w Regensburgu
7
. Bohater 

monodramu, który stanowi w tym momencie porte parole autora, tłumaczy swoją 

decyzję o pozostaniu w Żaganiu: 

Co ja teraz mam robić? Żadne lekarstwa nie pomagają na ten mój przeklęty 

kaszel. Czasami dusi mnie tak, jakby śmierć wchodziła przez gardło. A już 

zdawało się, że jest lepiej. Zacząłem wychodzić z domu, przesiadywałem 

w drukarni. Nawet coś pisałem. Kilka razy byłem z żoną i dziećmi na spacerze. 

Chodziłem też sobie sam. Pod wieczór, gdy zmierzch opada na ubranie, dotyka 

twarzy, rąk; gdy nikogo opodal nie ma, odczuwałem nawet urokliwość tego 

miasteczka, piękno okolicznych pejzaży, jakby przesyconych pogodną muzyką. 

Lubiłem patrzeć jak nad łąkami i lasami unoszą się mgielne opary i wiszą, 

pogrążone w cieple umierającego dnia. Wtedy zdawało mi się, że wracam do 

zdrowia. Nawet zacząłem przemyśliwać, czy nie wybrać się do Regesburga. 

Ma tam się przecież odbyć zajad elektorów cesarstwa. Mógłbym więc upomnieć 

się o zaległą pensję cesarskiego matematyka. 

Wiem, że to daleko. Podróż potrwałaby pewnie ze trzy tygodnie, ale po drodze 

mógłbym w Lipsku odwiedzić mojego przyjaciela Filipa Műllera. Nie poje-

                                                                   
5 Kurowicki J., Pan…, s. 16-17.  
6 Lubaszewska A., Życie – Śmierci doskonałość. Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości, 
Kraków 1995, s. 3. 
7 Różewicz J., Sesja naukowa poświęcona życiu i działalności Johannesa Keplera, „Kwartalnik Historii 

Nauki i Techniki”, r. XVII: 1972, nr 1, s. 170. 
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chałem jednak, bo postawiłem sobie horoskop, z którego wyszło, że moje serce 

nie wytrzyma podróży i umrę w Regesburgu 15 listopada 1630 roku8. 

Śmierć w Żaganiu to pomysł fabularny autora, który należy do znaczących. Miasto 

nad Bobrem stanowi symbol marginesu życia publicznego, na jakim znajduje się Kepler. 

Na końcu swojej drogi ogląda się wstecz. Widzi tam stracone szanse na karierę naukową 

i awans materialny. Kiedy natomiast kieruje swój wzrok ku przyszłości, widzi za-

chmurzony horyzont, który zapowiada dla niego śmierć jego protektora Albrechta 

Wallensteina. Żagań jako miejsce śmierci Keplera to swoista pauza w „prawdziwym” 

życiu. Z daleka od rwącego nurtu wielkiego świata ulega coraz dalej posuniętej 

alienacji psychicznej. Uroki żagańskiego krajobrazu tylko podkreślają poprzez swój 

sielski charakter prowincjonalny status miasta. Kurowicki w „Panu…” przedstawia 

śmierć człowieka odstawionego na ślepy tor życia. Przy czym jest to marginalizacja, 

która nie tyle świadczy o brakach w myśli intelektualnej Keplera, ile o bezwzględnych 

prawach rządzących społeczeństwem, które niejednokrotnie jednostki najbardziej 

wartościowe czynią pariasami. Nasuwa się tu daleka paralela ze starym kolejarzem, 

bohaterem opowiadania „Ślepy tor” Stefana Grabińskiego
9
. 

Wskutek kryzysu światopoglądowego i społecznego, który miał miejsce w XVII 

wieku, zaczął się nowożytny proces wypierania z praktyki życia codziennego kon-

sekwencji, jakie miała dla niego wiara w ingerencję sił nadprzyrodzonych. Kultura 

ówczesna rozpoczęła proces zrywania z przekonaniem, że to, co najlepsze już było. 

Ostateczne odejście od tego poglądu w głównym nurcie myślenia społecznego nastąpiło 

w epoce Oświecenia. Jednak już w XVII wieku rodziły się racjonalizm i empiryzm jako 

strategie poznawcze. Konsekwencje odkryć Kopernika, Galileusza i samego Keplera 

wpłynęły w sposób nieodwracalny na ludzkie postrzeganie kosmosu i człowieka
10

. 

Kurowicki maluje uczestniczącego w tych przemianach Keplera jako: twórcę i two-

rzywo. Proces ten, jakkolwiek wpływał na kształt sytuacji egzystencjalnej umierają-

cego Keplera, bohatera bardzo świadomego zachodzących procesów, to jednak nie 

niweczył lęku przed śmiercią, która była dla niego horyzontem końca, kresem wszelkiej 

nadziei.  

4. Sen Keplera 

We śnie astronoma niepokój pojawia się w bezlitosnej groteskowej formie. Tylko 

na nią pozostało miejsce po nowożytnym opustoszeniu kosmosu
11

. We śnie nieżyjący 

ojciec opowiada mu o tym, jak władze nieba zatrudniły go jako aktora-animatora 

w teatrze kukiełkowym. Także i o tym, jak to, chcąc uciec przed widokiem nędzy 

ludzkiej na Ziemi, udaje się na księżyc, gdzie obserwuje prowadzące koczowniczy tryb 

życia potwory, których dusze mają wyłącznie negatywne cechy i są widywane pod 

postacią zwierząt fantastycznych. Teatr kukiełkowy Keplera-ojca charakteryzuje się 

                                                                   
8 Kurowicki J., Pan…, s. 33. 
9 Grabiński S., Ślepy tor, [w:] idem, Muzeum dusz czyśćcowych. Opowieści niesamowite, wyb. i oprac. 

M. Płaza, Czerwonak 2018, s. 154-175. 
10 Kopa D., Dekonstrukcja idei postępu zagrożeniem dla przyszłości kultury Zachodu, [w:] Filozoficzne 
aspekty literatury. Między aksjologią a estetyką, red. A. Skała, Lublin 2021, s. 88-89. 
11 Kurowicki J., Bruno Schulz i Tomasz Mann: ironia wobec dwu kosmosów, [w:] idem, Figury wyobraźni XX 

wieku (wykłady o literaturze z perspektywy filozofii kultury), Toruń 2001, s. 78. 
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tym, że dusze zmarłych ludzi występują w nim w roli lalek. Okazuje się, że Kepler 

zasłuchany w opowieść ojca traci dobry nastrój w trakcie jego perory:   

Kiedy tak słuchałem jego księżycowej opowieści nie mogłem powstrzymać 

okrzyku zdumienia. Opis widoku ziemi z perspektywy księżyca, tak mi przypadł 

do smaku, że kilka razy zawołałem „dobrze! dobrze!” Gdy wszakże wypowia-

dał ostanie swoje słowa odruchowo wyrwało mi się z ust: „jeszcze trochę, nie 

teraz!”. Kiedy jednak zaczął rechotać, i rechocąc kucnął, a w skrzyni zaczął 

sposobić dla mnie miejsce, układając zebrane tam dusze jedną na drugą 

zawołałem: „Zabieraj to wszystko do kurwy nędzy! Nigdy nie byłeś prawdzi-

wym ojcem! Żebyś zdechł po raz drugi, żeby urwano ci jaja, nogi i język; żebyś 

nie znalazł drogi do własnej mogiły!”. Lecz on, siedząc w kucki nad skrzynią, 

nie przestawał rechotać. Patrzył na mnie i kiwał palcem, jakby mnie przy-

woływał do tej skrzyni. Nie mogłem wydobyć słowa. Zacząłem wrzeszczeć 

i jęczeć, aż obudziłem się. Wszystko we mnie dygoce. Nie mogę przyjść do 

siebie12.  

Znajdzie się i dla młodego Keplera miejsce w skrzyni obnośnego Teatru Lalek! 

Perspektywa końca życia napełnia go nastrojem rezygnacji, charakterystycznym dla 

człowieka dobrze uświadamiającego sobie zakres egzystencjalnych konieczności. 

Wyobraża sobie, że po śmierci: 

żal pożyczyło mi kilka obcych psalmów. 

 Że coś szepce moje minione życie, 

 jakieś sceny przelewają się w mózgu,  

 jakieś rachunki, prócz rachunku sumienia. 

 Dalej oto rosną mi włosy, paznokcie.  

 Garść piachu odgrywa sztukę wieczności, 

 a ja zabrałem się do rozkładania. 

Zło zaś i dobro bawią się w ciuciubabkę 

 z żalem13. 

5. Dystans conditio sine qua non prawdziwej sztuki 

Wyrażony tutaj w formie mowy wiązanej horyzont bliskiego końca nie oznacza dla 

astronoma końca dystansu i autoironii. Dystansu, który jest także konieczny dla 

konsekwentnego trzymania się obranej metodologii badawczej. Dystans jest też cechą 

niezbędną dla pisarza-artysty. Jak już kiedyś zauważyłem przy innej okazji: 

 […] Pusta jest jednak efektowna forma poezji, kiedy ukrywa brak refleksji 

teoretycznej nad literaturą jako sztuką służebną. Warunkiem znaczącej 

wypowiedzi poetyckiej jest to, aby utwór stanowił egzemplifikację szerszego 

zjawiska społecznego, różnie odczuwanego przez poszczególne osoby. Dlatego 

izolacja poezji od kontekstu filozoficznego prowadzi li tylko do festiwalu prób 

efektownego obrazowania (stąd właśnie biorą się niektóre nieudane ekfrazy). 

Nowa, niedryfująca w kierunku miłego kiczu konstrukcja myśli powinna mieć 

charakter redukcyjny. To znaczy wychodzić od dłużej lub krócej trwającego 

                                                                   
12 Idem, Pan…, s. 21.  
13 Ibidem, s. 34.  
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procesu i powoływać jego egzemplifikację za pomocą mitu i symbolu, metafory 

i redefiniowania znaczeń słów, tworzenia neologizmów etc. Nigdy jednak 

odwrotnie, gdyż jest to droga donikąd. Prowadzi bowiem do odtwarzania tego, 

co już było, powtarzania wciąż od nowa tych samych tematów i środków 

obrazowania14. 

Nie jest więc dziwne, że autor określił dystans wobec własnego dzieła jako conditio 

sine qua non powstania utworu, który nie dryfuje w stronę kiczu. Świadomość, że 

piękno to wyraz dystansu do artystycznego tworzywa nie jest udziałem np. malarzy 

amatorów czy grafomanów. Świadomość historycznej zmienności nie burzy ich 

samozadowolenia z niczym nieskrępowanego dążenia do tworzenia piękna
15

. Lecz 

teoretyka estetyki Kurowickiego nie można zaliczyć do bezkrytycznych amatorów. 

Dystans, jaki wobec własnej roli nadaje Keplerowi wyobrażającemu sobie, że leży 

w trumnie i obserwuje odbywające się na poziomie gruntu rytuały, nie pozwala czytelni-

kowi na popadnięcie w nadmierny sentymentalizm, który jako praktyka artystyczna 

przeżył się już na początku XIX wieku. Autor zmusza czytelnika do krytycznej uwagi, 

a natężenie zainteresowania odbiorcy autor przytrzymuje prowokowaniem do powta-

rzających się salw czarnego, turpistycznego humoru. Kurowicki w praktyce twórczej 

zrealizował zasady, które jako teoretyk barwnie ilustrował. W wydanej po raz pierwszy 

kilka lat po „Panu…” książce „Fotografia jako zjawisko estetyczne” można przeczytać: 

Kategoria dystansu jako podstawa uobecniania się piękna przetrwała jednak 

do dziś. Nieprzypadkowo w dwadzieścia pięć stuleci po Platonie w „Dehuma-

nizacji sztuki” opowiada Ortega y Gasset taką anegdotę: oto przy łożu umiera-

jącego, znaczącego człowieka spotykamy jego żonę, przyjaciela, reportera 

miejscowej gazety i malarza. Każdy z nich – powiada filozof – ma odmienny 

stosunek do rozgrywającej się na jego oczach sytuacji. Umierający i żona 

stanowią jakby rzeczywistość jednolitą, należąca do porządku przeżywania. 

Przyjaciel, w odróżnieniu od żony, wymyka się już z tego porządku. Znajduje 

się bowiem poza światem ich emocji. Jeszcze dalej sytuuje się reporter. 

Obserwowana rzeczywistość umierania jest dla niego tylko przedmiotem 

opisu. Zastanawia się on więc nad słowami, doborem elementów sytuacji, 

których opis ma wzruszyć czytelników gazety. Najbardziej odległy jednak jest 

malarz. Dla niego, jeśli chce przedstawić, co widzi, ważna jest gra świateł 

i cieni, układ przedmiotów, kompozycja całości. I jeśli go nawet cokolwiek 

wiąże z umierającym – musi brać to w nawias. W roli malarza jest on uoso-

bieniem czystego dystansu. Realność jest zaledwie pretekstem do obrazu. Ów 

dystans zaś stanowi dla Ortegi istotę i ideał wszelkiej sztuki. I nazywa go 

dehumanizacją. Sztuka i literatura naszego wieku, jak sądzi, najpełniej uświa-

domiła jego rangę, choć zawierała go zawsze, jeśli faktycznie była sztuką16.  

                                                                   
14 Kopa D., „Lisowczycy”, czyli Harasymowicz i mielizny poznania poetyckiego, „Annales Universitatis 

Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, r. XX: 2020, s. 343. 
15 Kurowicki J., Estetyczne przysłony rzeczywistości (Eseje z nowej estetyki społecznej), Warszawa 2016, 

s. 226-227. 
16 Idem, Fotografia jako zjawisko estetyczne (Wstęp), wyd. II, Toruń 2020, s. 98-99. 
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Nieprzypadkowo w roztrząsanym tutaj monodramie Kurowickiego gra świateł 

i cieni stanowi ważny element kształtujący nastrój, zawarty w warstwie didaskaliów
17

. 

Czy jednak autorowi udało się osiągnąć efekt oddalenia się czytelnika dzięki grze 

świateł od zgrzebnej akcji utworu? Czy odbiorca podda się refleksji nad jego przesła-

niem poprzez kontemplacje wyłaniającego się z gry barw amor intellectualis musi już 

ocenić czytelnik. Amor intellectualis to zjawisko, które można obserwować, gdy sztuka 

wyrwa rzeczy z ich zwykłego kontekstu. Następuje wtedy dostrzeżenie ich wartości 

estetycznych. Aura sakralna, jaką wokół siebie wytwarzają, w odbiorze adresata sprawia, 

że przypisuje on im byt niezależny od uwarunkowań społecznych, streszczony w haśle: 

„sztuka dla sztuki”. Ta sakralizacja sztuki, wydobycie jej z porządku rzemiosła, nasiliła 

się w XVII wieku i tworzy z niej narzędzie do sankcjonowania aurą niezwykłości do-

wolnej idei oraz ukrywania stojących za nią sił społecznych
18
. W jakimś stopniu pogląd 

na istotę oddziaływania dzieła sztuki Kurowicki mógł przejąć od Marii Poprzęckiej, 

która jednak zmianę społecznej roli sztuki dostrzegała dopiero w wieku XIX. Już blisko 

czterdzieści lat temu autor Migotania osobności przytoczył z pełną aprobatą opinię 

historyczki sztuki: 

sztuka […] stała się główną namiastką najróżniejszych doznań duchowych, 

z religijnymi włącznie. Ona także dostarczała historycznych antenatów, wzorów, 

autorytetów nowej klasie, której przyszło odgrywać decydującą rolę w nowym, 

kapitalistycznym świecie. Klasa ta mimo swej potęgi, potrzebowała umocnie-

nia i samopotwierdzenia w przeszłości – bo była klasą parweniuszowską19.  

6. Mors venit… 

Przedstawienie ostatnich chwil w życiu bohatera stanowi zawsze wyzwanie dla 

autora. Łatwo jest tu o ewokowanie wniosków oczywistych. Dla przykładu, postać 

Mefistofelesa w „Fauście” zachęca do dystansu wobec swojego metafizycznego 

charakteru poprzez zwroty do publiczności. W finale dramatu Goethe zostawia odbiorcę 

w stanie koniecznego niedopowiedzenia. Scenę porwania duszy Fausta przez anioły 

i scenę chwały niebieskiej poprzedza kwestia Mefistofelesa rekapitulująca metafizyczny 

sens życia człowieka na Ziemi i jego walki z przeciwnościami, które niesie mu los: 

 Że niby czego „koniec”? Głupie słowo! 

 Koniec to nicość. Po cóż wciąż na nowo  

 Tworzyć się miałoby jestestwo? 

Żeby stworzenie obracać w nicestwo? 

 „Koniec”! W tym „końcu” sensu mało: 

To tak, jak gdyby nigdy nie powstało, 

A jednak, złudne bycie, krąży w kole. 

 Co do mnie, ja już wieczną pustkę wolę20. 

O ileż trudniejsze jest zadanie Kurowickiego, który tworzy przecież sylwetkę 

Keplera jako jednego z pierwszych pośród ludzi, którym świat odczarowany jawił się 

                                                                   
17 Idem, Pan…, s. 15, 19, 29, 30, 40. 
18 Idem, Estetyczne…, s. 36.  
19 Idem, Miraże świadomości estetycznej. Miejsce kategorii estetycznych w materializmie historycznym, 

Warszawa 1982, s. 238-239. 
20 Goethe J.W., Faust tragedia, przeł. i posł. opatrzył A. Pomorski, Warszawa 1999, s. 488. 
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w swojej ponadludzkiej skali. Kepler Kurowickiego to Mikrokosmos człowieczy zdany 

na grę sił w sposób losowy działających we Wszechświecie. Dlatego tym bardziej warto 

zobaczyć, jak poradził sobie autor z trudnym zadaniem metaforyzacji chwili ostatniej. 

Wkroczenie śmierci na scenę teatralną stanowi zawsze trudny moment. Obnaża 

zwykle konwencję, w jakiej toczy się sztuka. Autor wypróbowaną w całym utworze 

metodą zaznaczania utraty przytomności przez Keplera za pomocą wirujących świateł 

i nasilających się objawów choroby, chroni tym samym realistyczny charakter utworu, 

który jest nie tylko wybraną przez niego formą, ale także sposobem na zaznaczenie 

jego stanowiska epistemologicznego wobec otaczającej rzeczywistości. Śmierć zjawia 

się, nie w fizycznej sferze bytu, a jedynie w gasnącej świadomości Keplera: 

 […] Światła zaczynają wirować jak na początku drugiej części. Dzieje się to 

w ciszy. J.K. oddycha z trudem. Ciężko. W pewnej chwili słychać pukanie do 

drzwi. Najpierw ciche, delikatne. Pauza. Mocniejsze pukanie. J.K. głośno 

sapie. Pauza. Znowu pukanie, tym razem głośne. 

 – Kto tam? 

 – To ja, śmierć 

Słowa te wypowiada miękki, kobiecy głos zza drzwi. 

 – To już? Teraz? Tak bez żadnego przygotowania? 

 – Tak. Tobie ani mnie to niepotrzebne. 

J.K. unosi się na łóżku, siada. 

 – Co mam robić? 

 – Nic. Naprawdę nic. 

Gdy głos wypowiada to – znowu słychać muzykę. Miękką, delikatną i słodką. 

Między łóżkiem a drzwiami, które wolno i ze skrzypieniem otwierają się 

pojawia się świetlista droga. Od jej podłoża unoszą się opary. Sięgają do 

kolan. J.K. wkracza w nią, idzie, znika za drzwiami21. 

Przyroda, która sama w sobie jest tylko bezpodmiotową materią, której oddziały-

waniu podlega człowiek, jest przez Kurowickiego w sposób sugestywny upersoni-

fikowana w postaci śmierci. Pojawienie się śmierci przerywa zwykły porządek rzeczy, 

stanowi sytuację graniczną, wobec której usuwać się muszą towarzyszące człowie-

kowi, zakorzenione w rutynie codzienności, przysłony rzeczywistości. Kepler Kuro-

wickiego nie ma w sobie nic z bohatera poradnika dobrego umierania. Lepiej niż 

poprzez ars moriendi jego sytuację opisać można za pomocą projektu tanatycznego, 

jaki dostrzegł w twórczości Zygmunta Krasińskiego Marek Bieńczyk. Napisał, że 

u wieszcza: Każda antycypacja końca staje się zarazem jego przeżyciem. Jest ona, 

podobnie jak wspomnienie, wysiłkiem zarówno myślowym, jak zmysłowym22
. O przy-

czynach nadania śmierci wymiaru osobowego Kurowicki napisał: 

Nieszczęście (i śmierć jako jego postać) jako środek artystyczny, pozwala się 

wobec tego zdystansować. Inaczej spojrzeć na życie, jego drogi i bezdroża. 

Stanowić więc może ona jeden z środków artystycznej konstrukcji, pozwalający 

widzieć i mówić coś więcej, niż umożliwia to mitologia codzienności. Dlatego 

pan Jan Kepler, który raczył umierać – wydał mi się kimś bardzo atrakcyjnym. 

                                                                   
21 Kurowicki J., Pan…, s. 39-40. 
22 Bieńczyk M., Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Gdańsk 2001, s. 36.  
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Choć podejrzana to atrakcyjność. Śmierć bowiem bezwiednie traktuje się jak 

jakąś degenerację, czy przestępstwo. Bo wobec codzienności faktycznie jest 

ona przestępstwem, łamiąc podstawowe jej prawo: ciągłość bezmyślnej, 

bezwyrazowej zwykłości, wypełnionej szelestem powtarzających się, wytartych 

klisz kulturowych23. 

Kepler należy do kultury krajów języka niemieckiego. Stąd być może jego umiar-

kowana obecność w kulturze krajów słowiańskich. Jak zauważył Kurowicki: o swojej 

wizycie w Żaganiu w styczniu 1997 roku, kiedy pisał monodram: 

…Obłożony książkami, w których poszukiwałem śladów Keplera, wyłączyłem 

się z tego. Pewnego dnia jednak wybrałem się do Żagania. To miasto, 

a zwłaszcza centrum, na obrzeżu którego znajdował się dom mego bohatera, 

jest architektoniczną rupieciarnią Przeważają tam (a raczej – wybijają się) 

budowle zgrzebnej, powojennej biedy. Są to niskie, trzy, czteropiętrowe klocki. 

Wypełniają liczne szczerby, zostawione przez wojnę. Albo szczerby świadomie, 

już po wojnie, uczynione (na przykład dom Keplera przy restauracji „Piasto-

wska”, na którego miejscu zrobiono parking, gdzie bezwiednie postawiłem 

swój samochód), aby zniszczyć tu ślady niemieckości. Bo przez lata wydawało 

się (nie tylko władzom), że polskość, nawet najbardziej zapyziała, parafiańska 

i prowincjonalna, jest dla żyjących tu ważniejsza od wszystkiego i lepsza. 

Jeżeli więc coś świadczyło tu o wielkości kultury niemieckiej – świadczyło 

przeciwko sobie. Kepler-nie-Kepler – co to ma za znaczenie? Niemiec to, ot 

co! Jeśli bowiem on był wielki, to może my jesteśmy mniejsi? Niech więc lepiej 

po jego domu zostanie plac parkingowy. Przynajmniej czemuś będzie służył24. 

Autor miał świadomość trudności z identyfikacją czytelnika z Keplerem, który 

należy do kultury krajów języka niemieckiego. Trudności szczególnie odczuwalnych 

na Ziemiach nad Odrą i Łyną, których kultura współczesna powstała wskutek prze-

zwyciężenia, a potem przepracowania tożsamości niemieckiej
25
, która odeszła bezpo-

wrotnie wraz z niegdysiejszymi niemieckojęzycznymi mieszkańcami Ziem Odzyska-

nych. Autor dokonuje anachronizacji postaci śmierci. W kulturze krajów Rzeszy 

w XVII wieku śmierć przedstawiana jest jako kościotrup, co do którego nie ma wątpli-

wości, iż jest on płci męskiej
26
. Tymczasem Kurowicki, dążąc do stworzenia możli-

wości, aby czytelnik utożsamił się z postacią Keplera stosuje zadomowioną w kulturze 

krajów romańskich i słowiańskich śmierć upersonifikowaną w postaci posiadającej 

płeć żeńską
27

. Wierszowany monolog tej ostatniej jest jednocześnie ostatnim słowem 

Kurowickiego w napisanym przez niego monodramie:  

 

                                                                   
23 Kurowicki J., Pan…, s. 47. 
24 Idem, Jak pan Kepler mógł raczyć umierać? (uwagi nie tylko dla autora), [w:] idem, Pan Kepler raczy 
umierać, Zielona Góra 1997, s. 56-57. 
25 Poruszałem już ten problem; Kopa D., Witczak R. (rec.), Lisowczycy w Kowarach. Opowieść z czasów 

wojny 30-letniej, Jelenia Góra 2016, s. 202, „Kwartalnik Opolski”, r. LXIV: 2018, nr 1, s. 129-130; Kopa D., 

Lisowczycy wędrują w poszukiwaniu nowego mitu Ziem Zachodnich, [w:] Wędrówka w literaturze i sztuce – 
wybrane zagadnienia, red. E. Chodźko, P. Szymczyk, Lublin 2021, s. 56-65.  
26 Białostocki J., Płeć śmierci, Gdańsk 2007, s. 22. 
27 Ibidem, s. 33. 
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Trwam przy tobie,  

abyś nie trzymał się samego siebie. 

I wszystkiego, co jest tobą: twych rozterek, 

spraw ważnych, przeszkód i zamiarów. 

One i ty to jedno. 

Kiedy więc zgaszę ciebie i one  

przestaną tlić się niepokojem, zniechęceniem, 

radością, czy złem. 

Zobojętnieją w naturę. 

Bo czy kamień ma jakieś sprawy 

I odcięty paznokieć? 

Czy są sprawy minerałów? 

Kolorów tęczy? 

Powietrza? 

Kiedy mnie więc z tobą nie ma,  

a tylko źrenice twoje rozszerzają się  

na wieść o możliwej mojej obecności 

przyjmij dystans, którym cię obdarzam. 

I otul się nim jak ręcznikiem po kąpieli. 

Nie drżyj  

przed ślepą zawartością losu. 

I nie ode mnie się odsuń, 

lecz od siebie28. 

Można dostrzec, że monolog śmierci stanowiący pochwałę dystansu, jest bliski 
pięknu definiowanemu jako wyraz dystansu, który to chroni artystę przed odpłynięciem 
z prądem wzbierającego nurtu kiczu. Obszerny passus ilustrujący postrzeganie przez 
Kurowickiego piękna z książki „Fotografia jako zjawisko estetyczne” przytoczyłem 
już wcześniej

29
. Śmierć w ujęciu autora jest zamknięciem się kręgu. Powrotem do życia 

zimnej, obojętnej przyrody. Powrotem do tego życia, z którego człowiek w wyniku 
ewolucji wyszedł. Jednocześnie dojrzałość do zrozumienia i zinternalizowania tej 
trzeźwej konstatacji nie jest powszechna. Niełatwo ją osiągnąć. Przedstawiona śmierć, 
zrośnięta z przyrodą, pełna cech pierwotnej harmonii nieludzkiej materii… czule nas 
zachęca do uświadomienia sobie rysujących się na horyzoncie końca życia koniecz-
ności.  

Małgorzata Mikołajczak, odnosząc się do wyżej zacytowanego monologu śmierci 

skonstatowała, że: 

Średniowiecze miało swoją ars moriendi, która przygotowywała człowieka do 

śmierci, zapewniała godne odejście z doczesnego świata. Ten majestat 

umierania został trafnie oddany przez Kurowickiego wprowadzeniem na scenę 

jeszcze jednej osoby – upersonifikowanego pojęcia śmierci. Jej słowa łagodzą 

przykre doznanie, uczą nabierania dystansu wobec siebie […]30. 

                                                                   
28 Kurowicki J., Pan…, s. 40-41. 
29 Idem, Fotografia…, s. 98-99. 
30 Mikołajczak M., Zmagania z autorytetem, czyli „ars moriendi” według Jana K., [w:] Zbliżenia. Studia 

i szkice poświęcone literaturze lubuskiej, Zielona Góra 2011, s. 190. 
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Moim zdaniem dystans, który jest wywołany odbiorem monologu śmierci, jest 

w swej istocie dystansem wobec faktu ostatecznego zakończenia życia, bynajmniej nie 

wobec siebie. W żadnym razie nie jest dystansem wobec swojej drogi życiowej i roz-

rachunku z życiem. Cały tekst monodramu ma charakter rozliczeniowy, więc o dy-

stansie wobec siebie nie może tutaj być mowy. Mikołajczak nie dostrzega też, że nie 

o średniowieczną ars moriendi chodziło Kurowickiemu. W swoim utworze zwraca on 

uwagę na nowożytny przełom w myśleniu człowieka o swojej roli w kosmosie. 

Średniowieczne myślenie o śmierci jest jeszcze przed tą zmianą. Kepler Kurowickiego 

jest zwiastunem nowych czasów. Człowiekiem-symbolem nowożytnego przełomu 

epistemologicznego, o którym przez dziesiątki lat autor pisze w swojej twórczości jako 

filozof. Stąd dystans przesiąknięty groteską jest tylko dystansem wobec śmierci jako 

faktu egzystencjalnego. W żadnym razie nie jest dystansem wobec życiowego rozra-

chunku, ukojonym przez świadomość, że – jak napisała Mikołajczak – kończy się 

życie doczesne. Kepler Kurowickiego umiera raz na zawsze i opis śmierci dotyczy 

u niego w istocie tylko ostatnich godzin życia, owego umierania. To w tym czasie 

odbywa się owo zepchnięcie w umieranie. Mikołajczak dokonuje redukcji egzysten-

cjalnego wymiaru śmierci poruszonego w „Panu…”: 

Trudnego zadania podjął się Jan Kurowicki, bo nie jest łatwo pisać o auto-

rytetach, żywiąc przekonanie, że „nic nie ma w nas ani wokół wielkiego” (PK 

58). Niełatwo też wypowiadać prawdy uniwersalne, gdy dysponuje się głównie 

prawdą własnego życia, gdy śmierć chce być siostrą świętego Franciszka, lecz 

traci wymiar sacrum i staje się jedynie fizjologicznym obumieraniem orga-

nizmu31.  

Dla rzetelnej oceny zjawiska, które zaszło w przeszłości, nie jest potrzebna żadna 

wiedza o przyszłości. Przyszłość bowiem nie wpływa na przeszłość. Śmierć, która traci 

wymiar sacrum, jawi się jako zjawisko nagie w swoim losowym i nieubłaganym 

charakterze. Paradoksalnie umierający Kepler ma tylko przeszłość. Jest to charaktery-

styczne dla sytuacji ludzkiej w świecie. Najwięcej wiemy o przeszłości, efekt naszych 

działań w chwili obecnej jest niepewny, jest źródłem zagrożeń. Najmniej natomiast 

wiemy o śmierci i u jej progu nie dowiadujemy się niczego więcej. Paradoksalnie 

śmierć z monodramu Kurowickiego mogłaby przychodzić z napisem: Ty, który wcho-

dzisz, żegnaj się z nadzieją32
. Można tu dodać za Marią Janion, że: Śmierć nie daje się 

oswoić, a jednocześnie jest swoja, bo jest w nas33
. Za Tadeuszem Różewiczem trzeba 

przyznać i to, że nasze ciało jest jedynym domem, w którym mieszka odczuwana przez 

nas śmierć. Podróżujący do Rzymu bohater „Śmierci w starych dekoracjach” ujmuje 

rzecz z bezlitosną precyzją „człowieka prostego”, na jakiego kreuje go autor „Regio”: 

[…] To wszystko było już znane za czasów Platona. Nic nowego pod słońcem. 

Przecież nie zbuduję ani piramidy, ani Wieży Babel, nic pewnie nie zbuduję, 

a przecież chciałbym, aby po mnie też jakiś ślad, znak pozostał, mimo że nie 

jestem faraonem. Ale moje ciało jest całym światem, moje ciało jest i tym 

                                                                   
31 Ibidem.  
32 Alighieri D., Boska komedia (wybór), przełożył E. Porębowicz, wstęp i oprac. K. Morawski, wyd. II, 

Wrocław 1986, s. 16, w. 9.  
33 Janion M., Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2004, s. 108. 
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światem jedynym i równocześnie jego granicą nieprzekraczalną, nieprzenik-

nioną na zewnątrz i do wewnątrz. Ale największym i najbardziej tajemniczym 

zjawiskiem jest nasza śmierć34.  

Strach przed śmiercią nasila się z upływem wieków, obejmuje coraz szersze kręgi 

społeczne. Wiąże się to zjawisko z zanikaniem radości na myśl o spotkaniu z Bogiem 

po śmierci. Pod koniec średniowiecza, w związku z upowszechnieniem się techniki 

drzeworytu, wizerunek śmierci docierał do coraz szerszych warstw społecznych
35

. Jak 

ujęła rzecz Alina Nowicka-Jeżowa: 

Napięcia egzystencjalne (zaostrzające się w konflikcie między witalnością 

i żywiołowym umiłowaniem temporaliów a przerażeniem śmiercią i perspe-

ktywą potępienia) prowadziły do kryzysu sumień, który ujawnił się u schyłku 

średniowiecza. Znakiem tego załamania stało się spotęgowane zaintere-

sowanie przedstawieniami makabrycznymi. Według opinii współczesnych 

badaczy upodobania do makabry świadczą o zamąceniu religijnej, eschato-

logicznej wizji śmierci i dowodzą odczuwania jej jako procesu fizycznego 

rozkładu. Wynikający z ziemi i utajony we wszystkim, co żyje, pierwiastek 

anihilacji tragicznie (i ironicznie zarazem) niszczy cielesność człowieka i jego 

więź z umiłowanym światem36.  

7. Zakończenie 

Każdy dzień przybliża nas do śmierci. Umierają w nas pragnienia, plany i marzenia. 

To jest efekt naszej świadomości nadchodzącego końca. Chmurzący się u kresu hory-

zont naszego życia pozostaje tylko horyzontem. Za horyzontem… nie widzimy nic. 

Przeszłość zatruwa nam teraźniejszość. I to właściwie niezależnie od tego, jaka to była 

przeszłość. Kepler miał powody do niezadowolenia. Liczył, że jego kariera naukowa 

bujniej się rozwinie. Nie został doceniony przez współczesnych. Gdyby jednak 

astronom uważał się za spełnionego człowieka, to żal by mu było odchodzić w nicość.  

Jedna z hipotez interpretacyjnych Mikołajczak zakłada, że Johannes Kepler to 

w istocie porte parole Jana Kurowickiego, ale zamysł taki nie został przez autora 

konsekwentnie zrealizowany. Autorka zauważyła, że być może zbieżność inicjałów 

J.K. Keplera i Kurowickiego nie jest przypadkowa
37
. Jan K. pojawia się już wcześniej 

w twórczości poetyckiej Kurowickiego
38
. Myślę więc, że Jan K. stanowi porte parole 

Kurowickiego. Nawet gdyby jednak tak nie było, to fakt, że się nad tym dzisiaj zasta-

nawiamy, to tylko jeszcze jedna z anegdot, jakimi raczył nas przez długie lata 

Kurowicki. Anegdota, którą zostawił nam na czas, gdy nie sypnie już jak z rękawa 

nowymi i świeżymi facecjami, którymi obficie ilustrował swoje naukowe dociekania 

na gruncie filozofii, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Jakkolwiekby jednak nie 

było z Johannesem K., to sam Kurowicki, pomimo mogącej być źródłem głębokiej 

satysfakcji kariery naukowej, na swoim horyzoncie końca widział głównie teraźniej-

szość. Dobrze to ilustruje jego wiersz „Migotanie osobności”: 
                                                                   
34 Różewicz T., Śmierć w starych dekoracjach, Warszawa 1970, s. 112-113.  
35 Huizinga J., Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, wstęp H. Barycz, posł. S. Herbst, Warszawa 

1998, s. 168.  
36 Nowicka-Jeżowa A., Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa 1992, s. 9. 
37 Mikołajczak M., Zmagania…, s. 189. 
38 Kurowicki J., Przypowieści, Wrocław 1974, s. 12. 
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Mój stary przyjaciel, który dożył ponad stu lat, powiedział, kiedy 

Słońce podrażniło mu wątłą źrenicę: 

 

„Przeżyłeś już więcej niż połowę tego czasu, co ja. Wiesz, że 

Doświadczenia życia są ubogie, jak powietrze we wnętrzu klepsydry; 

Obłe jak jej piasek, który między Przedtem i Potem uśmierca 

Swym szelestem Teraz. 

 

Jest więc tak, jakby forma była przynależna jedynie 

Mydlanym bańkom, a resztą było migotanie w przemijaniu 

Barw i dźwięków, pozbawionych łaski harmonii. 

 

Dodam ci do tej wiedzy tyle tylko, że czeka cię jeszcze smak 

Popiołów po wszelkich hierarchiach sensu, nawet mnie 

Odurzających jeszcze dziś jak narkotyk, choć moje wiotkie już 

Ciało jedynie udaje obecność wśród żyjących”. 

 

Mój ponad stuletni przyjaciel 

Jest pogodny. Uśmiecha się do słońca, mimowolnie 

Oddaje mocz do pościeli. I jest w siódmym niebie39. 
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Streszczenie 

Praca rozwija refleksję nad sposobem przedstawienia motywu śmierci w napisanym w 1997 roku 
monodramie Jana Kurowickiego „Pan Kepler raczy umierać”. Podejmuje dyskusję z interpretacją ukazania 

umierania jako sytuacji granicznej w „Panu Keplerze raczącym umierać”, której dokonała Małgorzata 

Mikołajczak w swoim tekście „Zmagania z autorytetem, czyli ars moriendi według Jana K.”. Studium stara 

się odpowiedzieć na pytanie: na ile udał się zamiar autora, aby ukazać ludzki wymiar życia człowieka 
i naukowca poprzez „zepchnięcie w umieranie”? Kurowicki wyraził swój zamiar explicite w umieszczonym 

po tekście utworu swoistym posłowiu zatytułowanym: „Jak pan Kepler mógł raczyć umierać? (uwagi nie 

tylko dla aktora)”. Praca podejmuje analizę środków artystycznych wykorzystanych do przedstawienia 

ostatnich chwil bohatera. 
Słowa kluczowe: „Pan Kepler raczy umierać”, Jan Kurowicki, monodram, literaturoznawstwo, aksjologia 
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Anna Gut-Czerwonka
1 

„Topos śmierci” w pomnikach jeńców autorstwa 

Zygmunta Wujka (1938-2018) 

1. Wprowadzenie 

Często słyszy się, że: nic tak nie wiąże przeszłości z teraźniejszością, jak mogiły 

zmarłych, że wyznaczają one ciągłość historyczną rodzin, pokoleń, narodów i państw. 

To fakt, że miejsce pochówku – otoczone ciszą – ma zawsze szczególny charakter. 

Wobec tajemnicy i nieuchronności śmierci wszyscy stajemy się równi, zgodnie ze starą 

maksymą: Mors omnia aequat (Śmierć wszystko równa)2. 

Chęć upamiętnienia zmarłych zawsze była siłą napędową sztuki. Mobilizowała 

artystów do wymyślania coraz to nowych treści. Od czasów najdawniejszych, cier-

pienie i żałoba wpływały na wyobraźnię, przez co i na kształt dzieł. Poprzez wieki 

repertuar sztuki funeralnej rozwijał się, jednak jedną z podstawowych form upamięt-

nienia wciąż pozostał pomnik – który można analizować na różnych poziomach. 

Forma artystyczna pomników zmieniała się w czasie wraz z kolejnymi rewolucjami 

artystycznymi i przemianami stylów. Wielki rozkwit pomnika jako formy działania 

społecznego i co się z tym łączy, jako formy artystycznej wypowiedzi, nastąpił 

w Polsce po II wojnie światowej. Powstały wówczas liczne monumenty o charakterze 

rozległych założeń architektoniczno-przestrzennych, upamiętniające pola walki, obozy 

koncentracyjne czy miejsca straceń. 

Pomniki te w większości są odpowiedzią na wydarzenia, które pozostawiły nie-

zliczone ślady walk i męczeńskiej śmierci wielu ludzi. Upamiętniają miejsca, które 

domagały się uwiecznienia i przekazania następnym pokoleniom zarówno wielkości 

dramatu, jak i bohaterstwa poległych. 

Wielu autorów tych monumentów było świadkami bądź uczestnikami okrutnych 

zdarzeń z przeszłości. Inni – jak Zygmunt Wujek – wzrastali w powojennej rzeczy-

wistości, stąd też niejako naturalnym stało się podejmowanie przez artystów w sztuce 

zagadnień procesu pamięci i zapominania. 

W przypadku twórczości Wujka kontekst monumentów jest jeszcze bardziej złożony, 

bowiem upamiętniają one śmierć jeńców na Pomorzu Środkowym, w miejscach i obo-

zach, o których do niedawna wiedziało niewielu (np. Kłomino koło Bornego Sulinowa). 

Pomniki te zyskują kolejny wymiar – edukacyjny (szczególnie ważny dla ich twórcy). 

Współcześni artyści – rzeźbiarze inspiracji poszukują także w czasach prehistorycz-

nych. Odwołując się do form pierwotnych, odkrywają ich potencjał na nowo. Nie 

tworzą nowych, niekonwencjonalnych form wyrazu, skłaniają się ku strukturom 

megalitycznym i dla tych artystów, wychowanków starszych tradycji rzeźbiarskich, 

duże znaczenie, jeśli nie najważniejsze, ma dobór samego materiału i monumentalizm 

formy dzieła. 

                                                                   
1 anna.gut1@wp.pl, Katedra Sztuk Plastycznych, Wydział Architektury i Wzornictwa, Politechnika 

Koszalińska, www.wzornictwo.tu.koszalin.pl. 
2 Bujak A., Nekropolie, „Sport i Turystyka”, Warszawa 1988, s. 5. 
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Niniejszy artykuł opisuje wycinek twórczości artysty rzeźbiarza Zygmunta Wujka 

(1938-2018), jednego z ważniejszych twórców na Pomorzu Środkowym, obejmujący 

realizacje oscylujące wokół takich zagadnień, jak: śmierć, pamięć i historia. 

„Topos śmierci” nie jest tu interpretowany jako stały motyw, a raczej „element 

kultury pamięci”, „pamięci zbiorowej” o śmierci innych – w tym przypadku (w więk-

szości) nieznanych żołnierzy. Śmierć nie ma tu wymiaru wyłącznie filozoficznego. Był 

twórca, pozostały dzieła, których wciąż aktualnym celem jest wzbudzić w odbiorcy 

refleksje na temat śmierci, ale i zainteresowanie o nieznanych losach żołnierzy i obozach 

na Pomorzu Środkowym. Powstałe monumenty Zygmunta Wujka są świadectwem 

historycznych zdarzeń – często jedynym. Przywołują i kultywują śmierć tych osób. 

Warto nadmienić, że twórczość artysty nie stanowiła jak dotąd głębszych analiz 

formalnych. Wszystkie opisy i interpretacje prezentowanych dzieł, powstały w oparciu 

o zarejestrowane rozmowy z twórcą. Są zatem osobistym komentarzem Zygmunta 

Wujka, z którym autorka artykułu nie polemizuje. Literatura przedmiotu: obejmująca 

zarówno działalność artystyczną rzeźbiarza, jak i miejsca pamięci, jest skromna i wy-

maga podjęcia kolejnych badań. 

2. Zygmunt Wujek (1938-2018) 

Zygmunt Wujek (rys. 1) był powiernikiem pokolenia kolumbów oraz ich następców. 

Trudne dzieciństwo artysty i tragiczne zdarzenia, których był świadkiem, sprawiły, że 

twórczość stała się dla niego rodzajem odreagowania. Mówił o sobie:  

Jestem zakładnikiem pokolenia dzisiejszych kombatantów. Ukształtowała ich 

wojna, wiele przeżyli i chcą za wszelką cenę utrwalić to, co w nich siedzi. 

Wiele niewypowiedzianych emocji, wspomnień i cierpienia. Ja jestem jednym 

z nich, czuję podobnie i im ulegam3.  

Stąd wzięło się w artyście poczucie misji, tak silnie unaocznione zwłaszcza 

w pomnikach martyrologicznych jego autorstwa. 

 
Rysunek 1. Zygmunt Wujek, 2011 r. Fot. w zbiorach prywatnych A. Gut-Czerwonki 

                                                                   
3 Markowska J., Robotnik od kamienia, dod. Gość koszalińsko-kołobrzeski, „Gość Niedzielny”, 2007, nr 28, 

s. IV-V. 
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W swoich rzeźbach próbował mierzyć się z zawiłą historią Pomorza Środkowego. 

Jest autorem licznych pomników upamiętniających ważne zdarzenia historyczne 

regionu. Jego prace najczęściej nawiązują do tematyki wojny i historii Polski. Artysta – 

jak podkreślał – wikłał się w „strefę pamięci”, w której zamknął wszystko, co było dla 

niego najcenniejsze: historię, szacunek do przeszłości, wiarę oraz osobiste przeżycia 

wojenne. 

Rzeźbiarz kilkakrotnie otarł się o śmierć. Po raz pierwszy jako niemowlę. W 1939 

roku przeszedł ciężką operację. Powrócił do zdrowia i na Polesie, opanowane przez 

żołnierzy Armii Czerwonej. Jak wspominał: był to okres rodzinnych tułaczek, nieusta-

jących bombardowań, w końcu pierwszych wywózek na Sybir. Kiedy ojca wywieziono 

na roboty pod Drezno, Zygmunt Wujek z matką trafił do Łużyc, Reichu – Forst 

(Lauzitz). Z tymi wydarzeniami i przeżyciami wiązała się głęboka trauma, lęk i strach, 

których nigdy nie zdołał się wyzbyć
4
. 

Artysta od najmłodszych lat zmuszony był obcować ze zniszczeniem, okrucień-

stwem wojny, a także ze śmiercią. Doświadczenia te na zawsze zmieniły, i w pewnym 

sensie ukształtowały, jego indywidualny ogląd świata, ale też wyznaczyły ścieżki drogi 

twórczej. 

Był jedną z ważniejszych postaci koszalińskiej bohemy. Jest autorem ponad stu 

czterdziestu realizacji w rodzimym mieście Koszalinie. Na co dzień parał się wieloma 

dziedzinami sztuki: medalierstwem, malarstwem, rysunkiem, tworzył małe formy 

rzeźbiarskie; wykładał w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (dziś Wy-

dział Architektury i Wzornictwa). Jednak to rzeźba monumentalna, a w szczególności 

pomniki upamiętniające męczeńską śmierć jeńców, zajmowały w jego twórczości 

wyjątkowe miejsce. W jednym z niepublikowanych autoreferatów artysty czytamy: 

Podjęty wysiłek jest oddaniem honoru żołnierzom wielu narodowości, za ich 

hart ducha, zniewolenie, trudy i bezwzględność traktowania. Niewola nie zła-

mała ich patriotyzmu, co jest widoczne w ich sztuce obozowej [Borne Sulinowo]. 

Moja wieloletnia działalność, w ramach ochrony miejsc pamięci, walki 

i męczeństwa oraz współpraca z kombatantami, dała plon licznym realizacjom. 

Bez wątpienia osobista trauma – „dziecka wojny”, określiła mój udział w nurcie 

pamięci. Pozwoliła mi połączyć przeszłość z teraźniejszością. Prof. Antonii 

Kępiński [1918-1972], który powołał klinikę krakowską, z doświadczeń wojny, 

poniżenia, głodu, cierpienia, wywiódł swoje naukowe zainteresowania 

w horyzontalnej perspektywie i uświadomił chorobę cywilizacji. W rewersie 

doświadczamy cywilizacji lęku, konsumpcjonizm, ignorancję głębokich przeżyć 

duchowych i dezorientację w ocenie wartości. Twórczość i przygotowanie 

młodych artystów, wymaga uświadomienia sobie własnej egzystencji, w którą 

są wpisane samotność i smutek. Kontemplacja nad doświadczeniami z mojego 

dzieciństwa i powstałe wskutek tego „Piętno”, zbliżyły mnie do duchowości 

i etosu pracy5. 

                                                                   
4 Gut-Czerwonka A., Zygmunt Wujek – artysta nietypowy, Archiwum Państwowe w Koszalinie, Koszalin 

2019, s. 13. 
5 Przytoczone informacje dotyczące biografii Zygmunta Wujka, w tym cytowane wypowiedzi znajdują się 

w posiadaniu autorki artykułu, która od 2012 roku systematycznie gromadziła różnorodną dokumentację 

życia i twórczości artysty. Prywatne archiwum autorki obejmuje: zarejestrowane wywiady z Z. Wujkiem, 
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Za osiągnięcia na polu artystycznym oraz działalność społeczną Zygmunt Wujek 

został wielokrotnie odznaczony, między innymi: Złotym Medalem Opiekuna Miejsc 

Pamięci Narodowej (1983 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1998 r.), Krzyżem Sybiraków 

(1998 r.), dwukrotnie Medalem Mater Verbi (2001, 2007 r.), Gryfem Zachodnio-

pomorskim (2007 r.), nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Pro 

Arte” (2014 r.) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-

niania i ochrony kultury w województwie zachodniopomorskim, na podstawie oceny 

całokształtu działalności i osiągnięć o istotnym znaczeniu dla regionu. Po raz ostatni 

w 2018 roku – nagrodą im. Kardynała Nuncjusza Ignacego Jeża. 

Jak już wspomniano głównymi obszarami działalności artysty były: historia 

i pamięć. W swoich notatkach pisał:  

(…) Na pamięć składają się powtórzenia i przypominanie. W pamięci zbio-

rowej mamy do czynienia z systemem znaków, symboli i praktyk. Do powszech-

nych sposobów upamiętniania należą archiwa, pomniki, muzea, zwyczaje 

kulturowe, przedmioty, zdjęcia, zabawki. (…) Pamięć jest spóźnioną reakcją 

na najgłębszą traumę naszych czasów. (…) Miejsca pamięci są zazwyczaj 

miejscami traumy (...). 

Dla wielu ludzi i narodów, między innymi tych, które przetoczyły się przez 

Pomorze Środkowe [artyści] wypracowują tożsamość szczególnie dla tych – 

bez historii, która może stanowić fundament przyszłości. W nową strefę widzenia 

wpisują się artyści swoją aurą, mesjanizmem, traumą, żałobą, wzniosłością, 

apokalipsą, tożsamością, odkupieniem, pietyzmem, duszą nanosząc na nasze 

chaotyczne czasy plaster kojący, co oznacza również przywrócenie miejsca 

w teraźniejszości – dla przyszłości (...). 

Istotną kwestią w rozumieniu form pomników Zygmunta Wujka jest fakt, że 

większość dzieł nawiązuje do budowli megalitycznych, czyli wielkich konstrukcji 

kamiennych, których główną cechą było spiętrzanie brył. Rzeźbiarz wielokrotnie 

podkreślał, że od zawsze interesowały go i fascynowały możliwości technologiczne 

kamienia, a z czasem, w miarę zdobywania umiejętności rzemieślniczych, dostrzegał 

też jego znaczenie metafizyczne i symboliczne. Stąd często zależało mu na wyko-

rzystywaniu surowego kamienia, w myśl tego, co sądzili ludzie archaiczni, którzy 

utożsamiali nieobrobione ciosy z wolnością i naturą pochodzącą z nieba. Cenili je 

wyżej niż dzieła wytwarzane ręką ludzką. Kamień stał się – dla Zygmunta Wujka – 

pretekstem do refleksji w sztuce, nad jego rolą i znaczeniem w kulturze, a dokładnie 

kulturze pamięci, ale też i śmierci. Cytując słowa Zygmunta Krzaka (niekwestiono-

wanego autorytetu w zakresie megalitów): Budowle megalityczne to pomniki nieznisz-

czalne. Ci, którzy wybierają kamień, zapewniają sobie istnienie wieczne i nieśmiertelne6
. 

Warto dodać, że wielkie kamienie w architekturze występowały i występują 

w różnych kulturach świata, co nie oznacza, że wszędzie chodzi o kultury megalityczne. 

W wąskim i właściwym rozumieniu tego zjawiska przez megality rozumiemy między-

plemienny i międzykulturowy styl architektoniczny, będący wyrazem uniwersali-

stycznej religii kultu przodków i Wielkiej Matki. Kult ten przejawia się w określonych 

                                                                   
dokumentację fotograficzną dzieł w formie cyfrowej oraz dokumenty przekazane przez artystę osobiście, 

w tym autoreferaty, których fragmenty wykorzystano w niniejszej publikacji. 
6 Krzak Z., Megality świata, Ossolineum, Wrocław 2001, s. 365. 
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monumentalnych, prostych i surowych budowlach, głównie grobowych, na które skła-

dają się charakterystyczne struktury kamienne i kamienno-ziemne
7
. Najbardziej roz-

powszechnionymi strukturami są góra (kurhan) i krąg oraz góra z kręgiem dookolnym
8
. 

Megalityczny kompleks tworzą trzy kategorie budowli. Pierwsza to menhir: długi, 

wielki, a często dość wysoki, wkopany pionowo w ziemię kamień. Następnie kromlech: 

miejsce oznacza grupę menhirów ustawioną w kole lub półkolu, czasami ułożoną 

w kilku równoległych rzędach. Z kolei dolmen to ogromna płyta, oparta na kilku usta-

wionych pionowo i tworzących zagrodę lub komorę kamieniach. Początkowo dolmen 

pokrywano kopcem
9
. Podstawowymi modułami megalitycznych konstrukcji były 

wysokie kolumnowe bloki kamienne, które w najprostszy sposób wyrażały istotę 

sacrum, połączenia ziemi z przestrzenią niebiańską. 

Ale kamień ma też inne znaczenie. Można by przywołać tu słowa kardynała Stefana 

Wyszyńskiego: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie
10

. Jak pisze Marcin 

Zaborski – duchowny w kamieniach widział świadectwo tragicznych wydarzeń nie 

tylko polskiej historii. Przekonywał, że należy się pochylać nad kamieniami, aby 

zebrać z nich ofiarne krople krwi, męki ludzkiej i cierpienia11
. 

Powyższe treści w pełni oddają pomniki: w Kłominie koło Bornego Sulinowa – 

oficerów francuskich z oflagów II D i II B Gross Born (lata 90. XX w.), żołnierzy 

polskich z oflagu II D (1998 r.); pomnik pamięci obozów II D i II B (lata 90. XX w.); 

w Podborsku – pomnik jeńców obozu Luft IV (lata 90. XX w.); w Modrolesie koło 

Tychowa – pomnik pilotów alianckich (1992 r.); w Szczecinku – pomnik lotników 

alianckich (1983 r.) oraz realizacja w Czarnem – poświęcona jeńcom obozu stalag II 

Hammerstein (lata 70. XX w.). Gdyby nie wieloletnie starania artysty o upamiętnienie 

tych miejsc, nie byłyby znane szerzej lokalnej społeczności. 

3. Realizacje artysty 

Pomniki w Kłominie stoją niedaleko Bornego Sulinowa
12
. Upamiętniają polskich 

i francuskich oficerów więzionych w obozie jenieckim Oflag II D Gross Born, wcze-

śniej w II B (od 1939 r.). Obóz został utworzony 1 czerwca 1940 roku na miejscu 

stalagu II E Gross Born na wschodniej części wzgórza zwanego Psią Górką w pobliżu 

miejscowości Westwalenhof (dzisiejsze Kłomino). Początkowo w obozie przebywali 

tylko francuscy jeńcy wojenni. W lutym 1941 roku przebywało w nim 3731 Francuzów. 

Oflag II D znany był z ucieczek jeńców, pierwsza miała miejsce już 15 sierpnia 1940 

roku. W połowie 1942 roku Francuzi zostali z obozu wywiezieni, a zamiast nich 

osadzono Polaków, których 1 czerwca 1942 roku było 2818. Liczba polskich jeńców 

                                                                   
7 Tamże, s. 11. 
8 Tamże, s. 367. 
9 Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, przeł. Tokarski S., t. 1, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 

2007, s. 131. 
10 Wyszyński S., Kamienie wołać będą, WNK KMW, Warszawa 1984, s. 13. 
11 Za Zaborski M., Kamień jako świadek historii, https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Seminare_ 
Poszukiwania_naukowe/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r2006-t23/Seminare_Poszukiwania_naukowe-

r2006-t23-s305-318/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r2006-t23-s305-318.pdf (dostęp: 8.06.2021 r.), s. 305. 
12 Borne Sulinowo (niem. Groß Born, ros. Борне-Сулиново) – miasto w woj. zachodniopomorskim, w pow. 

szczecineckim, położone nad jeziorem Pile. W latach 30. XX w. na miejscu wsi Lipie (niem. Linde) 
zbudowano garnizon wojskowy. W 1945 roku przejęła go Armia Czerwona i użytkowała do października 

1992 roku. W tym okresie miasto było wyłączone spod administracji polskiej. Piątego czerwca 1993 roku 

nastąpiło uroczyste otwarcie miasta, a 1 października Borne Sulinowo otrzymało prawa miejskie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_zachodniopomorskie
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znacznie wzrosła w latach 1944-1945; na dzień 1 stycznia 1945 roku było 5391 

Polaków. W obozie działała organizacja konspiracyjna Odra. Wychodziły także pod-

ziemne pisma, jak „Zadrucie”, „Znaki”, czy „Alkaloidy”. Jeńcy organizowali zajęcia 

kulturalno-oświatowe oraz sportowe. Na terenie obozu istniała komórka Abwehry, która 

przekazywała do Gestapo w Pile jeńców podejrzanych o działalność antyhitlerowską. 

Do obozu trafiła – po upadku powstania warszawskiego – duża część powstańców. 

Wobec zbliżania się frontu Niemcy na początku 1945 roku ewakuowali jeńców na 

zachód do Sandbostel; trasa przemarszu wynosiła ponad 700 km. 

Punktem wyjścia dla monumentów w Bornym Sulinowie były megalityczne formy 

dolmenu i kromlechu. Składające się na ogół z głazów wkopanych pionowo w ziemię 

i płaskiego bloku skalnego, nałożonego na nie. Pierwotne głazy zostały zastąpione – 

w obu pomnikach – blokami kamiennymi, a funkcję kamienia nałożonego, pełni 

w monumencie poświęconym żołnierzom polskim z oflagu II D Gross Born kamienny 

krzyż. 

Cechą wspólną założeń są dwa pionowe słupy, podzielone na segmenty, stanowiące 

podstawę kompozycji megalitycznej. Różne rozwiązanie proponuje artysta w przestrzeni 

między nimi. 

W pomniku upamiętniającym żołnierzy polskich z oflagu II D Gross Born (rys. 2) 

Zygmunt Wujek umieścił pomiędzy kamiennymi blokami krzyż z wizerunkiem Chry-

stusa. Nie sięga on podłoża, wsparty jest jedynie na niewielkim słupie kamiennym, na 

którym widnieją informacje dotyczące wydarzenia, któremu poświęcone jest całe 

założenie:  

TU W KŁOMINIE POLSCY OFICEROWIE W OBOZIE JENIECKIM OFLAG 

II D GROSSBORN 1939-1945 WALCZYLI I PRACOWALI NA POLU TEATRU 

SZTUKI LITERATURY SZKOLNICTWA NAUKI I DZIENNIKARSTWA. 

KŁOMINO 11 XI 1998 MIESZKAŃCY ZIEMI KOSZALIŃSKIEJ. 

 
Rysunek 2. Pomnik żołnierzy polskich z oflagu II D Gross Born, Kłomino koło Bornego Sulinowa, 1998 r. 

Fot. A. Gut-Czerwonka, 2015 r. 

Słowa te dopełniają znaki wyryte w kamiennych słupach. Wśród nich dostrzec 

można: maski (rys. 3), paletę malarską, pióro z atramentem (rys. 4) i inne. Symbole te 



 

„Topos śmierci” w pomnikach jeńców autorstwa Zygmunta Wujka (1938-2018) 
 

93 
 

nawiązują do profesji jeńców. Wśród nich byli między innymi: Leon Kruczkowski – 

pisarz i dramaturg, mjr Henryk Sucharski, Zygmunt Weiss – biegacz, olimpijczyk 

Igrzysk w Paryżu (1924 r.) i Amsterdamie (1928 r.). 

Na górnych segmentach bloków kamiennych, wspierających krzyż, widnieje data 

funkcjonowania oflagu II D (1939-1945) oraz Znak Polski Walczącej. Cały monument 

mierzy 300 cm wysokości. 

 
Rysunek 3. Pomnik żołnierzy polskich z Oflagu II D Gross Born – fragment: wyryte w kamieniu maski 

teatralne, Kłomino koło Bornego Sulinowa, 1998 r. Fot. A. Gut-Czerwonka, 2015 r. 

 
Rysunek 4. Pomnik żołnierzy polskich z Oflagu II D Gross Born – fragment: wyryta w kamieniu paleta 

malarska, pióro oraz symbol Igrzysk Olimpijskich, Kłomino koło Bornego Sulinowa, 1998 r.  
Fot. A. Gut-Czerwonka, 2015 r. 

Ta sama przestrzeń, pomiędzy kamiennymi blokami, w Pomniku oficerów fran-

cuskich z oflagów II D i II B (rys. 5), została w całości wypełniona, lekko cofniętym 

w głąb, blokiem granitowym, na polu którego została umieszczona brązowa tablica 

z napisem w języku francuskim oraz polskim:  

PAMIĘCI OFICERÓW FRANCUSKICH Z OFLAGÓW II D i II B 

ZMARŁYCH W NIEWOLI W LATACH 1940-1945. A W SZCZEGÓLNOŚCI 
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PORUCZNIKA ANDRE RABIN ZABITEGO PRZEZ NIEMCÓW Z BLISKA U 

WYJŚCIA Z PODKOPU W TRAKCIE USIŁOWANIA UCIECZKI.  

Wysokość pomnika wynosi 270 cm. 

Kamienne słupy monumentu zdobią daty wydarzenia historycznego 1940-1945 

oraz wykute w kamieniu odznaczenia wojskowe. Na boku pomnika Francuski Krzyż 

Wojenny, a na segmencie wieńczącym upamiętnienie Krzyż Wojskowy. 

Oprócz przywoływanych już wcześniej form dolmenu i kromlechu, do których 

ostatecznie pomniki nawiązują, artysta próbował stworzyć tu założenie o charakterze 

megalitycznego kręgu. Zgodnie z ideą pierwotną, mającego na celu chronić miejsce 

spoczynku poległych żołnierzy. 

 
Rysunek 5. Pomnik oficerów francuskich z oflagów II D i II B Gross Born, Kłomino koło Bornego Sulinowa, 

lata 90. XX w. Fot. A. Gut-Czerwonka, 2015 r. 

Oba pomniki stoją przy drodze prowadzącej w głąb lasu, gdzie stoi jeszcze jeden 

monument upamiętniający obozy II D i II B (Rysunek 6). Ma on symboliczną formę 

metalowego krzyża, którego wnętrze wypełniają kamienie. Na skrzyżowaniu ramion, 

widać wykonaną z drutów koronę cierniową. 
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Rysunek 6. Pomnik pamięci obozów II D i II B, Kłomino koło Bornego Sulinowa, lata 90. XX w.  

Fot. Anna Gut-Czerwonka, 2017 r. 

Na terenie obozu prowadzone były badania archeologiczne pod kierunkiem prof. 

Andrzeja Koli z Katedry Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
13

. 

Zespół ustalił, że na obszarze leśnego cmentarza jest ponad 40 mogił zbiorowych 

i kilkanaście mniejszych grobów. Spoczywa w nich około 2,5 tysiąca oficerów 

narodowości polskiej, rosyjskiej i francuskiej. Historycy twierdzą, że nie jest to jedyne 

cmentarzysko w rejonie byłego Oflagu. Szacuje się, że w podkłomińskich lasach 

spoczywają zwłoki około 30 tysięcy jeńców
14

. 

Szczególne miejsce wśród pomników oddających cześć żołnierzom zajmuje 

pomnik poświęcony pamięci zestrzelonych w II wojnie światowej, pilotów alianckich 

w Modrolasie (rys. 7), gmina Tychowo
15
. Jest to wyjątkowa pod wieloma względami 

kompozycja rzeźbiarska. Temat umożliwił artyście stworzenie dzieła bardzo rozległego, 

a środki artystyczne, które zaoferował Zygmunt Wujek stanowią kwintesencję jego 

warsztatu. Pomnik łączy w sobie, to, co dla artysty było najcenniejsze w sztuce. Upa-

miętnia ofiary niemieckich obozów jenieckich, ofiary wojny. Odnosi się do wydarzeń 

historycznych, które z racji osobistych przeżyć rzeźbiarza były mu niezwykle bliskie. 

Artysta wyraził mnogość myśli zawartych w pracy, posługując się materią wielkich 

                                                                   
13 Prof. dr hab. Andrzej Kola w swojej karierze zawodowej prowadził m.in. badania archeologiczne 

hitlerowskich obozów zagłady (Bełżec, Sobibór). W latach 1994-1996 z ramienia Rady Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa kierował także ekspedycją archeologiczno-ekshumacyjną na cmentarzu oficerów 
polskich w Charkowie, w latach 1997-1999 ekspedycją archeologiczno-ekshumacyjną na Cmentarzu 

Obrońców Lwowa. Jest autorem ok. 200 artykułów i rozpraw naukowych, w części poświęconych 

archeologicznej problematyce badań katyńskich i badań hitlerowskich obozów zagłady Żydów. 
14 Informacje pochodzą ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bornym Sulinowie zob. 
http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=536 (dostęp: 2.06.2021 r.). 
15 Tychowo (niem. Groß Tychow) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, 

w pow. białogardzkim, siedziba gminy Tychowo. 
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głazów. Nieśmiertelnej materii, która często przez pisarzy określana jest mianem 

niemych świadków okrutnych zdarzeń przeszłości. Pomnik pamięci lotników alianc-

kich stoi na terenie byłego niemieckiego obozu jenieckiego Stalag Luft IV Gross 

Tychów, w pobliżu ruin bunkra oraz fundamentów baraków. 

 
Rysunek 7. Pomnik pilotów alianckich, Modrolas – Tychowo 1992 r. Fot. Anna Gut-Czerwonka, 2017 r. 

Obóz jeniecki dla lotników zestrzelonych nad III Rzeszą – Stalag Luft IV Gross 

Tychow – nazywany dzisiaj zamiennie: Modrolas, Podborsko czy Tychowo, usytuo-

wany był pomiędzy Podborskiem a Modrolasem. Zbudowany został przez Niemców 

w kwietniu 1944 roku. Podzielony był na cztery sektory, w których przebywali jeńcy. 

Sektor piąty znajdował się poza czterema pierwszymi i służył niemieckiej obsłudze 

obozu oraz przedstawicielom Czerwonego Krzyża. Był tam również szpital i zaplecze 

techniczne
16

. 

Jeńcy do obozu przewożeni byli koleją. Po przybyciu transportu do stacji kolejowej 

Podborsko i po opuszczeniu wagonów, zmuszeni byli do szybkiego marszu w stronę 

obozu. Wzdłuż tej trasy wyzywano ich, znieważano i bito. Zadający ciosy, wartownicy 

niemieccy krzyczeli pod adresem jeńców słowa „Essen, Kőln, Dűsseldorf”. Były to 

nazwy miast niemieckich bombardowanych przez lotnictwo alianckie
17

. 

W toku postępowania przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Badania 

Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie dokonano 4 czerwca 1968 roku oględzin miejsca 

terenu obozu. W sporządzonej wówczas notatce urzędowej z tej czynności podano:  

Teren byłego obozu stanowi olbrzymią polanę o łącznej powierzchni około 140 

ha, obecnie zalesioną i otoczoną ze wszystkich stron lasem. Znajduje się on 

w odległości około 2-3 kilometrów od stacji kolejowej Podborsko. Przez teren 

byłego obozu przechodzi droga prowadząca do stacji kolejowej Podborsko do 

leśnictwa w Modrolesie. Na terenie obozu są dziś jeszcze widoczne ślady po 

                                                                   
16 Kosacki J.M., Obóz lotników alianckich – Lager Luft IV w Modrolesie, „Wędrowiec Zachodniopomorski”, 

nr 1 (11), Szczecin 2004, s. 28. 
17 Za Bukowski K., Obóz jeniecki Stalag Luft IV Podborsk 1944-1945 w dokumentach Oddziałowej Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, „Rocznik Koszaliński” nr 40, Koszalin 2012, 

s. 25-26. 
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byłym obozie w postaci fundamentów budynków gospodarczych i baraków, 

basenów wodnych oraz bunkrów przeznaczonych na magazyny żywnościowe18. 

Według obozowej ewidencji, na dzień 1 stycznia 1945 roku w obozie przebywało 

8708 Amerykanów: 902 lotników RAF i 132 Rosjan. Wśród wymienionych Brytyj-

czyków z RAF-u wielu było obcokrajowców: 147 Kanadyjczyków, 37 Australijczy-

ków, 22 Nowozelandczyków, 8 Południowoafrykańczyków, 58 Polaków, 1 Norweg, 2 

Francuzów i 5 Czechów. 

Na początku lutego 1945 roku Niemcy rozpoczęli ewakuację ludności cywilnej 

i obozów jenieckich z Pomorza. 28 stycznia wywieziono z Podborska pociągiem cho-

rych lotników z obozu „Stalag Luft IV” do „Stalagu Luft I” w Barth (Północne Niemcy). 

Następnie w dniach od 6 do 8 lutego 1945 roku ewakuowano cały obóz. Alianckich 

pilotów podzielono na grupy marszowe, które były pilnowane przez uzbrojonych 

Niemców. Grupy te pieszo podążały na zachód przez Białogard, Świnoujście i Ham-

burg skąd jeńców skierowano do Fallingbostel, gdzie mieścił się „Stalag XI B”. 

W ciągu dwóch-trzech miesięcy alianccy lotnicy pokonali trasę o długości około 950 km. 

Szacuje się, że z obozu w Podborsku ewakuowano około 6000 jeńców. Prawie 1300 

z nich nie przeżyło trudów „Marszu Śmierci”. Ocaleni odzyskali wolność 2 maja 1945 

roku, po oswobodzeniu przez Aliantów „Stalagu XI B”
19

. 

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonano 2 września 1992 roku. Niezbędne 

fundusze na realizację przedsięwzięcia zgromadził Amerykański 9 Komitet Ocalałych 

Byłych Więźniów. Całość kompozycji stanowią dwa okazałe głazy o rozmiarach rzadko 

spotykanych w tym regionie oraz kamienna rzeźba umieszczona pomiędzy nimi. 

Niedaleko pomnika dostrzec można również ułożone jeden za drugim, siedem kamieni 

(rys. 8), symbolizujących mogiły poległych żołnierzy, pochowanych na terenie obozu. 

Autor monumentu, jak sam mówił:  

Chciał nadać temu fragmentowi kompozycji ogląd wojskowy. Kamienie polne 

symbolizują żołnierzy ustawionych w szeregu. Układ ten jest rzeźbiarskim 

komentarzem do słów Juliusza Słowackiego: „Jak kamienie przez Boga 

rzucane na szaniec”. 

Środkowa rzeźba (rys. 9), mierząca około 300 cm wysokości, przedstawia portret 

lotnika w charakterystycznym nakryciu głowy amerykańskich, kanadyjskich i brytyj-

skich lotników z okresu II wojny światowej. W rzeźbę wbudowane jest również śmigło 

samolotu. Pierwotnie wykonane z brązu. Na osi pomnika autor wkomponował dwie 

kamienne tablice, z informacją w języku angielskim i polskim: Obóz jeniecki alianckich 

lotników z wojny 1944-1945. W środku śmigła samolotu widnieje znak Amerykań-

skiego Komitetu Ocalałych Byłych Więźniów. Po lewej stronie pomnika Zygmunt 

Wujek umieścił płaskorzeźbę maszerującego lotnika. Powyżej znak i godło Sił Po-

wietrznych Stanów Zjednoczonych – United States Air Force, USAF (rys. 10). Z kolei 

na prawym boku rzeźby widnieje plan obozu (rys. 11). 

                                                                   
18 Tamże, s. 24. 
19 Fragment katalogu – informatora wydanego z okazji 70. rocznicy Marszu Śmierci 7.02.2015 r. 

W posiadaniu autorki artykułu. 
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Rysunek 8. Pomnik pilotów alianckich – fragment: siedem kamieni symbolizujących żołnierzy w szeregu, 

Modrolas – Tychowo 1992 r. Fot. Anna Gut-Czerwonka, 2011 r. 

 
Rysunek 9. Pomnik pilotów alianckich – fragment: figura pilota, Modrolas – Tychowo 1992 r. Fot. Anna Gut-

Czerwonka, 2017 r. 
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Rysunek 10. Pomnik pilotów alianckich – fragment: plan obozu Stalag Luft IV Gross Tychow, Modrolas – 

Tychowo 1992 r. Fot. Anna Gut-Czerwonka, 2017 r. 

 
Rysunek 11. Plan orientacyjny Obozu Podborsko. Rys. W. Jaskólskiego. Źródło: OKŚZpNP w Szczecinie, 

śledztwo sygn. S 57/08/Zn wg Bukowski K., Z przestworzy do stalagu, s. 79, [w:] Michalak P., Polak M. 

(red.), Obóz dla jeńców alianckich Stalag Luft IV w Tychowie (1944-1945), Wydawnictwo Uczelniane 

Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2018. 

Całość kompozycji dopełniają dwa głazy, ustawione w równej odległości od rzeźby 

centralnej. Podobnie jak ona, usytuowane są na kamiennym cokole. Na nich również 

autor umieścił tablice pamiątkowe, po lewej w języku angielskim, po prawej w języku 

polskim. Tekst w całości brzmi:  
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MAJ 1944 – LUTY 1945. OBÓZ JEŃCÓW WOJENNYCH LUFT IV. 

KIEFHEIDE BEI GROSS TYCHÓW /PODBORSKO/. GDZIE WIĘ- ZIONO 

10000 LOTNIKÓW Z U.S.A., KANADY, W. BRYTANII, FRANCJI, BELGII, 

AUSTRALII, POLSKI, ROSJI I INNYCH KRAJÓW 6 LUTEGO 1945. OBÓZ 

EWAKUOWANO MARSZEM ŚMIERCI DO STALAGU XI B, Z KTÓREGO 

JEŃCÓW WYZWOLONO 2 MAJA. 

Niedaleko kompozycji megalitycznej, oprócz wspomnianych wyżej kamieni ułożo-

nych w szeregu, umieszczone zostały również w podłożu kamiennym granitowe płyty, 

upamiętniające niektórych jeńców z imienia i nazwiska. 

Jedna z tablic upamiętnia pobyt w obozie Jana Mikszo (rys. 12) – zestrzelonego 

w lipcu 1944 roku pilota dywizjonu 305, jeńca wojennego o numerze 39214. Relacje 

świadka tamtych wydarzeń – Jana Mikszo – szczegółowo przytacza Krzysztof 

Bukowski w artykule pt. „Obóz jeniecki Stalag Luft IV Podborsk 1944-1945 w doku-

mentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

w Szczecinie”
20

. 

 
Rysunek 12. Pomnik pilotów alianckich – fragment: tablica poświęcona żołnierzowi polskiemu, Modrolas – 

Tychowo 1992 r. Fot. Anna Gut-Czerwonka, 2017 r. 

Po raz kolejny głównym celem stworzenia tychowskiego monumentu było uczczenie 

pamięci straceńców oraz zachowanie prawdy o okrutnej tajemnicy tego miejsca. Zyg-

munt Wujek, realizując kompozycję rzeźbiarską, znowu, dla podkreślenia megalitycz-

nych źródeł inspiracji, pozostawił większość kamiennych elementów w postaci niena-

ruszonej. Dzięki czemu forma pomnika, w założeniu autora, bliższa jest formom na-

turalnym. Kamień ponownie zyskał w pomniku pozycję artystycznego klucza, podsta-

wowego medium poruszającego wyobraźnię widza. Stał się głównym środkiem 

wyrazu i komponentem, jako materia.  

                                                                   
20 Bukowski K., Obóz jeniecki…, Koszalin 2012, s. 8-14. 



 

„Topos śmierci” w pomnikach jeńców autorstwa Zygmunta Wujka (1938-2018) 
 

101 
 

Rzeźbiarz potraktował kamienie jako pojęcie, z całą ich wyrazistością, dosłow-

nością i zawartą w nich metaforą. Opisywane głazy są świadectwem wydarzeń tego 

miejsca. Przywołują na myśl śmierć i grób, stanowiąc jednocześnie fundament oraz 

opokę. Przekonują, że śmierć męczeńska nie była daremna. Są symbolem trudu i ciężaru 

pamięci o zbrodniach dokonanych na alianckich i polskich jeńcach
21

. 

Oprócz pomnika pilotów alianckich, obóz upamiętnia również drugi pomnik, 

stojący na stacji kolejowej Podborsko (rys. 13). 

 
Rysunek 13. Pomnik jeńców obozu Luft IV, Podborsko, lata 90. XX w. Fot. Anna Gut-Czerwonka, 2011 r. 

Inspiracją do stworzenia instalacji była reakcja grupy kombatantów, która odwie-

dziła obóz na początku lat 80. ubiegłego wieku. Sam artysta wspominał:  

Jak wysiedli z autokaru, a że dworzec nie zmienił się w ogóle, wydobył się 

z nich wewnętrzny krzyk. Zaczęli wykrzykiwać niemieckie komendy: Raus! 

Weck! Schnelle! Wszystkie wspomnienia obudziły się na nowo. Są one 

utrwalone z Polską.  

Forma upamiętnienia jest dość eksperymentalna. Tworzy ją kamień włożony między 

strzępy stali, według myśli autora: „Niczym wyrzuceni z maszyn, w cudowny sposób 

ocaleli”. Jest to również analogia do delikatnego ciała ludzkiego. 

Całość dopełnia tablica informacyjna przytwierdzona do głazu, na której czytamy: 

OD MAJA 1944 DO LUTEGO 1945 Z DWORCA KIEFHEIDE 

(PODBORSKO) DO OBOZU LUFT IV DROGĄ NIEWOLI PRZESZŁO 10000 

JEŃCÓW WOJENNYCH USA I KOALICJI ANTYHITLEROWSKIEJ/ 10000 

AMERICAN AND ALLIED POWS WALKED (ALONG THE TRAILOP 

TEARS) FROM CAMP BETWEEN MAY 1944-FEBRUARY 1945. 

                                                                   
21 Zob. Gut A., Megality Zygmunta Wujka, Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, 

Koszalin 2013. 



 

Anna Gut-Czerwonka 
 

102 
 

Liczne rzeźby monumentalne Zygmunta Wujka – poświęcone pamięci o żołnie-

rzach – znajdują się również na cmentarzach wojennych: w Połczynie Zdroju, 

Kołobrzegu oraz w Szczecinku, gdzie usytuowany jest kolejny pomnik, także lotników 

alianckich (rys. 14). Ma on formę nawiązującą do megalitycznego dolmenu. Dodat-

kowo górny głaz przybiera kształt skrzydła, co jest bezpośrednią analogią do znaku 

i godła Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (United States Air Force, USAF). 

 
Rysunek 14. Pomnik lotników alianckich, cmentarz wojenny, Szczecinek 1983 r.  

Fot. Anna Gut-Czerwonka, 2017 r. 

W środkowej części pomnika przytwierdzona jest płaskorzeźba z wizerunkami 

rannych żołnierzy (rys. 15) oraz tablica informacyjna, na której czytamy:  

W ŚMIERCI BOHATERSKIEJ MŁODYCH LOTNIKÓW CHWAŁA POLSKI 

TRWAĆ BĘDZIE. PO WSZE CZASY LOTNIKOM ALIANCKIM WRACAJĄ-

CYM ZNAD WALCZĄCEJ WARSZAWY – POLEGŁYM W 1944. MIESZ-

KAŃCY SZCZECINKA 1983. 

Nie sposób opisać wszystkich realizacji Zygmunta Wujka poświęconych pamięci 

ofiar II wojny światowej. W ponad pięćdziesięcioletnim dorobku twórczym artysty, 

prawie wszystkie prace – w mniejszym bądź większym stopniu – kultywują pamięć 

o tych okrutnych wydarzeniach. Jednak jest wśród nich pomnik, który w sposób wyjąt-

kowy oddziałuje na widza. Jego skala, forma i historyczne miejsce pobudzają wy-

obraźnię. Jest nim monument, który powstał dość dawno (lata 70. XX w.) – u progu roz-

woju kariery artystycznej Wujka – poświęcony jeńcom obozu Stalag II Hammerstein 

w Czarnem (rys. 16). 

Jest to ogromna, ponura kompozycja, którą tworzy blok kamienny w kształcie 

prostopadłościanu, złożony z kilkuset, a może nawet kilku tysięcy, drobniejszych 

kamieni. Ułożone są warstwowo, nieliczne wychodzą poza obrys bryły. Na wysokości 

oczu widza, autor umieścił tablicę informacyjną:  

PAMIĘCI 65 000 JEŃCÓW WOJENNYCH ZGŁADZONYCH, ZAMĘCZO-

NYCH I ZAMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW W OBOZIE 

JENIECKIM STALAG II B HAMMERSTEIN W CZARNEM. 
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Rysunek 15. Pomnik lotników alianckich – fragment: tablica z napisem i płaskorzeźbą, cmentarz wojenny, 

Szczecinek 1983 r. Fot. Anna Gut-Czerwonka, 2017 r. 

 
Rysunek 16. Pomnik poświęcony jeńcom wojennym II wojny światowej, jeńcom obozu Stalag II 

Hammerstein w Czarnem, lata 70. XX w. Fot. Anna Gut-Czerwonka, 2017 r.  

Podczas I wojny światowej znajdował się w Czarnem obóz dla jeńców rosyjskich. 

Po dojściu do władzy Hitlera zorganizowano w tym miejscu kolejny – dla wrogów 

nazizmu. Z czasem przekształcony został w obóz koncentracyjny. Po rozpoczęciu II 
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wojny światowej nastąpiło kolejne przekształcenie jednostki, tym razem w stalag dla 

jeńców wojennych. Początkowo byli to jeńcy polscy, których przymuszano do 

zrzeczenia się statusu jeńca i zatrudniano do pracy niewolniczej. Później w obozie 

przetrzymywano również jeńców francuskich, belgijskich, holenderskich, amerykań-

skich, włoskich, radzieckich i innych. 

Oprócz pomnika Zygmunta Wujka, znajduje się w tym miejscu niezliczona ilość 

kamiennych krzyży (rys. 17), symbolizujących zamordowanych jeńców. Są też pa-

miątkowe tablice ofiar wraz z ich fotografiami (rys. 18). 

Te wszystkie elementy występujące obok siebie oraz odludny obszar, w głębi lasu, 

sprawiają, że nie można zapomnieć tego miejsca – a ciemna, mroczna stylistyka 

pomnika wpisuje się tam idealnie. 

 
Rysunek 17. Kamienne krzyże w pobliżu pomnika poświęconego jeńcom wojennym II wojny światowej, 

jeńcom obozu Stalag II Hammerstein w Czarnem. Fot. Anna Gut-Czerwonka, 2017 r. 

 
Rysunek 18. Imienne tablice upamiętniające ofiary Stalagu II Hammerstein w Czarnem.  

Fot. Anna Gut-Czerwonka, 2017 r. 
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4. Zakończenie 

Podsumowując przegląd wybranych monumentów autorstwa Zygmunta Wujka 

o charakterze memoratywnym, można stwierdzić, że zawierają w sobie pewne zagad-

nienie uniwersum. Jak mówił artysta:  

Nasze losy – polskie losy, nigdy nie są tylko nasze. Są to losy Francuzów, 

Amerykanów, Anglików, Żydów. To trzeba postrzegać, jako miejsca pamięci. 

Narodowości nie mają znaczenia. Chodzi tu o doznane okrucieństwo. Zostały 

ślady, szczątki, które podnosimy do godności. 

Każda publikacja dotycząca twórczości artysty – zwłaszcza w obrębie trudnych 

i niejednoznacznych zagadnień, jakimi są: pamięć, historia i śmierć – bezwzględnie 

przyczynia się do poszerzenia świadomości zwłaszcza u młodego pokolenia, które nie 

zaznało goryczy wojny. 

Ważna jest też próba oceny znaczenia dzieł Wujka i określenia ich funkcji społecz-

nych. Artysta – jak inni znaczący w tej dziedzinie twórcy – starał się wywołać we 

współczesnym odbiorcy emocje, jakie towarzyszyły uczestnikom danych zdarzeń histo-

rycznych: więźniom obozów czy walczącym żołnierzom. Jest to próba uratowania 

wspomnień, a więc pamięci, pamięci o ich śmierci, ale i zawiłej historii regionu 

Pomorza Środkowego. 

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pozwolił przybliżyć czytelnikom problematykę 

„pamięci o śmierci” w wybranych realizacjach Zygmunta Wujka, w tym zaprezentować 

także same pomniki. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że w tekście nie zostały poru-

szone wszystkie aspekty dotyczące monumentów. Stanowią one bowiem obszerny 

temat, który badać można pod różnym kątem. Niemniej jednak uważam, że jest to 

bardzo interesujący fragment twórczości, o której warto pisać, z perspektywy historyka 

sztuki, a także artysty rzeźbiarza. 
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„Topos śmierci” w pomnikach jeńców autorstwa Zygmunta Wujka (1938-2018) 

Streszczenie 

Zygmunt Wujek należał do pokolenia kolumbów oraz ich następców. Trudne dzieciństwo artysty oraz 
tragiczne zdarzenia, których był świadkiem, sprawiły, że twórczość stała się dla niego rodzajem odreago-

wania. Mówił o sobie: Jestem zakładnikiem pokolenia dzisiejszych kombatantów. Ukształtowała ich wojna, 

wiele przeżyli i chcą za wszelką cenę utrwalić to, co w nich siedzi. Wiele niewypowiedzianych emocji, 

wspomnień i cierpienia. Ja jestem jednym z nich, czuję podobnie i im ulegam. Stąd wzięło się w artyście 
poczucie misji, tak silnie unaocznione zwłaszcza w pomnikach martyrologicznych jego autorstwa. 

W swoich rzeźbach próbował mierzyć się z zawiłą historią Pomorza Środkowego. Jest autorem licznych 

pomników upamiętniających ważne zdarzenia historyczne regionu. Jego prace najczęściej nawiązują do 

tematyki wojny i historii Polski. Artysta – jak podkreślał – wikłał się w „strefę pamięci”, w której zamknął 
wszystko, co było dla niego najcenniejsze: historię, szacunek do przeszłości, wiarę oraz osobiste przeżycia 

wojenne. 

Był jedną z ważniejszych postaci koszalińskiej bohemy. Jest autorem ponad stu czterdziestu realizacji 

w rodzimym mieście Koszalinie. Na co dzień parał się wieloma dziedzinami sztuki: medalierstwem, 
malarstwem, rysunkiem, tworzył małe formy rzeźbiarskie; wykładał w Instytucie Wzornictwa Politechniki 

Koszalińskiej (dziś Wydział Architektury i Wzornictwa). Jednak to rzeźba monumentalna, a w szczegól-

ności pomniki, upamiętniające męczeńską śmierć jeńców, zajmowały w jego twórczości wyjątkowe miejsce. 

Niniejszy artykuł ograniczył się do zaprezentowania pomników martyrologii w Kłominie koło Bornego 
Sulinowa: pomnik oficerów francuskich z oflagów II D i II B Gross Born (lata 90. XX w.), pomnik żoł-

nierzy polskich z oflagu II D (1998 r.); pomnik Pamięci obozów II D i II B (lata 90. XX w.); w Podborsku – 

pomnik jeńców obozu Luft IV (lata 90. XX w.); w Modrolesie koło Tychowa – pomnik pilotów alianckich 

(1992 r.); w Szczecinku – pomnik lotników alianckich (1983 r.) oraz pomnik w Czarnem – poświęcony 
jeńcom obozu stalag II Hammerstein (lata 70. XX w.). Gdyby nie wieloletnie starania artysty o upamięt-

nienie tych miejsc, nie byłyby znane szerzej lokalnej społeczności. 

Głównym budulcem pomników jest kamień, a jak przekonywał przed laty kardynał Stefan Wyszyński: 

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 
Słowa kluczowe: Zygmunt Wujek, pomnik, rzeźba, Pomorze Środkowe 
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Monika Kucner
1
 

Umieranie w getcie.  

Obrazy śmierci w świetle tekstów Oskara Singera, 

Jeszajahu Szpigla i Simchy Bunem Szajewicza 

1. Wprowadzenie  

Wojna jest niezwykle trudnym doświadczeniem, konfrontacją z nową, obcą rzeczy-

wistością. W jej wyniku dochodzi często do głębokich, nieodwracalnych zmian 

o charakterze kulturowo-cywilizacyjnym. Zarówno w wymiarze indywidualnym, jak 

i zbiorowym jest doświadczeniem niezwykle traumatycznym i łączy się najczęściej 

z rozczarowaniem, szokiem, cierpieniem i śmiercią.  

W czasie drugiej wojny światowej w państwach okupowanych przez Trzecią Rzeszę 

powstało szereg zamkniętych i dobrze strzeżonych dzielnic, w których przymusowo 

osiedlano ludność żydowską z danego terenu. W myśl założeń hitlerowskiej polityki 

eksterminacji ludności, nie były one celem samym w sobie, lecz środkiem do celu, 

etapem przejściowym przed masową zagładą. Zamknięte dzielnice były niezwykle 

skutecznym środkiem wyniszczania ich mieszkańców. Panujące w nich warunki – 

głód, choroby, epidemie, obowiązek pracy ponad ludzkie siły, nadmierne zagęszczenie 

oraz strach powodowały ogromną śmiertelność. Minister propagandy Trzeciej Rzeszy 

Josef Goebbels nazwał je wręcz „skrzyniami śmierci” (niem. Todeskiste). 

2. Litzmannstadt Getto – wybrane aspekty 

Litzmannstadt Getto było pierwszą zamkniętą dzielnicą, powstałą na ziemiach 

wcielonych do Rzeszy dnia 8 lutego 1940 roku na mocy rozporządzenia prezydenta 

policji Johannesa Schäfera. Obszar obejmował północną część Łodzi i był niezwykle 

dobrze odizolowany od pozostałej części miasta, a do tego lepiej strzeżony niż inne 

getta utworzone przez nazistów. Nawiązanie kontaktów z otaczającym światem utrud-

niał m.in. brak kanalizacji oraz zorganizowanie pracy przymusowej tylko na terenie 

getta, poza tym wprowadzono specjalne pieniądze, które obowiązywały jedynie na 

terenie zamkniętej dzielnicy. Nie bez znaczenia był fakt, iż spora część miejscowej 

ludności niemieckiej, zdecydowała się w czasie wojny na współpracę z Niemcami. 

Poza tym istotnym czynnikiem był fakt, iż miasto zostało wcielone do Rzeszy i obo-

wiązywały tu prawa III Rzeszy. Wszystkie te czynniki wpłynęły na całkowite odcięcie 

getta, co miało tragiczny wpływ na życie jego mieszkańców
2
.  

W roku 1940 umieszczono w getcie ponad 160 000 Żydów. W kolejnym roku 

deportowano Żydów z Niemiec, Austrii, Czech i Luksemburga oraz Sinti, a także 

Romów z Burgenlandu. Po likwidacji gett prowincjonalnych z obszaru Kraju Warty 

                                                                   
1 monika.kucner@filologia.uni.lodz.pl, Zakład Niemcoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, 
http://germanistyka.uni.lodz.pl/monika-kucner/. 
2 Por. Baranowski J., Utworzenie i organizacja getta w Łodzi, [w:] P. Samuś, W. Puś (red.), Fenomen getta 

łódzkiego 1940-1944, Łódź 2006.  
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dołączyli do nich Żydzi z Włocławka, Brzezin, Łasku, Ozorkowa, Pabianic, Sieradza, 

Wielunia i Zduńskiej Woli. W sumie przez getto przeszło ponad 200 000 osób
3
.  

Getto było jednostką administracyjną, podlegającą nadburmistrzowi miasta Łodzi. 

Bezpośrednią władzę sprawował Hans Biebow, kierownik samodzielnego Wydziału 

Zarządu Miejskiego w Łodzi (Gettoverwaltung), któremu podlegał samorząd żydowski 

z Przełożonym Starszeństwa Żydów – Chaimem Mordechajem Rumkowskim na czele
4
. 

Władze niemieckie we współpracy z żydowską administracją stworzyły niezwykle 

wydajnie prosperujące przedsiębiorstwo, ukierunkowane na produkcję wyrobów, po-

trzebnych dla zaspokojenia gospodarki wojennej Trzeciej Rzeszy. Mimo wysokich 

obrotów, jakie generowały resorty pracy przymusowej, ludność getta nie uniknęła 

masowej zagłady. Rozpoczęła się ona 16 stycznia 1942 roku wysłaniem pierwszego 

transportu do obozu w Chełmnie nad Nerem (niem. Kulmhof). Wywózki trwały do 

sierpnia 1944 roku, kiedy ostatnie transporty ludności żydowskiej trafiły do obozu 

koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince (niem. Auschwitz-Birkenau). Ogółem 

Oświęcim i etapowe obozy przeżyło od 10 000 do 15 000 jego mieszkańców. 

W okresie istnienia getta łódzkiego, tj. od 8 lutego 1940 roku do 29 sierpnia 1944 roku, 

z głodu i chorób zmarło ok. 45 000 osób (ponad 24% ogółu mieszkańców)
 5
.  

Praca przymusowa w getcie była zorganizowana w sposób wyjątkowy w porów-

naniu z do innych gett. Ludność żydowska była wykorzystywana jako tania siła robocza 

zgodnie z niemieckimi potrzebami, co odciążało w dużym stopniu gospodarkę nie-

miecką. W zamian za pracę mieszkańcy getta otrzymywali żywność i wszelkie środki 

niezbędne do życia. Bardzo szybko getto stało się, zgodnie ze stwierdzeniem historyka 

Isaiaha Trunka, „obozem pracy o łagodniejszym rygorze”. Już w pierwszym roku 

istnienia zamkniętej dzielnicy utworzono kilkadziesiąt zakładów, nazywanych przez 

mieszkańców „resortami” (niem. Arbeitsresort), w których w 1941 roku zatrudniono 

30% ludności a w 1942 roku aż 80%. Praca w resortach miała ogromne znaczenie dla 

ludności, kiedy w styczniu 1942 roku Niemcy zaczęli realizować plan ostatecznego 

rozwiązanie kwestii żydowskiej. Osoby niepracujące były wywożone do obozu śmierci 

w Chełmnie nad Nerem. Ci, którzy pracowali mieli szansę przeżyć. Praca odbywała się 

w nieludzkich warunkach. Niemcy chcieli jak najniższym kosztem uzyskać jak naj-

większe zyski, dlatego racje żywieniowe, które można było otrzymać po pracy wystar-

czały tylko na przeżycie. Wiele osób umierało z wyczerpania i głodu. 

Największym problemem w getcie były głód i choroby. Władze niemieckie dostar-

czały do getta niewystarczające ilości wyżywienia, a do tego złej jakości. Do getta 

trafiały zepsute, przeterminowane produkty żywnościowe, resztki zgniłych warzyw. 

Dystrybucją żywności na terenie getta zajmował się dział aprowizacji, odpowiedzialny 

również za utworzenie i utrzymywanie kuchen społecznych, które bezpośrednio 

wydawały pożywienie ludności. To one w taki sposób przerabiały zepsute jedzenie, 

                                                                   
3 Por. Samuś P., Puś W. (red.), Fenomen getta łódzkiego 1940-1944, Łódź 2006.  
4 Por. Dąbrowska D., Administracja żydowska w Łodzi i jej agendy w okresie od początku okupacji do 
zamknięcia getta (8 IX 1939 – 30 IV 1940), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1963, nr 45/46; 

Dąbrowska D., Struktura i funkcje administracji żydowskiej w getcie łódzkim (maj-grudzień 1940), cz. 1, 

„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1964, nr 51; Dąbrowska D., Struktura i funkcje 

administracji żydowskiej w getcie łódzkim (maj-grudzień 1940), cz. 2, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu 
Historycznego” 1964, nr 52; Klein P., Die „Gettoverwaltung Litzmannstadt” 1940-1944. Eine Dienststelle im 

Spannungsfeld von Kommunalbürokratie und staatlicher Verfolgungspolitik, Hamburg 2009.  
5 Por. Rubin I. (Henryk), Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją 1939-1945, Londyn 1988.  
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aby nadawało się do spożycia. Rezultatem takiej polityki był ciężki głód, który 

w konsekwencji wpływał na szybki wzrost śmiertelności i różnorodnych chorób
6
. 

Według danych statystycznych z powodu wyczerpania głodowego między majem 

1940 a grudniem 1942 zmarło 16% osób. Ludzie umierali również z innych powodów. 

Częstą przyczyną były choroby układu krążenia, układu oddechowego, gruźlica płuc, 

dur brzuszny, czerwonka, zatrucia środkami żywnościowymi, poza tym samobójstwa, 

morderstwa, czy zamarznięcia. Wysoką śmiertelność odnotowywały również statystyki 

dotyczące niemowląt. Do najważniejszych przyczyn ich zgonów należało przed-

wczesne urodzenie się
7
.  

Związek między śmiertelnością a odżywianiem był w getcie bezdyskusyjny. Ludność 

niemal automatycznie reagowała wysoką śmiertelnością na każdą zmianę warunków 

aprowizacyjnych, a szczególnie na ich ograniczanie. Ci, którzy pozostawali przy życiu, 

próbowali się ratować i buntować przeciwko brakom żywności. Pod koniec 1940 roku 

ludność żydowska zbuntowała się przeciwko całemu systemowi dystrybucji pożywienia, 

co doprowadziło na początku 1941 roku do wybuchu wielu demonstracji ulicznych, 

tzw. protestów głodowych. Odbyły się one m.in. przy ul. Łagiewnickiej obok miesz-

kania Przełożonego Starszeństwa Żydów oraz przy ul. Brzezińskiej, gdzie przybrały 

szczególnie dramatyczny charakter – ludność próbowała zrabować przewożoną na 

wozach żywność. Na polecenie Rumkowskiego demonstracje stłumiono przy pomocy 

funkcjonariuszy Służby Porządkowej
8
. 

Nie tylko system aprowizacji ludności był ogromnym problemem w getcie. Drama-

tyczne warunki panowały również w getcie w zakresie opieki medycznej. Niemieckie 

władze udostępniły początkowo na potrzeby getta szpital im. Poznańskich, a w póź-

niejszym okresie dwie kolejne placówki medyczne przy ul. Drewnowskiej 75 i Ła-

giewnickiej 34/36. System opieki zdrowotnej uzupełniały jeszcze ambulatoria, 

znajdujące się przy ul. Łagiewnickiej 36, Zgierskiej 17 i 56 oraz nocne pogotowie 

ratunkowe przy ul. Lutomierskiej 13. Mimo iż getto posiadało 3 szpitale, system zdrowia 

miał ogromne problemy z prawidłowym funkcjonowaniem. Podstawowym problemem 

był brak odpowiedniego wyposażenia medycznego, brak leków oraz personelu me-

dycznego. Konsekwencją takiego stanu były fatalne warunki sanitarne, które powo-

dowały zagrożenie wybuchu epidemii chorób zakaźnych, z którymi getto borykało się 

od samego początku powstania
9
.  

3. Literatura w getcie i literackie reprezentacje śmierci  

Łódź była w okresie międzywojennym niezwykle ważnym i drugim po Warszawie 

ośrodkiem kultury żydowskiej. Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej część 

artystów, pisarzy, poetów, dziennikarzy trafiła do getta. W ekstremalnych warunkach, 

tj. w obliczu braku pożywienia, trudnych warunków prac, ciągłego strachu o własne 

życie, twórcy próbowali kontynuować swoją działalność artystyczną, aby dać świa-

                                                                   
6 Por. Sitarek A., „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta 
łódzkiego, Łódź 2015; Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941-1944, oprac. i red. naukowa 

J. Baranowski, M. Trębacz, A. Sitarek, J. Walicki, E. Wiatr, t. 1: 1941, Łódź 2009, s. 82. 
7 Por. Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, pod red. Polit M., 

Radziszewska K., Sitarek A., Walicki J., Wiatr E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.  
8 Por. Ibidem oraz Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941-1944, oprac. i red. naukowa 

J. Baranowski, M. Trębacz, A. Sitarek, J. Walicki, E. Wiatr, t. 1: 1941, Łódź 2009, s. 3-4.  
9 Por. Ibidem.  
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dectwo zagłady. Chęć opisania swoich cierpień, traumatycznych przeżyć towarzyszyła 

wielu więźniom, ofiarom obozów koncentracyjnych, gett. Ci, którzy żyli, czuli, że 

powinni i muszą opisać rzeczywistość wojenną, jakiego poniżenia doznawali i jak 

wszechogarniająca jest śmierć i zagłada
10

. 

W łódzkim getcie powstało wiele tekstów literackich i publicystycznych: dzienniki, 

opowiadania, reportaże, eseje, listy, poematy, wiersze, kronika, encyklopedia. Autorzy 

tworzyli w języku polskim, jidysz, niemieckim, rzadziej czeskim. Koncentrowali się 

w nich głównie na opisie getta, życia w niezwykle trudnych warunkach, deportacjach, 

pracy, zjawiskach patologicznych, ludziach w nim żyjących, dając tym samym świa-

dectwo Zagłady. Najczęstszymi motywami w nich się pojawiającymi są te związane 

z doświadczeniami traumatyzującymi, jak głód, choroby, strach oraz śmierć. 

Tworzona w getcie literatura miała różnorodny charakter. Badacze getta łódzkiego 

próbują dokonywać różnego rodzaju typologii tej literatury, choć wydaje się to dość 

trudne ze względu na złożoność tego zjawiska. Ogólnie rzecz ujmując można wyróżnić 

wśród tekstów: „literaturę dworską”, na którą składają się panegiryki na cześć Przeło-

żonego Starszeństwa Żydów, poezję uliczną, komentującą w sposób satyryczny bieżące 

wydarzenia, której najznamienitszym przedstawicielem jest bard łódzkiego getta, Jankiel 

Herszkowicz, oraz literaturę powstająca w kręgu literackim skupionym wokół łódzkiej 

poetki Miriam Ulinower
11

. 

 Najistotniejsza dla rozważań tego artykułu jest twórczość pisarzy skupionych 

wokół Ulinower. Środowisko to tworzyli oprócz dwóch wspomnianych w tytule 

artykułu pisarzy Simchy Bunem Szajewicza, Jeszajahu Szpigla, (trzeci przywołany 

w tytule przeze mnie pisarz Oskar Singer był pracownikiem archiwum), Jerachmil 

Bryks, Chawa Rosenfarb, Abraham Cykiert, Melania Fogelbaum, Feliks Garfinkel, Alter 

Hofman oraz Hersz Glicksberg i wielu innych. Najczęstszym gatunkiem literackim, 

który eksploatowali autorzy z getta była liryka. Pozwalała ona w krótkiej, zwięzłej 

formie oddać emocje i przeżycia okresu Zagłady.  

W getcie nie wszyscy autorzy mieli za sobą doświadczenia literackie. Przed wojną 

zadebiutowali Jeszajahu Szpigiel, Symcha Bunem Szajewicz, Oskar Singer, Jerachmil 

Bryks, Józef Zelkowicz, Oskar Rosenfeld i Bernard Heilig. Zdecydowana jednak 

większość autorów rozpoczęła swoją twórczość literacką w zamkniętej dzielnicy.  

Tematyka, którą poruszali ma wiele wspólnych elementów, wynikających z warun-

ków, w jakich zostali zmuszeni żyć. Powtarzającym się w wielu utworach motywem 

jest głód. Każdy z autorów doświadczył braku pożywienia, często chorób, które powo-

dowały ten stan. O głodzie i chorobach piszą m.in. Oskar Rosenfeld i Mindla (Minia) 

Kuper, Józef Zelkowicz, Abram Cytryn, Alice de Buton i wielu innych. Głód jest we 

wszystkich opisach niezwykle dokuczliwy. Różne strategie, które rozwija człowiek w 

poszukiwaniu jedzenia owładniają jego życie. Głód zmienia postrzeganie życia, 

powoduje uczucie samotności, bezradności, prowadzi w wielu wypadkach do śmierci
12

.  
                                                                   
10 Por. Löw A., Getto łódzkie/Litzmannstadt Getto. Warunki życia i sposoby przetrwania, Łódź 2012.  
11 Por. Blumental N., Dos getto fun Lodz, [w:] S.B. Szajewicz, Lech lecho, Łódź 1946, tłum. M. Zaremba. 

Por. także: Kozieł M., Środowisko literackie w getcie łódzkim, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje 

i praktyki upamiętniania, red. T. Majewski, A. Zajdler-Janiszewska, Łódź 2009; Radziszewska K., 

Flaschenpost aus der Hölle. Texte aus dem Lodzer Getto, Frankfurt am Main 2011, Radziszewska K., Wiatr 
E. (red.), Oblicza getta. Antologia literatury z łódzkiego getta, WUŁ, Łódź 2017.  
12 Por. Radziszewska K., Wiatr E. (red.), Oblicza getta. Antologia literatury z łódzkiego getta, WUŁ, Łódź 

2017.  
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W utworach poruszane są również ważne z perspektywy dziejów getta, wydarzenia, 

jak np. dramatyczne momenty związane z wysiedleniami w 1942 roku do obozu 

w Chełmnie nad Nerem, czy też w czasie likwidacji getta w sierpniu 1944 roku. Autorzy 

na łamach swojej literatury w ostrych słowach opisywali okrucieństwo okupanta 

(Abram Icchak Łaski). W dziennikach, szkicach i reportażach literaci skoncentrowali 

się głównie na opisach gettowej rzeczywistości (Zelkowicz, Rosenfeld, Łaski, Heilig). 

Tu pojawiły się takie kwestie, jak organizacja pracy i życia w getcie, czy zjawiska 

patologiczne
13
. Tak więc motywy poruszane w utworach z gettach są podobne, bo 

wynikają z podobnych doświadczeń. Jedynie z tekstów młodszych autorów wyłania się 

motyw nadziei i wiary w koniec cierpień. Przykładem jest tutaj wiersz Abrama Koplo-

wicza „Marzenie”, poza tym utwór nieznanego autora „Niechaj żywi nie tracą nadziei”, 

czy w sporej części twórczość Abrama Cytryna
14

.  

Niezwykle często eksplorowanymi w literaturze getta motywami są śmierć i umie-

ranie. Wielu autorów doświadczyło śmierci najbliższej osoby i nie tylko. Śmierć była 

w getcie doświadczeniem powszechnym, z czasem jej masowy charakter powodował 

u wielu ludzi uczucie zobojętnienia. Mimo iż motyw ten był niezwykle często podej-

mowany, to jednak każdy z autorów przeżywał to doświadczenie w inny sposób, 

posługując się przy tym innymi środkami wyrazu.  

Wśród pisarzy, u których pojawia się często motyw śmierci jest Oskar Singer
15

, 

deportowany z Pragi pisarz, dziennikarz, działacz syjonistyczny.  

W getcie pracował od marca 1943 roku na Wydziale Archiwum, utworzonym 

17 listopada 1940 roku jako część Wydziału Ewidencji Ludności przy Przełożonym 

Starszeństwa Żydów i stał na czele zespołu przygotowującego „Kronikę” oraz „Ency-

klopedię getta”, dwóch publikacji, które są niezwykle ważnymi źródłami z perspektywy 

badań nad historią i kulturą żydowską w czasie Zagłady. Z perspektywy omawianego 

tematu śmierci, warto jest odnieść się do tych dwóch publikacji, które współtworzył 

Singer. 

Redagowana od 12 stycznia 1941 roku do 30 lipca 1944 roku „Kronika” była doku-

mentem sporządzanym w getcie na oficjalne zlecenie Przełożonego Starszeństwa Ży-

dów. Jej treść była kontrolowana przez specjalną urzędową komisję, tak, by na jej 

kartach powstał obraz, pokazujący skuteczne zarządzanie ludnością w sytuacji grożą-

cego jej śmiertelnego niebezpieczeństwa. Z tego względu jej treści mają propagandowy 

charakter. „Kronika” rejestrowała wszelkie przejawy życia codziennego w getcie: za-

mieszczano w niej stan pogody, deportacje do i z getta, produkcję w zakładach pracy, 

stan zdrowotności, obyczajowość, życie kulturalne, przydziały żywnościowe, ceny na 

rynku. Starano się w nich przede wszystkim podkreślić zasługi Przełożonego Starszeń-

stwa Żydów dla getta. Między tymi informacjami znalazło się również miejsce dla 

kwestii bardziej wrażliwych, jak głód, zgony, narodziny, morderstwa, czy samobójstwa. 

                                                                   
13 Por. Ibidem.  
14 Por. Ibidem.  
15 Oskar Singer (1893-1945), pisarz, dziennikarz, działacz syjonistyczny. Autor dramatów Landsturm oraz 

Herren der Welt. Współpracował z „Prager Montag”, „Prager Tageblatt”, „Selbstwehr”, das „Jüdische 

Nachrichtenblatt”. Wraz z żoną Gretą (1894-1945) oraz dziećmi Erwinem (1922-2012) i Ilse (1926-2016) 

deportowany jesienią 1941 roku do łódzkiego getta. W getcie pracował na Wydziale Archiwum, od marca 
1943 roku stał na czele zespołu przygotowującego „Kronikę” oraz „Encyklopedię getta”. Pisał także reportaże 

i eseje na temat życia w getcie. Większość z nich ukazała się w języku polskim w tomie „Przemierzając 

szybkim krokiem getto” w 2003 roku w tłumaczeniu Krystyny Radziszewskiej. 
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Jednakże były one w znaczny sposób marginalizowano lub zupełnie pomijane 

w relacjach
16

.  

Tam, gdzie autorzy „Kroniki” musieli przemilczeć wstrząsające fakty lub podawać 

je w niezwykle lakonicznej formie, zaczęto gromadzić informacje dla przyszłych 

pokoleń w formie haseł encyklopedycznych
17
. Na początku 1944 roku archiwiści zaczęli 

tworzyć „Encyklopedię getta”, o której istnieniu Przełożony Starszeństwa Żydów 

prawdopodobnie nie wiedział, a na pewno jej nie kontrolował, jak „Kroniki”. Twórcy 

„Encyklopedii” chcieli pozostawić późniejszym pokoleniom kolejne świadectwo 

Zagłady, które w znacznym stopniu miało wytłumaczyć późniejszym pokoleniom nie-

zrozumiałe zjawiska, objawiające się w specyficznym języku oraz charakterystycznych 

dla tego miejsca i czasu pojęciach i sytuacjach
18
. W intencji twórców miała ona służyć 

jako pomoc dla przyszłych badaczy getta, szczególnie wtedy, gdyby inne źródła nie 

były wystarczalne. 

Niestety, jeśli chodzi o śmierć i umieranie w getcie, to jej autorzy również i tu nie 

pokazali całego wymiaru okrucieństwa. „Encyklopedia” ujmuje to zjawisko w jednym 

niedługim haśle pt. „Zgony w getcie”. Autorzy opierają się w nim jedynie na suchych 

danych statystycznych, wymieniając przy tym przyczyny umieralności
19

. Zapewne 

charakter publikacji, czyli forma encyklopedii, nie pozwoliła w całej złożoności ukazać 

problematyki umierania w getcie, a więc ogromnego cierpienia, jakie ono powodowało 

i spustoszenia, jakie w człowieku pozostawiło.  

Tam, gdzie nie można było ukazać całego emocjonalnego rezerwuaru towarzyszą-

cego śmierci, z pomocą przyszła twórczość literacka. Była ona niezwykle istotnym 

elementem dopełniającym obraz gettowej rzeczywistości. To właśnie w subiektywnych 

relacjach – wspomnieniach, opowiadaniach, wierszach ukazywano okrutne oblicze 

śmierci. Oskar Singer, który nie mógł ani na łamach „Kroniki”, ani „Encyklopedii” 

pisać o różnych aspektach śmierci, takich jak rozpacz, cierpienie, samotność, czy strach, 

wyraził te uczucia w swoich tekstach literackich.  

Podobnie jak wielu innych autorów, jest świadomy grozy i niepowtarzalności tego, 

co działo się w getcie. Jego motywacją było dać świadectwo życia i umierania. Śmierć 

ukazywana w jego tekstach jawi się jako doświadczenie trudne do zaakceptowania, 

niezgodne z normalnym biegiem wydarzeń, doświadczeniem burzącym ład życia 

codziennego, co spowodowało niezwykle silne emocje, takie jak gniew i frustrację. 

W tym przedstawieniu śmierć jest związana z zaprzeczaniem i niezgodą na umieranie, 

o jakiej pisał w swojej książce „Człowiek i śmierć”
 
Phillipe Aries

20
.  

Dla Singera śmierć w getcie jest zjawiskiem, dla którego nie ma odniesienia 

w czasach nowożytnych. Jest jak kataklizmem, który przeszedł najśmielsze oczekiwania 

współczesnego człowieka. Śmierć w getcie stała się obca, gorsza niż śmierć na wojnie, 

na polu bitwy. Autor postrzega umieranie w getcie, jako umieranie daleko od peryferii 

                                                                   
16 Zob. Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941-1944, oprac. i red. naukowa J. Baranowski, 

M. Trębacz, A. Sitarek, J. Walicki, E. Wiatr, t. 1: 1941, Łódź 2009, s. 67. 
17 Zob. Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, wyd. K. Radziszewska, 

E. Wiatr, A. Sitarek, J. Walicki, Łódź 2014. 
18 Projekt Encyklopedii tworzyli oprócz Oskara Singera, Jerachmil Bryman, Henryk Neftalin, Bernard 

Ostrowski, Oskar Rosenfeld, Jeszajahu Szpigiel, dr Peter Wertheimer Józef Zelkowicz. 
19 Zob. Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, wyd. K. Radziszewska, 

E. Wiatr, A. Sitarek, J. Walicki, Łódź 2014, s. 241. 
20 Zob. Aries P., Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, PIW, Warszawa 1989. 
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wojny, gdzie wszystko utraciło swój naturalny bieg. Śmierć na wojnie nie jest dla 

niego straszna, ponieważ następuje szybko. Stoi za nią idea, obowiązek, wiara, dlatego 

ma sens, a przeciwnik jest dokładnie w tej samej sytuacji. Ponieważ getto powstało bez 

okresu przejściowego, istnieje między jego mieszkańcami a resztą świata przepaść nie 

do pokonania, której nie można wytłumaczyć jedynie ścisłą izolacją. Żydzi czuli, że 

nie mogą już umierać jak inni ludzie, nie mają szans na godny koniec. Umieranie 

w getcie jest pozbawione głębszej idei, a ludzie umierają jak zwierzęta. Autor stara się 

opisać umieranie bez zbędnych metafor. Jego obrazy są niezwykle naturalistyczne, 

przedstawiają historie zwykłych ludzi, których pokonała okrutna rzeczywistość. 

W tekście „Śmierć z getta w Litzmannstadt”
 21

 posługuje się motywem powolnego 

umierania w wyniku głodu. Opisuje fizyczne symptomy kacheksji głodowej – opuchlizny 

w różnych częściach ciała, stopniowe wyczerpywanie masy mięśniowej i tłuszczowej, 

nieprawidłowy metabolizm i zwiększone upośledzenie fizyczne:  

Mordka próbuje ignorować wodę w nogach. Wlecze się jeszcze, to już nie jest 

chód. Nagle spostrzega, że nie może już pewnie utrzymać narzędzi w dłoni. 

Ręce drżą – lekki młotek, strug wypada mu często z ręki. Co jest do diabła, 

w wieku 45 lat taka słabość w rękach? Ogląda dłonie, nie są wcale takie chude – 

wprost przeciwnie. Prawa dłoń zrobiła się jakaś powiedzmy bardziej tłusta, 

grubsza. Palce mają całkiem grube poduszki. To dziwne, taka dłoń powinna 

dać przecież radę! Mordka chce zignorować wodę w dłoniach. Już wie, dłonie 

są naprawdę spuchnięte…ale dłonie mogą puchnąć przecież także z innych 

powodów, na przykład z nadmiernego wysiłku, z powodu skaleczenia! Ostatnie 

skaleczenie spowodowało zapalenie, poszło ono na pewno w palce. Trzeba 

ręce wymoczyć w ciepłej wodzie, to pomaga przy zapaleniach. Pomaga, ale: 

woda jest wodą! Ciepłą wodą nie da się jej wypędzić z tkanek. Mordka 

tłumaczy swojej bojaźliwej żonie, że oparzył obie dłonie i dlatego są 

spuchnięte. Żona już wie! Stopy też nie są spuchnięte z nadmiernego wysiłku. 

Wie już, co się dzieje: głodowa puchlina! Nic nie mówi. Po co go straszyć? 

A jeżeli on już też wie, dlaczego demaskować to oszukiwanie samego siebie? 

Nie, nic nie mówić, trzeba coś zrobić! 22. 

Z powyższego fragmentu wynika jasno, że autor nie godzi się ze śmiercią, mimo iż 

masowość tego zjawiska powodowała u wielu ludzi zobojętnienie. Co więcej, jest ona 

pewnego rodzaju tabu. Umieranie bliskiej osoby bądź świadomość własnego końca, 

stanowi potencjalnie anomiczne wyzwanie. Grozi utratą poczucia rzeczywistości 

i oczywistości, a co za tym idzie – bezpieczeństwa ontologicznego.  

Śmierć w getcie jest dla Singera zjawiskiem masowym, wszechobecnym. Autor 

w kolejnym tekście „Umieranie w getcie”
23

 mówi wręcz o zmechanizowaniu 

umierania, odwołując się do archetypowego obrazu śmierci z kosą. Siedemdziesiąt do 

osiemdziesięciu osób dziennie. Powoduje to duży ruch w rejestrze zgonów, w Wydziale 

                                                                   
21 Radziszewska K., Wiatr E. (red.), Oblicza getta. Antologia literatury z łódzkiego getta, WUŁ, Łódź 2017, 
s. 127-130. 
22 Tamże, s. 128. 
23 Tamże, s. 131-132. 
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Pogrzebowym i na cmentarzu. Śmierć nie jest już w stanie pracować kosą – stwierdza 

Singer
24

. 

Autorzy piszący o śmierci często ją personifikują, jak np. Józef Zelkowicz w tekście 

„W bursie dla sierot”, czy Abram Cytryn w opowiadaniu „Straszny czyn matki (Fakt 

rzeczywisty wyjęty z życia getta)”, dla którego śmierć ma lodowate ręce, które zabie-

rają matkom dzieci i znikają w otchłani. Autorzy ukazują w ten sposób jej bezwzględ-

ność i bezradność człowieka wobec nieuchronnego końca. Singer dodatkowo wzbogaca 

te sugestywne obrazy o kwestie osaczenia człowieka. Śmierć najpierw podchodzi 

szybko, okrąża dookoła, łapie za gardło, puszcza na krótko i znowu powraca, aby do-

kończyć swego dzieła: 

Idzie ramię w ramię z brudem rynsztoka. To jej zwiastun. Nie ma poważnego 

przeciwnika, nikt tutaj nie odbierze jej łupu. Lekarz w getcie jest jej poko-

nanym wrogiem. Dawno już skapitulował, a wcześniej przed nim aptekarz. 

W getcie śmierć panuje w sposób niezawisły25. 

 Teatr śmierci odgrywa się codziennie i nie da się do niego przyzwyczaić. Sta-

tystyki umieralności nie są tylko i wyłącznie zbiorem cyfr, każdy przeżywa tragedię 

z powodu straty – nie można przyzwyczaić się do śmierci. Znamienny dla tekstu Singera 

jest pewnego rodzaju fatalizm. Poczucie nieuchronności śmierci w getcie towarzyszy 

mieszkańcom już od samego początku. Jednakże każdy na swój sposób próbuje 

przedłużyć życie. Liczy się każda minuta, godzina, dzień przetrwania. 

Niezwykle ciekawy obraz śmierci stworzył w swoim opowiadaniu „Moja córeczka”
26

 

Jeszajahu Szpigiel
27
. Pisarz w swojej twórczości koncentrował się nie tyle na fakto-

graficznym przedstawieniu rzeczywistości w zamkniętej dzielnicy, odtworzeniu nazwisk, 

miejsc, jak czyniło to większość autorów getta, ile na ukazaniu niezwykłych emocji, 

towarzyszących życiu w ekstremalnych warunkach. Z tego względu jego teksty mają 

wartość uniwersalną, ukazują psychiczny i emocjonalny aspekt towarzyszący czło-

wiekowi w obliczu śmierci.  

Szpigiel trafił do getta w 1940 roku z żoną Rebeką oraz kilkumiesięczną córką Ewą. 

Dziewczynka niestety zmarła, a jej śmierć stała się impulsem do napisania opowia-

dania, które zadedykował nie tylko swojemu dziecku, ale wszystkim dzieciom, które 

zginęły w czasie Zagłady. Autor próbuje w tekście zrozumieć sens śmierci dziecka, co 

w szczególności ujawnia jej niezwykle dramatyczny aspekt. Nie było zgody generalnie 

na śmierć człowieka w getcie, natomiast śmierć dziecka była szczególnie okrutnym 

aktem, niemożliwym do pojęcia. Śmierć dziecka zaburza porządek odchodzenia, nastę-

puje bowiem w młodym wieku, patrzą na nią rodzice, których najbardziej to dotyka, 

poza tym wyraża się w przekonaniu o jego całkowitej niewinności.  

                                                                   
24 Tamże, s. 131. 
25 Tamże, s. 132. 
26 Tamże, s. 175-193. 
27 Jeszajahu Szpigiel (1906-1990), pisarz, poeta, nauczyciel, sekretarz Związku Literatów i Dziennikarzy 

Żydowskich. Publikował w „Łodzier Fołksbłat”, „Najer Fołksbłat”, „Szweln”, „Warszawer Szriftn”, „Dos 

Feld”. W 1930 roku wydał tomik poezji „Mitn ponim cu der zun” („Twarzą do słońca”). W 1944 roku został 

deportowany do Auschwitz, stamtąd do obozu w głębi Rzeszy. Po wojnie wrócił do Łodzi. W 1947 roku 
wydał zbiór opowiadań „Malches geto” („Królestwo getto”), w 1949 r. zbiór wierszy „Un geworn iz licht” („I 

stało się światło”), a w 1966 roku powieść „Sztign cum himl”. W Polsce powieść ta wydana została w 1990 

roku pod tytułem „Drabina do nieba”. Zmarł w Tel Awiwie. 
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Autor konstruuje opowiadanie na zasadzie kontrastu, który ma szokować czytelnika. 

Celowo zestawia ze sobą obrazy z życia dziewczynki, którym towarzyszyły miłość, 

beztroska, szczęście z widokiem jej zwłok. Opisuje wszystkie zmiany, które zaszły 

w wyniku postępującego procesu śmierci, zauważa to w wyglądzie dziecka:  

Stoję i spoglądam na zakryte ciałko. Jest długie, znacznie dłuższe niż wcześniej. 

Zmarli wydłużają się po śmierci. […] Wyprostowuję się, ocieram łzy, by lepiej 

widzieć odsłoniętą twarzyczkę. Czoło jest do połowy zakryte. Mocno odznacza 

się zastygła bladość noska, teraz jeszcze bardziej spiczastego. Usta – fioletowy 

sznureczek z domieszką czerwieni. Wargi są zaciśnięte. Milczą. Malutkie wargi 28
. 

Przyglądaniu się zwłokom zmarłej córki, towarzyszą głębokie emocje: lęk, wzru-

szenie, żal rozdzierający serce. Autor tak opisuje swoje uczucia: 

Skurcz w piersi, tuż pod sercem. Moja lewa ręka kurczowo zaciska się na 

gardynie, czuję wilgoć dłoni. Ale boję się odwrócić twarzą do pokoju i parali-

żujący strach przytrzymuje na miejscu moją stopę niczym przygwożdżoną do 

podłogi. Głowa usiłuje się odwrócić. Gardło przeżyna bolesny skurcz. Strach 

jest silniejszy i nie mogę go przemóc. Zamykam dotychczas uchylone okno. 

Szyby drżą i wydają lekki dźwięk, który wnika w ścianę, urywa się 29. 

Emocje są tak silne, że zaczyna prowadzić monolog, skierowany do martwej córki, 

w którym opowiada dziecku po raz ostatni o jej beztroskim dzieciństwie, przytacza 

przy tym fakty z życia rodzinnego, kiedy musiał opuścić ich dom i rodzinę, o ogrom-

nym dramacie temu towarzyszącym, łzach, cierpieniu z powodu rozstania i radości, 

kiedy byli znowu razem. Odwołuje się również do historii całego narodu żydowskiego, 

kiedy to wypędzono Żydów z Wołynia, Podola i Ukrainy, i kiedy wiele tysięcy Żydów 

w 1940 roku zamknięto w getcie łódzkim. Towarzyszyły wtedy ludziom ogromny 

strach przed śmiercią, poniżenie. 
Posługuje się przy tym licznymi apostrofami: „moje dziecko” „moja córeczko”, 

które są powtarzane w wielu fragmentach opowiadania. Pogłębia to dodatkowo tragizm 
sytuacji i nadaje płaczliwy ton – można wręcz stwierdzić, że narracja nosi znamiona 

lamentu, skargi, rozpaczy. Lament ten jest rezultatem cierpienia, które autor uważa za 

niesprawiedliwe, wynika z poczucia braku czegoś, co uważał dotychczas za normę. 
W opowiadaniu pojawiają się konstytutywne dla lamentu elementy, takie jak: negacja 

(semantycznie negatywne leksemy, partykuła przecząca – negatywna: „nie”, zaimek 

przeczący: „nigdy”), poza tym obecne są wyrażenia wykrzyknikowe (Tak mi posmut-

niało serce, kiedy zobaczyłem twoje chude, zapadłe i blade policzki, oraz delikatny, 
słaby blask twoich cudownych oczu!)30

, pytania (Dlaczego nie mówisz „ba”? Nie 

potrafisz?)
31
, powtórzenia (Tata jest tutaj. To ja, twój tata)

32
, wyliczenia (Bez węgla. 

Bez chleba. Bez mleka)
33

. Język nasycony jest metaforami, porównaniami (Leżałaś 
w dużym pokoju, wszyscy tulili cię do siebie jak ptaszka, który marznie)

34
, personifi-

                                                                   
28 Tamże, s. 177. 
29 Tamże, s. 176. 
30 Tamże, s. 180. 
31 Tamże, s. 179. 
32 Tamże, s. 179. 
33 Tamże, s. 181. 
34 Tamże, s. 181. 
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kacjami, które budują niezwykły nastrój, i który ma szokować czytelnika. Często 
pojawiają się zdrobnienia (pudełeczka, wózeczek), charakterystyczne dla dziecięcej 

mowy, które mają spotęgować poczucie rozpaczy z powodu straty dziecka.  

Ogromna rozpacz, którą potęgują wspomnienia zmarłej córki, jej wyglądu, radosnego 

usposobienia za życia narzuca wręcz bezpośrednie konotacje z „Trenami” Kochanow-
skiego, który w równie dramatyczny sposób przedstawia śmierć swojego dziecka 

Urszulki Kochanowskiej. Pewne paralele daje się również zauważyć w kwestii nasta-

wienia obu autorów wobec Boga w obliczu utraty dziecka. 
Patrząc na śmierć bardzo młodej osoby, warto odnieść się do perspektywy religijnej, 

czyli przyjrzeć się relacji między rodzicem po stracie a Bogiem. Często w takich sytu-

acjach pojawia się pytanie o wszechmoc i miłosierdzie. W obliczu tragedii powoduje 

to często wątpliwości, które mogą doprowadzić albo do całkowitej negacji istnienia 
Boga, albo do zanegowania jego troski o świat. Zarówno Szpigiel, jak i Kochanowski 

dotykają tej sfery w swoich utworach w podobny sposób. Śmierć Urszulki wywołuje 

w Kochanowskim kryzys wiary. Autor opowiadania „Moja córeczka” również zaczyna 

wątpić w Boga, w jego dobroć. Od monologu z córką przechodzi do monologu z Bo-
giem, aby zrozumieć, dlaczego zesłał ogromne cierpienia na naród żydowski. Wywołuje 

to w podmiocie lirycznym ogromny gniew, oskarża Boga o wszelkie zło, które musi 

doświadczać:  

Dlaczego, Wszechmogący, zadałeś takie ciosy nam słabym? Dlaczego podże-

gałeś przeciwko nam narody, tak że ścigają nas jak zdziczałe psy? Dlaczego 

dopuściłeś, by żydowskie matki trawiła zgryzota, że nie mają kropli mleka dla 

własnych dzieci? Kropli mleka! Ogrodziłeś nas zardzewiałym drutem kol-
czastym, rozpiętym na ociosanych drewnianych słupach i skazałeś na zagładę. 

A myśmy sądzili, że wystawienie naszych przodków na próbę ognia i miecza, 

stosów i ław tortur już dopełniło miary. Ale nie, nie dość nam jeszcze, słabym 
i oniemiałym. Każdego dnia skazujesz nas na zagładę. Głód jest silny, ale 

pragnienie mleka u niemowląt – większe od gniewu, który rozlałeś na Żydów. 

Głód, hańba, pośmiewisko, żółte łaty na pochylonych grzbietach twojego 

narodu wybranego, twojego wybranego szczepu...35. 

Ogrom cierpienia jest tak duży, że nie jest w stanie tego zrozumieć, dlatego uświa-

damia sobie swoją małość wobec zamiarów Boga. Pragnie jednak kary dla oprawców, 

którą ma wymierzyć Bóg.  
Warto powyższy utwór zestawić z poematem wierszowanym Simchy (Symchy) 

Bunem Szajewicza
36

 „Lech lecho” (Wyjdź!)37
, którego osią narracyjną jest również 

monolog ojca, tyle tylko, że z żyjącą pięcioletnią córką Blimele. W obu przypadkach 

                                                                   
35 Tamże, s. 186. 
36 Simcha (Symcha) Bunem Szajewicz (1908-1945) pisarz, poeta. Autor wierszy, opowiadań. Współpracował 

z „Lodzer Weker”, „Lodzer Tageblat”, „Najer Fołksblat”. Do łódzkiego getta trafił z żoną Miriem (1907-
1942) i córką Blumą (1936-1942), które zginęły podczas szpery w 1942 roku. Był autorem zbioru wierszy 

„Der weg kejn Błękitne”, dwóch pisanych w getcie poematów: „Lech lecho” oraz „Friling taszaw”. 

W sierpniu 1944 roku trafił do Auschwitz. Zmarł w obozie Kaufering w Bawarii. 
37 Szajewicz S.B., Lech lecho, Ferlag Alfa, Łódź 1946. Publikacja w języku jidysz jest dostępna on-line: 
https://archive.org/ details/lekhlekha00szaj, 10.10.2021. Tekst w języku polskim opublikowany w Radzi-

szewska K., Wiatr E. (red.), Oblicza getta. Antologia literatury z łódzkiego getta, WUŁ, Łódź 2017, s. 250-

263 (Podstawą cytowań jest polska wersja z 2017 roku). 

https://archive.org/
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ojcowie chcą odbyć ostatnie rozmowy ze swoimi córkami. Szpigiel chce porozmawiać 
ze zmarłą córką przed złożeniem jej ciała do trumny, natomiast Szajewicz pragnie 

przygotować ją do podróży w nieznane, czym wpisuje się w kulturowy obraz narodu 

żydowskiego, którego historia opiera się na nieustannych wędrówkach w całym 

okresie jego istnienia. Nieprzypadkowo w kulturze utrwalił się w związku z tym 
stereotyp „Żyda wiecznego tułacza”, który doczekał się dużej ilości reprezentacji 

literackich, których nie sposób tu przywołać.  

Cechą tego utworu w odróżnieniu od tekstu Szpigla jest jego rozbudowana inter-
tekstualność. Już w samym tytule widzimy nawiązanie do motywu, zaczerpniętego 

z Księgi Rodzaju Starego Testamentu. Tytuł utworu „Lech lecho” (czyli Wyjdź!) – to 

słowa Boga skierowane do Abrahama, aby ten opuścił ziemię rodzinną i udał się do 

kraju, który mu ukaże. Autor przywołuje tę sytuację następującymi słowami: 

Powiedział Pan Bóg do Abrama, 

Za chwilę swój kraj pozostawisz, 

Miejsce narodzin, dom ojca, 

By udać się w drogę do kraju, 
Który ci wskaże, byś wydał 

Tam z siebie wspaniały naród…38. 

Ten mający charakter paratekstu tytuł wprowadza jasną strategię interpretacyjną. 
Szajewicz posługuje się motywem wędrówki, aby wyrazić, że jest ona immanentną 

częścią losu narodu żydowskiego. Autor nawiązuje tym do aktualnej sytuacji ludności 

żydowskiej, która w czasie okupacji kilka razy musiała opuścić swój dom. Najpierw 

wygnano Żydów z ich domów, aby przesiedlić ich do getta, gdy już byli w getcie, duża 
część została odtransportowana do obozów śmierci najpierw w 1942 roku w czasie 

Wielkiej szpery, a później w 1944 roku, kiedy likwidowano getto.  

Strategia intertekstualności, którą zastosował tu autor, pozwala mu na pozostanie 
w niezwykłej bliskości z tradycją żydowską. Autor z uwagi na wyjątkową sytuację 

odprawia kidusz (hebr. uświęcenie), który zazwyczaj obywa się na początku szabatu 

lub innego święta, w domu bądź synagodze. Ma przypominać Żydom o nastaniu czasu 

sakralnego, który trzeba oddzielić od czasu świeckiego. Posługuje się również 
w poemacie tradycyjnym żydowskim pozdrowieniem „Szolem alejchem”, oznaczającym 

„Pokój wam”. Autor odnosi się tym powitaniem do słów pochodzącego z XVII wieku 

hymnu, odmawianego po powrocie z synagogi w szabatowy piątek. Według tradycji 
Żyd musiał powitać Szalom alejchem dobrego i złego anioła, którzy przybywali wraz 

z nim do domu. Od tego, czy szabat został właściwie przygotowany, zależało, który 

anioł się cieszył. Szajewicz mówi o nich w następujący sposób: 

„Szolem alejchem” – pozdrawiam  
Dwóch aniołów przyjaznych, 

Co śladem mym kroczą, gdziekolwiek 

Nie udałbym się, wszystko jedno, 
Wraz ze mną płacz głośny wznoszą 

I wspólnie radują się ze mną39. 

                                                                   
38 Tamże, s. 260. 
39 Tamże, s. 252. 
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W dalszej części poematu autor odwołuje się do głęboko zakorzenionego w juda-
izmie wzorca ideału kobiecego eszet chajil („dzielnej niewiasty”), który wymagał od 

kobiety przejęcia ciężaru utrzymania rodziny, by umożliwić w ten sposób mężowi 

studiowanie Tory. 

Szajewicz określa tym terminem swoją żonę i córkę Blimele, które są również dzielne 
wobec zbliżającej się śmierci. 

Autor zwraca również uwagę na fakt, iż przygotowujący się do opuszczenia swojego 

domu naród jest sam. Przywołuje w tym miejscu kolejny wątek Starego Testamentu, 
w którym jest mowa o proroku Jeremiaszu, który po upadku Jerozolimy nie udał się do 

Babilonu tylko pozostał w Judzie z niewielką grupą ludności.  

Aby pokazać, że naród żydowski w sposób okrutny był odrywany od swoich korzeni 

tak w sensie dosłownym, jak i przenośnym, świadczy odwołanie do historii, kiedy to 
car Mikołaj I w 1827 roku, zarządził reformę, mającą na celu „ucywilizowanie” Żydów. 

W tym celu odbył się przymusowy pobór do wojska tzw. kantonistów, chłopców 

w wieku 12-18 lat, częstokroć młodszych, których umieszczano w specjalnych obozach 

przygotowawczych, oddalonych wiele tysięcy kilometrów od rodzinnego domu. Celem 
takich działań było oderwanie dzieci od rodzin, ich chrystianizacja i rusyfikacja. 

Przywołanie tych wydarzeń miało na celu ukazanie, że naród żydowski jest silny mimo 

wielu przeciwieństw losu, a wędrówka, w którą mają się teraz udać Żydzi kolejnym 
etapem ich historii.  

To niezwykle bliskie sytuowanie tekstu w tradycji żydowskiej poprzez przywo-

ływanie żydowskiej historii, tradycji, postaci, ma niezwykle ważny cel dydaktyczny. 

Poprzez monolog ze swoją córką poeta-ojciec, i to tyczy się również tekstu Szpigla, 
który uczy dziecko tragicznej historii narodu, zgodnie z tradycją żydowską przekazuje 

młodszemu pokoleniu wiedzę o świecie, wprowadza swoje dziecko w życie religijne 

i daje podstawy właściwego wychowania. Aspekt ten jest niezwykle ważny, ponieważ 
mamy w tekście do czynienia z kwestią przygotowania dziecka do śmierci.  

Od samego początku podmiot liryczny wie, że wypędzenie oznacza śmierć. Mamy 

tu więc do czynienia z antycypacją nieuchronnego końca. Tam, gdzie idą nie zostaną 

powitani chlebem i solą, lecz prawdopodobnie wtrąceni do wspólnej mogiły i przysypani 
ziemią. Widać w tekście jasno bezradność ja lirycznego wobec tego stanu rzeczy oraz 

brak wpływu na własny los. Ja liryczne nie potrafi wytłumaczyć tego dziecku, które nie 

rozumie powagi sytuacji. Każe jedynie ciepło się ubrać i wyzbyć się swych dzie-
cięcych niefrasobliwości, sam natomiast pakuje tałes, biblię i książki, nadchodzi bowiem 

chwila opuszczenia na zawsze domu, ostoi bezpieczeństwa i szczęścia. Nikt nie wie, 

dlaczego mają wybrać się w podróż, która zaprowadzi ich na śmierć. Droga, w jaką 

mają się udać, jest początkowo wielką niewiadomą, którą podkreślają liczne anafory, 
podobnie jak u Szpigla: 

Czy łóżko wygodne i ciepłe, 
Czy goła podłoga, wilgotna, 
Czy może gorący dzban kawy, 
Chleb solą gościnną kraszony, 
Czy raczej zasypią nas żywcem40. 

                                                                   
40 Tamże, s. 251. 
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W kolejnych fragmentach domyśla się tego, jak będzie wyglądać wędrówka. 
W niezwykle sugestywny sposób opisuje tragiczne obrazy:  

Czyjeś maleństwo, słabe i wątłe, 
Mróz rozpalony zabije. 
Matka je długo poniesie, 
Sądząc, że dziecko jej żyje. 
Będą ojcowie dzieci przyzywać, 
Dzieci zaś szukać swych mamuś – 
Całe rodziny pogubią się w drodze – 
Nie znajdą i tak pozostaną 41. 

Utwór charakteryzuje niezwykle bogata metaforyka. Oprócz wyżej wspomnianych 
anafor, autor stosuje inne środki ekspresji, które mają oddać stan przerażenia i strachu: 

Choć troska i głód nagie grzbiety  
Chyliły wciąż niżej nad nami,  
A strach – skacząca ropucha –  
Zrył twarze bojaźni zmarszczkami 42. 

Szajewicz ukazuje pozbawioną człowieczeństwa ludność żydowską, poprzez zasto-
sowane w cytowanym powyżej fragmencie porównania. Stawia ją na równi z cierpią-
cymi, padającymi na pola ptakami oraz muczącymi krowami, które nie wiedzą, że 
czeka na nich rzeźnik z nożem. W dalszej części obrazu uprzedmiotawia wręcz Żydów, 
pisząc, że są jak kurz przeganiani43

, czy też wrakami na morzu44
. Dla podkreślenia 

tragizmu, podobnie jak Szpigiel, stosuje mowę dziecięcą, posługuje się licznymi 
zdrobnieniami (płucka), które kieruje do córki. Utwór zawiera oksymorony (Mróz tam 
na zewnątrz aż pali), które mają szokować czytelnika.  
Śmierć jest u Szajewicza z jednej strony tragicznym doświadczeniem, z drugiej 

jednak jest przekonany o nieuchronności losu ludu żydowskiego, o czym świadczy 
ostatni fragment tekstu, w którym mówi: 

I tylko nie płaczmy, tylko nie 
Rozpaczajmy i na przekór wrogom – 
Śmiejmy się, śmiejmy, niech widzą i 
Dziwią się, co ci Żydzi robią…

45
. 

Z ostatniego fragmentu wynika jasno, że w obliczu śmierci dodaje córce odwagi. 
Monolog z nią jest prowadzony w sposób spokojny i łagodny. Zwraca tu uwagę brak 
ekspresyjnych środków wyrazu. Często powtarzana fraza „nie wytrzeszczaj tak na mnie 
Oczu” stanowi pewnego rodzaju refren, wprowadzający rytmiczność tekstu.  

4. Podsumowanie 

Śmierć jest generalnie rzecz ujmując naturalnym zwieńczeniem ludzkiej egzystencji, 
faktem, z którym nie powinno się polemizować. Jednakże człowiekowi niełatwo przy-
chodzi pogodzenie się z nią, szczególnie w sytuacjach, kiedy następuje nieoczekiwanie 

                                                                   
41 Tamże, s. 261. 
42 Tamże, s. 252. 
43 Tamże, s. 251. 
44 Tamże, s. 260. 
45 Tamże, s. 263. 
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szybko. Taką sytuacją jest wojna i związane z nią tragiczne doświadczenia. Liczne świa-
dectwa dowodzą, że przekonanie o nieuchronności własnej śmierci było powszechne. 
Niewiele osób sądziło, że przeżyje. Ludzie umierali wszędzie od strzałów na ulicy, 
z głodu, z zimna, chorób, wyczerpania, ciężkiej pracy. 
Obrazy śmierci, które wyłaniają się z twórczości Oskara Singera, Jeszajahu Szpigla, 

Simcha Bunem Szajewicza są świadectwami umierania w getcie, doświadczeniami na 
ludzkiej drodze, które wywołują uczucia gniewu, rozpaczy, złości. Choć człowiek pró-
buje zrozumieć jej sens, to ponosi klęskę, bowiem ładunek emocjonalny, jaki ze sobą 
niesie, jest zbyt duży (Spiegiel). Śmierć w zamkniętej dzielnicy jest dla nich stanem, 
do którego nie można się przygotować, nieakceptowanym elementem rzeczywistości, 
którego istnieniu próbuje się zaprzeczyć (Singer). W efekcie dochodzi do dehumanizacji 
ludzkiego życia i śmierci (Szajewicz).  
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Umieranie w getcie. Obrazy śmierci w świetle tekstów Oskara Singera, Jeszajahu 
Szpigla i Simchy Bunem Szajewicza 

Streszczenie 
Łódź była w okresie międzywojennym niezwykle ważnym i drugim po Warszawie ośrodkiem kultury 
żydowskiej. Jej rozwój został przerwany z chwilą wybuchu II wojny światowej. Ludność żydowska z Łodzi 
oraz innych regionów Europy trafiła do getta. Było wśród niej wielu artystów, pisarzy, poetów, którzy 
w ekstremalnych warunkach próbowali przelać na papier obraz getta, jego codzienności, której stałym 
elementem była śmierć.  
Oskar Singer (ur. 1893 r. w Ustroniu na Śląsku, zm. 1944 r. w obozie Kaufering w Bawarii), Jeszajahu 
Szpigiel (ur. 1906 r. w Łodzi, zm. 1990 r. w Tel Awiwie), Simcha Bunem Szajewicz (ur. 1908 r. w Łęczycy, 
zm. 1945 r. w obozie Kaufering) trafili w czasie wojny do getta w Litzmannstadt. Ich szkice, reportaże, 
opowiadania są niezwykle istotnym studium doświadczania intensywności śmierci w zamkniętej dzielnicy, 
dokumentem pogrążania się i niemożności udźwignięcia nadmiaru śmierci. Autorzy ukazują narastające 
uczucie bezradności oraz poczucie, że nie są w stanie w odpowiedni sposób opisać wszechogarniającego 
umierania, ogromnego przerażenia i żalu. Śmierć w getcie ukazana jest jako najgorszy typ umierania, 
stojący w opozycji do bohaterskiej śmierci na polu bitwy, czy śmierci naturalnej.  
Opisując śmierć i umieranie autorzy posługują się niezwykle obrazowymi metaforami, konstruują narrację, 
która wzmaga w czytelniku doznania szoku, przerażenia. Często posługują się kontrastem, zaskakującymi 
porównaniami, stwarzając wrażenie osaczenia śmiercią. 
Słowa kluczowe: wojna, śmierć, ludność żydowska, Łódź, literatura  
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Operowe sceny śmierci w odbiorze współczesnej 

młodzieży i młodych dorosłych – diagnoza tendencji 

jako wstęp do rozważań nad przyszłą przestrzenią 

dla opery w kulturze 

1. Rozważania nad mentalnością kulturową współczesnej młodzieży 

Problematyka śmierci to zagadnienie często poruszane w dyskursach kulturoznaw-

czych, antropologicznych, etnologicznych oraz dotyczących różnych dziedzin sztuki. 

Jest to tematyka nader obszerna, a przemiany społeczne oraz metamorfozy naszego 

postrzegania świata pozwalają na odnajdywanie kolejnych, jeszcze nieomówionych 

aspektów z nią związanych. Motyw śmierci jest powszechny również w operze. 

Destrukcja, a niejednokrotnie samobójstwo, jest zwykle romantycznym zwieńczeniem 

skomplikowanych losów bohaterów. 

Tezą, jaką postawił autor rozdziału, jest twierdzenie, iż współcześnie, sceniczne 

przedstawienia śmierci w operze tracą na aktualności. Nie jest to konstatacja optymi-

styczna, jednak to wyłącznie diagnoza tendencji, który pojawia się w społeczeństwie. 

Jest ona jeszcze w fazie, w której można ją cofnąć, podejmując odpowiednie działania. 

Należy jednak zbadać, na co powinniśmy zwrócić uwagę, by tym staraniom nadać 

odpowiedni kierunek. 

Przemiany potrzeb widzów prowadzą do powolnej metamorfozy, a być może, choć 

nie jest to przesądzone, w nieokreślonej przyszłości również do zaniku zapotrzebo-

wania na operę. Możliwe, iż bez podjęcia odpowiednich działań nie będzie ona mogła 

sprostać wymogom odbiorców nastawionych na silne bodźce i akcję, a nieprzyzwycza-

jonych do kontemplacji, powolnego, metafizycznego odbioru dźwięków czy obrazów. 

Śmierć jest tematem globalnym. Zagadnienie to pojawia się w każdej kulturze, 

w szeroko pojętej sztuce, wierzeniach. Dzięki tej powszechności i wielowymiarowości 

dostrzeżenie zmian, jakie zachodzą w jej postrzeganiu może stać się jednym z wy-

znaczników tendencji ogólnoludzkich do postrzegania kultury. 

Użycie do badań diagnozujących stan świadomości współczesnego słuchacza akurat 

motywu śmierci zostało podyktowane zapotrzebowaniem na tego rodzaju tematykę 

(sesja naukowa dotycząca toposu śmierci), a także, co istotne, uniwersalnością samego 

motywu. Nie bez znaczenia stał się również fakt, iż jest to jeden z toposów najbardziej 

rozpowszechnionych w kulturze, wielokrotnie omawianych, przedstawianych w różnych 

kontekstach, a równocześnie dających wciąż szerokie możliwości interpretacji.  

Zainteresowania kulturowe młodzieży, mimo teoretycznie szerokiej oferty wszelkich 

zajęć oraz możliwości zdobywania wiedzy, zawężają się. Spowodowane jest to przede 

wszystkim płytkim przekazem kultury popularnej najsilniej przemawiającej do tej grupy 

wiekowej, formującej myślenie pokolenia nazywanego Y. Powszechnym zaczyna być 

postrzeganie również opery, w naszych czasach postrzeganej jako elitarnej, przez 

                                                                   
1 martagabryelczakpaprocka@gmail.com, Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej. 
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pryzmat kultury masowej. W niektórych jej interpretacjach scenicznych ta sztuka dla 

wybranych zaczyna korespondować z masową.  

W czasach homogenizacji kulturowej powstaje mnóstwo realizacji odnoszących się 

do współczesności – obecnych trendów, mających spełniać oczekiwania dzisiejszych 

odbiorców kultury. Sztuka wyższa zaczyna przejmować tematykę charakteryzującą 

popkulturę, innym razem własną problematykę, z różnymi efektami, przedstawia 

w konwencji dostosowanej do gustu przeciętnego odbiorcy.  

Jak trafnie określa tę część społeczeństwa Ewa Wysocka:  

dzieciństwo, młodość i dorosłość zmieniają swoje oblicze. Szczególnie dotyczy 

to młodego pokolenia, którego doświadczenia kreowane są przez kulturę 

imagologiczną. Kultura ta (nazywana czasem ponowoczesną, ale przede 

wszystkim związana jest z rozwojem nowych technologii informacyjno-komu-

nikacyjnych) oparta jest o przekaz ikoniczny, pośredni, nierelacyjny, zastępując 

tradycyjną kulturę opartą o przekaz słowny, dokonujący się w bezpośrednich 

interakcjach/relacjach społecznych. Właśnie ta cecha współczesnego świata 

decyduje o tym, że dzieciństwo, młodość i dorosłość odrywają się stopniowo 

od kategorii wiekowych (kryteria rozwojowe), od przypisanych im ról społecz-

nych i stylów życia im właściwych (kryteria społeczne), by wreszcie nie spełniać 

przypisanych im charakterystyk psychologicznych (kryterium psychologiczne)2. 

Sama kultura współczesna ulega swoistemu rozdwojeniu, pojawiają się elementy 

z zaszyfrowaną treścią i cytatami czytelnymi wyłącznie dla wybranych
3
. Jednak również 

stają się one pewnego rodzaju pożywką dla, jak określa Agata Nowotny, „kulturowych 

wszystkożerców”. Ich charakterystyczną cechą jest to, iż sięgają po inspiracje z różnych 

szczebli hierarchii, tworząc hybrydę przekazu masowego i elitarnego. Odbierają oni 

kulturze klasowość. To zjawisko może być także postrzegane jako swoistego rodzaju 

eksperyment – mieszanie zainteresowań kulturą wyższą z kulturą niższych warstw 

społecznych. Jedna z nich jest wtedy wiodącą, druga zaś pewnego rodzaju egzotyka 

i nowością, poznawaną jako obca zainteresowanemu
4
. Kultura współczesna ulega hybry-

dyzacji, jak za Ewą Rewers powtarza Justyna Janus-Konarska: rzeczywistość medialną 

tworzą przemieszane języki, kody, style, rodzaje tekstów, rymów, dźwięków i energii5
. 

Jednak wytworzenie hybryd stylistycznych w sztuce i m.in. połączenie opery ze 

współczesną kulturą popularną nie zawsze jest zabiegiem trafionym. Często wzbudza 

skrajne emocje, od zachwytu po dezaprobatę. Nie za każdym razem zyskuje również 

uznanie wśród młodych ludzi, którzy są głównymi adresatami owych działań. Młodzież 

zwraca uwagę na specyficzne elementy, o czym można było przekonać się podczas 

rozmów. 
Śmierć to motyw obecny we współczesnej kulturze. Równocześnie jest powszech-

nym elementem kultury pozostającym dla człowieka tajemnicą. Przez swą działalność 

                                                                   
2 Wysocka E., Młode pokolenie w kulturze imagologicznej – wyzwania i zagrożenia rozwojowe, Dydaktyka 

Informatyki, nr 14 (2019), s. 13. 
3 Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną 
SWPS, Warszawa 2010, s. 78-79. 
4 Tamże. 
5 Janus-Konarska J., Nowe media – nowa komunikacja medialna, Dziennikarstwo i Media, nr 3 (2012), s. 88. 
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artystyczną, naukową, stara się on ją poznać, przybliżyć, jednak wciąż pozostaje dla 
niego zagadką. 
W przekazach XX wieku następuje swego rodzaju instytucjonalizacja nieakcepto-

wanego przez człowieka procesu konania, znajduje on mu nową przestrzeń – szpital. 
Jednocześnie samo umieranie staje się tabu, czymś wstydliwym dla tych, którzy dążą 
do wiecznej młodości oraz szczęśliwości. Śmierć prezentowana jest w mediach 
w sposób bardzo obrazowy, wręcz brutalny, staje się jakby atrakcją medialną. Z jednej 
strony traktowana jako coś wstydliwego, z drugiej jako przedmiot fascynacji

6
. Oglądana 

na szklanym ekranie zdaje daleką, niedotyczącą widza, a jednocześnie w swojej maka-
bryczności pociągającą. 
We współczesnej literaturze dziecięcej i młodzieżowej przemijanie zostało odsunięte 

od życia ludzkiego. Niegdyś już najmłodsi byli z nią oswajani. Mnóstwo jej różno-
rakich przykładów znajdowało się w baśniach H.Ch. Andersena, braci Grimm, Ch. 
Perrault’a

7
. Dziś z jednej strony odrealnia się śmierć, jednocześnie pokazując ją w bardzo 

obrazowy, bliski sposób. Jest to jednak zabieg bezpieczny – umieranie nie dotyka 
bezpośrednio odbiorcy. Staje się on wyłącznie widzem, obserwującym naturalistyczne, 
pełne dynamiki przedstawienie. 

2. Opis badania 

Do badania tendencji w odbiorze scen śmierci zaczerpniętych z wybranych oper 
XIX i XX wieku użyto metody wywiadu. To badanie jakościowe, skupiające się na 
bardziej subiektywnej interpretacji wyników niż badanie ilościowe. W przypadku 
rozważań nad nurtami kulturowymi ten drugi rodzaj jest zdaniem autora artykułu mniej 
miarodajny. W opisie pojawiają się elementy statystyczne (przeliczniki procentowe, 
jednak mają one mają na celu wyraziste ukazanie proporcji powtarzających się dość 
często odpowiedzi).  
Należąca głównie do zakresu socjologii i antropologii metoda (wywiad) została 

przez autora rozdziału zmodyfikowana nieznacznie, by odpowiadała wymaganiom 
rozważań nad muzyką. Jest to działanie eksperymentalne. Podstawowe zasady zostały 
zachowane i przystosowane do specyfiki badań nad muzyką.  
Ankieta zawierająca pytania otwarte przeprowadzona została w dwóch grupach 

wiekowych, z których w każdej znajdowało się po 10 osób: 
1. młodzieży w wieku do 18. roku życia włącznie; 
2. młodych dorosłych z przedziału między 19. a 25. rokiem życia. 
Podział na grupy nastąpił na podstawie obserwacji różnic, poczynionej podczas 

pracy z młodzieżą. 
Respondenci to uczestnicy kursów, zajęć wokalnych i instrumentalnych w prywat-

nych szkołach muzycznych i placówkach prowadzących dodatkowe zajęcia umuzykal-
niające dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także osoby zainteresowane i czynnie 
uprawiające śpiew i grę w sposób amatorski. To głównie ci ludzie są późniejszymi 
odbiorcami wszelkiej twórczości muzycznej, potrafią, w sposób podstawowy, skupić 
się na aspektach wykonawczych oraz wartości muzycznej przekazu. 

                                                                   
6 Zakowicz I., Tanatyczny tryptyk ponowoczesności: kryzys, pornografia i renesans śmierci, Ogrody Nauk 

i Sztuk, nr 1 (2011), s. 62. 
7 Niesporek-Szamburska B., Oswajanie przemijania – śmierć we współczesnej literaturze dziecięcej 

i młodzieżowej, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży, red. K. Tałuć, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

2017, s. 96. 



 

Marta Gabryelczak-Paprocka 
 

126 
 

Przedmiotem badania była reakcja współczesnych młodych melomanów, niebędą-
cych zawodowymi muzykami (nieposiadających tytułu licencjata) na przedstawione 
obrazy śmierci w inscenizacjach spektakli operowych z przełomu XIX wieku. Wybrano 
3 przykłady scen śmierci w operze. Kierowano się kryterium popularności i przystęp-
ności odbiorczej scen. 
Wywiady, zawierały pytania otwarte. Osoba przeprowadzająca je starała się dopre-

cyzować sens wypowiedzi respondenta poprzez dodatkowe wyjaśnienia nienaznaczone 
sugestiami. Miało to na celu uzyskanie dokładnych odpowiedzi. Jednak nie miało 
naprowadzać na jakąkolwiek interpretację. Autor chciał osiągnąć najbardziej możliwy 
w tej sytuacji obiektywizm. 

Badanie przeprowadzane zostało przez muzyka praktyka i jednocześnie nauczyciela 
z zainteresowaniami humanistycznymi, zgłębiającego zagadnienia metod badawczych 
stosowanych przez nauki społeczne w celu zastosowania ich w dziedzinie sztuki. Autor 
starał się połączyć znajomość systemu tych badań z tematyką interesującą środowisko 
muzyczne, zarówno wykonawców, jak i pedagogów. Działanie to ma wymiar prak-
tyczny. Pozwala na ocenę znajomości opery wśród współczesnego społeczeństwa 
i poznanie tendencji w odbiorze tego rodzaju sztuki. Może to stać się inspiracją do 
poszukiwania rozwiązań zaistniałego problemu. 
W ramach ankiety przeprowadzonej wśród respondentów znalazły się pytania 

podstawowe: 
1. Czy oglądasz spektakle operowe? Jeśli tak, czy są to przedstawienia na żywo, 

nagrania czy transmisje? 
2. Jak przedstawiona jest śmierć we współczesnej sztuce (filmie, literaturze, 

malarstwie, muzyce)? Z czym kojarzy Ci się motyw śmierci? 
3. Jakie skojarzenia przywodzą Ci na myśl przedstawione sceny śmierci postaci 

operowych? Jakie emocje w Tobie wywołują? 
4. Czy przedstawione sceny są idealne? Czy czegoś Ci w nich brakuje bądź jest za 

dużo? 
5. Która ze scen przemawia do Ciebie najsilniej? Dlaczego? 
Ze względu na rodzaj odpowiadającego, pytania musiały być formułowane 

w sposób prosty. 
Respondentom przedstawione zostały następujące nagrania: 

 Śmierć Carmen: 
https://www.youtube.com/watch?v=puQ85aLEc5w 

 Śmierć Toski: 
https://www.youtube.com/watch?v=n6kTmWYIAcw 

 Śmierć Madamy Butterfly: 
https://www.youtube.com/watch?v=scgW24mgatM 

3. Omówienie wyników badania 

Większość respondentów nie bywa często w operze. Głównie pojawiali się tam ze 
względu na  
1. wyjścia organizowane przez szkołę (w tym głównie szkołę muzyczną, część 

z pytanych, 25% w swoim życiu rozpoczynała naukę w szkole muzycznej I lub II 
stopnia, kończąc ją na różnych etapach/poziomach);  

2. towarzyszenie rodzicom/dziadkom/innym krewnym; 

3. 10% z pytanych była zainteresowana tą sztuką. 
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15% miało styczność z transmisjami w filharmonii bądź kinie albo o nich słyszało. 

Pytanie 2. u większości badanych okazało się być kluczowe. W wypowiedziach 

pojawia się widoczne podkreślenie dwoistej natury śmierci, jaka prezentowana jest we 

współczesnej sztuce. Śmierć jako tragedia – odejście ważnej osoby, śmierć jako efek-

towne zakończenie swego rodzaju przygody. Co ciekawe, w młodzieży coraz mniejsze 

emocje wzbudza sam motyw śmierci zastosowany w przekazach kulturowych. Jest on 

daleki, jest swego rodzaju atrakcją, jednak respondenci nie odnajdują miejsca w swym 

życiu na jej obecność. Choć, nie akceptują jej obecności, paradoksalnie jest ona dla 

nich nieodłącznym elementem istnienia. 20% podkreśla, że na to postrzeganie wpływają 

również doświadczenia pandemiczne – bliskość umierania, jego naturalizacja. Jednak 

akurat respondentów nie dotknęła bezpośrednio ta forma śmierci bliskiej osoby. 

Śmierć staje się nieodłącznym elementem kina akcji, sensacji, przygody, a także 

horrorów. Gatunki te preferowane są przez młodych odbiorców. Dla 40% brutalne 

przedstawienie umierania bohaterów nie jest rażące ani poruszające, doskonale zdają 

sobie sprawę z faktu, że to efekty specjalne, a nie śmierć prawdziwa. W niektórych 

przypadkach można było usłyszeć twierdzenie, że doświadczenie śmierci w filmie, 

książce czy grze jakby rozładowuje napięcie i pozwala się pozbyć się negatywnych 

emocji. Część pytanej młodzieży uważa jednak umieranie za nierealistyczne, będące 

zjawiskiem, które ich bezpośrednio nie dotyczy, a wyłącznie składa się na całość bliżej 

nieokreślonego doświadczania rzeczywistości.  

Ciekawy jest brak głębszych emocji dotyczących odbioru scen operowych śmierci. 

Większość badanych oceniła je bardziej z punktu technicznego, jak film. Część wska-

zała na ogromne emocje towarzyszące tym ukazaniom śmierci, które ich poruszyły, 

inni wspomnieli o przesycie emocjonalnym, braku naturalności. Pojedyncze osoby, po 

chwili rozmowy o szerszym postrzeganiu całej sceny, zaczęły doceniać jej ładunek 

emocjonalny, utożsamiając się z bohaterami cierpiącymi z powodu zawodu miłosnego. 

Odnosząc się do pytania 4. większość respondentów wspomina o zbyt wolnej akcji, 

nieporównywalnej do filmów oraz popularnych książek. Tempo życia współczesnych 

jest szybkie. Również od szeroko pojętej rozrywki wymagają oni ciągłych zmian, 

nowych zdarzeń, silnego ładunku emocjonalnego. Bardzo wyraziście ta tendencja zary-

sowuje się w wypowiedziach respondentów, którzy przyzwyczajeni głównie do świata 

instant. Istnienie opiera się dla nich na „dostarczaniu natychmiastowej, czystej fascy-

nacji”, zatarta jest granica pomiędzy tym, co elitarne i popularne
8
. Światy te, przeni-

kają się, tworząc swoistą hybrydę, która staje się właściwa nie tylko kulturze młodzie-

żowej, ale również wkracza w rzeczywistość dorosłych. Niemiecka socjolog, Gabriele 

Klein, za główną cechę kultury popularnej uważa element ciągłego przekraczania 

granic między kulturą wysoką i niską, ciągłą zamianę miejscami obszarów kultury9
.  

W pytaniu 5. kluczową kwestią okazała się akcja i aktorstwo. Aż 60% badanych 

wskazało scenę śmierci Carmen jako najbardziej obrazową i wywołującą najwięcej 

emocji. 40% respondentów podkreślało kunszt aktorski Eliny Garancii, sugestywność 

jej przekazu, umiejętność oddania emocji. W większości wypowiedzi pojawiało się 

porównanie do filmu, w którym bliskość, jaką odczuwa widz w stosunku do aktora, 

jego umiejętność naturalistycznego przekazania emocji są kluczowymi aspektami dla 

                                                                   
8 Melosik Z., Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości, Dydaktyka Literatury, nr 24 (2004), s. 70. 
9 Szapinskaja J., Subkultury w kontekście kultury popularnej: od subkulturowego protestu do postsub-

kulturowego konsumpcjonizmu, Kultura i społeczeństwo nr 4 (2013), s. 101. 
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odbiorców. Wpływ niebywałego rozwoju techniki aktorskiej prezentowanej w kinema-

tografii XXI wieku jest widoczny w odpowiedziach udzielanych przez respondentów.  

Także samobójcza śmierć Toski w interpretacji Angeli Gheorghiu, była dla 

badanych dość sugestywna. Wartkość akcji zaskoczyła 25%, które stwierdziło, że nie 

spodziewałoby się tak dynamicznej sceny w operze. Ważne okazały się również dla aż 

50% badanych filmowe ujęcia, jakie zastosowano w tej interpretacji.  

Bliskość współczesnej młodzieży kultury japońskiej pozwoliła również na prawi-

dłową interpretację samobójstwa honorowego Madamy Butterfly. Najczęściej poja-

wiającym się komentarzem było jednak to, iż śmierć w operze jest zbyt powolna i nie-

realna. To jakby nienaturalne celebrowanie własnego umierania przez osobę konającą 

(śpiewającą w tym samym momencie) oraz jej, zwykle dość statyczne, otoczenie. 

Tylko 15% połączyło ten fakt ze specyfiką formy operowej, która mimo wszystko 

wymaga poświęcenia środków scenicznych na rzecz efektu muzycznego.  

Pokazane fragmenty oper wybrane zostały z dzieł najbardziej popularnych, które 

respondenci mogli znać, choćby zasłyszeć ich tytuł.  

Kolejny raz w prowadzonych przez autora badaniach nad odbiorem muzyki przez 

młodych ludzi, pojawiło się nawiązanie do rozpowszechnianych w Internecie, w me-

diach społecznościowych oraz poprzez komunikatory, obrazków o treści satyrycznej 

opisujących umieranie w operze, jako zabawną i zupełnie odrealnioną scenę, w której 

bohater po otrzymaniu rany, mającej prowadzić do natychmiastowej śmierci, jeszcze 

przez kilka minut o owej śmierci śpiewa. Brak racjonalności niektórych scen sprawia, 

iż młodym ludziom wydaje się sztuką archaiczną porównywalnie do języka i formy 

powieści epistolarnych, kojarzonych przez licealistów z książką o nieszczęśliwej 

miłości i samobójstwie Werthera napisaną przez Goethego
10

. W wypowiedziach 10% 

znalazło się powiązane z tą książką. Pojawia się nawiązanie do przekazów, jakie 

ukazywane są młodzieży w szkole.  

Śmierć jest dla nich związana głównie z filmami akcji, dramatami, dziełami wojen-

nymi. Jeśli motywem kinematograficznym jest zgon jednostki, to przeważnie postrzegają 

go jako tragedię, w kontekście śmierci zbiorowej – jako problem społeczny. W prze-

kazie współczesnym śmierć jest szybka, ekspresyjna, emocjonalna lub cicha, nieza-

uważalna. Mimo iż młodzieży zostały celowo pokazane sceny śmierci zawierające 

dość dużą dozę ekspresji, jednak w ich postrzeganiu, umieranie w operze jest powolne 

(wyłączając śmierć Toski).  

Abstrahując od wyników wywiadów, również z obserwacji dotyczących doboru 

repertuaru przez przedstawicieli młodego pokolenia, zajmujących się amatorsko lub 

półamatorsko wykonawstwem wokalnym wynika, iż dobór repertuaru związanego 

z tematyką umierania opiera się głównie na tendencjach związanych z szeroko pojętą 

kulturą masową. Swego rodzaju trywializacja czy też przeciwnie ukazanie owego 

motywu jako ważnego tematu w przekazach popularnych, ma wpływ na wybór pio-

senek ukazujących go w konkretnym kontekście. Wszelkie motywy w odbiorze konsu-

menta kultury masowej, stworzonej pierwotnie dla ujednolicenia rozwarstwionych 

skupisk robotniczych, ewoluującej dziś, są stopniowo spłycane. Część kontekstów, 

nawet przedstawionych w przekazach popularnych, jest czytelna wyłącznie dla okre-

ślonej grupy. Większość odbiorców postrzega ją powierzchownie, nie spogląda poza 

                                                                   
10 Porównanie zastosowane przez jednego z respondentów. 



Operowe sceny śmierci w odbiorze współczesnej młodzieży i młodych dorosłych – diagnoza tendencji 

jako wstęp do rozważań nad przyszłą przestrzenią dla opery w kulturze 
 

129 
 

płytką warstwę prostej narracji. Przy równoczesnym rozwoju techniki (zauważmy, że 

również kunsztu interpretacyjnego, w operze ważne staje się realistyczne aktorstwo, 

promowane przez kinematografię) następuje pewnego rodzaju wycofanie i przytłu-

mienie emocjonalne. Jak wiadomo osobom pracującym w zawodach związanych 

z występami scenicznymi, różne są techniki wykonawcze dla teatru i filmu. Obecnie na 

szeroką skalę zaczynamy udoskonalać aspekt aktorski również w operze, w poprzed-

nich epokach nastawionej głównie na ekspozycję walorów muzycznych dzieła oraz 

głosowych wykonawcy. Wpływało to na spłycenie przekazu libretta.  

Sceny śmierci operowej traktowane są przez widza żyjącego wśród szybkich 

wiadomości i przekazów, w kulturze typu instant
11

, jako pozbawione naturalizmu, 

nadmiernie wydłużone. Fascynacja osiągnięciami naukowymi i rosnące uzależnienie 

człowieka od urządzeń technicznych oraz dominacja ekonomii i jej reguł nad innymi 

sferami życia zdeterminowały charakter współczesnych przemian i w zasadniczy 

sposób wpłynęły na egzystencję człowieka, jego możliwości, sposób postrzegania świata, 

relacje z innymi ludźmi, miejsce i rolę w strukturach społecznych oraz przyczyniły się 

do powstania nowych podziałów społecznych12
 – komentuje obecny świat Grzegorz 

Maciejewski. Jednak z perspektywy czasu (artykuł pochodzi z roku 2015) możemy 

obserwować, że zaprzestanie dążenia do rozwoju tendencji pędu i sukcesu również nie 

wpływa na właściwy rozwój kulturowy człowieka, nie poszerza jego horyzontów, 

większa ilość czasu wolnego nie czyni go bardziej otwartym na zdobywanie wiedzy 

czy nowych doświadczeń. Zamyka go w jeszcze bardziej hermetycznym, uproszczonym 

świecie niskich wartości promowanych przez masowe media. Spłycenie myślenia 

i zainteresowań, doprowadza do regresu właściwego postrzegania i kreatywnej inter-

pretacji trudniejszych form wyrazowych na rzecz prostoty nie zawsze rozumianej we 

właściwym znaczeniu.  

Z powyższych rozważań można wyciągnąć wnioski dotyczące pracy nad swoistym 

ukulturowieniem młodzieży, nad formami ukazania jej szerszych aspektów kultury. 

Zauważmy, iż dla przeciętnego odbiorcy, nie osoby doszukującej się głębi muzycznej, 

wyrazowej, lecz aspektu technicznego i tempa akcji, śmierć operowa nie zdaje się już 

być, jak określają niektórzy, baśniową, ale będącą reliktem upodobań przeszłych po-

koleń. Zainteresowanie opisywaną formą sztuki zanika. Pozostaje jej aspekt badawczy 

oraz funkcja pewnego rodzaju elitarnej rozrywki. Miłość i śmierć – dwie największe 

freudowskie siły tak sugestywnie ukazywane w spektaklach operowych, dla współ-

czesnego widza, przyzwyczajonego do dużej dozy techniki i paradoksalnie naturalizmu, 

stać się mogą jedynie echem przeszłości. Mając świadomość takiej prognozy, nale-

żałoby zadać sobie pytanie, jakie metody działania należałoby zastosować, by współ-

cześni okazali równie silne zainteresowanie operze, co np. filmowi.  

Niniejszy artykuł jest wyłącznie zarysowaniem szerszej problematyki. Skupia się 

na danym przykładzie, skłaniając do wnikliwych badań oraz poszukiwania rozwiązań 

narastających problemów. Patrząc z innej perspektywy, pewna elitarność opery może 

być zjawiskiem pozytywnym, a wraz ze zwiększeniem edukacji muzycznej nastawionej 

na właściwy odbiór sztuki, zatrzymany lub zwrócony w innym kierunku zostanie proces 

popkulturyzacji opery.  

                                                                   
11 Melosik Z., dz. cyt., s. 70. 
12 Maciejewski G., Europa wobec przemian kulturowych, systemowych i gospodarczych, Studia 

Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 218 (2015), s. 11. 
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Zbyszko Melosik pisze, iż pierwszy raz w historii, pokolenie nastolatków, nazywane 

pokoleniem Y, jest konsumpcyjnym obiektem podatnym na reklamę, szczególnie 

w kwestiach: sportu wraz ze spędzaniem czasu wolnego i mody
13
. W świecie, w którym, 

zdaniem autora, panuje ogólna amerykanizacja, zanika odmienność, potrzeby ograni-

czają się do minimum wyznaczanego przez media jako wzór funkcjonowania. Pojawia 

się pytanie – jakie w tej przestrzeni istnieje miejsce dla opery? 

Z obserwacji autora wynika, iż wielu młodych ludzi niestety jednak próbuje odnaj-

dywać własną tożsamość w kojarzonym przez Melosika z klasą średnią świecie podo-

bieństwa, jednakowości i, jak niestety się dzieje, bylejakości. Zwiększenie działań 

uświadamiających, umuzykalniających, wprowadzających w rzeczywistość sztuki 

wysokiej, mogłyby pomóc w jej rozpowszechnieniu, uwrażliwieniu na nią społeczeń-

stwa, a w końcu nauczyć szeroko pojęty ogół odbioru sztuki. 

4. Podsumowanie 

Współcześni młodzi ludzie przez wpływ kultury, w której żyją, przeważnie postrze-

gają operę jako twór nienaturalny i nieaktualny, choć istnieje grono zafascynowane 

nią, traktujące jako wyjątkowy przejaw ludzkiej działalności artystycznej. Za materiał, 

na którego podstawie dla potrzeb tego rozdziału zbadane zostały tendencje kulturowe, 

posłużyły sceny śmierci. Jej przedstawienie w tradycji ewoluowało przez wieki. Dziś, 

popularność gier komputerowych, brutalnych filmów oraz specyfika literatury powodują, 

iż bardzo trudno jest w sposób sugestywny oddać piękno czy niekwestionowany patos 

śmierci operowej. Badanie, jakie zostało przeprowadzone, diagnozuje współczesne 

podejście do tematyki śmierci w operze wśród młodych ludzi, do których w przy-

szłości skierowana zostanie sztuka (obecnie najwięcej odbiorców ma pośród starszego 

pokolenia). Można również dostrzec jego sens prognostyczny, co w przypadku nieko-

rzystnych wyników, pozwoli na zatrzymanie bądź załagodzenie procesów prowadzą-

cych do zaniku zainteresowania operą wśród dorastającego społeczeństwa. Interpretacja 

wywiadów przeprowadzone wśród grupy młodych ludzi będących uczestnikami dodat-

kowych zajęć muzycznych wskazuje na konieczność przybliżenia młodemu pokoleniu 

sztuki operowej. Sama fascynacja śpiewem czy grą na instrumencie niekoniecznie 

prowadzi do zapoznania się z klasyką, choć część młodych ludzi wykazuje choćby 

chwilowe zainteresowanie owym nurtem. Tempo, w jakim przedstawiana jest we 

współczesnej twórczości akcja usuwa element kontemplacyjny, któremu sprzyja czas 

historii operowych, charakteryzujących się większą rozciągłością. Sztuka ta stwarza 

przestrzeń na dokonanie przemyśleń dotyczących obejrzanej sceny, skupieniem nad 

towarzyszeniem sugestywnej muzyki i głosu ludzkiego. Mogłaby stać się doskonałą 

pauzą, chwilą wytchnienia przy zbytniej intensywności życia. Badanie to może stać się 

wstępem do dyskusji, jakie działania należałoby podjąć, aby odwrócić tendencję nie-

korzystną dla przyszłości przedstawień operowych. Nie możemy tu oczywiście gene-

ralizować, gdyż oprócz osób niezainteresowanych znajdują się również ci, dla których 

owe spektakle stają się nieodłącznym elementem życia. 

Sama scena śmierci jest doskonałym materiałem pozwalającym na stworzenie 

odpowiednich pytań pomagających zbadać pewne nurty kulturowe. W tradycji konanie 

zawsze pozostaje jednym z najbardziej istotnych motywów opisywanym w różnych 

                                                                   
13 Melosik Z., Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, [w:] Media, edukacja, kultura. 

W stronę edukacji medialnej, red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Rzeszów 2012, s. 40. 
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kontekstach. Elementem jednocześnie nieuniknionym, codziennym, a zarazem tajem-

niczym, nie do końca zbadanym.  

Rolą osoby pracującej z młodzieżą jest nie tylko akceptacja osobowości i zainte-

resowań tej grupy, ale również sugestywne i pomysłowe przekazywanie jej wiedzy tak, 

aby bez poczucia nacisku czy przymusu, w młodym człowieku zaszczepić pewne 

wartości, zainteresować go tematyką, która być może w jego środowisku życia nie jest 

popularna, a jego samego może pobudzić do pewnych refleksji, rozwijania zaintere-

sowań. Diagnostyka tendencji panujących wśród młodych jest bardzo istotna z punktu 

widzenia twórców i interpretatorów. Pozostawione zostaje również do rozważenia 

wyżej wymienionym kreatorom pytanie, jakie kolejne zmiany, należy wprowadzać do 

interpretacji przedstawień operowych i czy modyfikacje dotąd stosowane odnoszą 

pożądane skutki. Młodzież pytana o tak popularne dziś przenoszenie akcji spektakli do 

współczesności również nie odpowiada jednoznacznie. Często modne obecnie stroje 

i współczesna problematyka umieszczane w operze, w odbiorze ludzkim kłócą się 

z przyjętym przez daną osobę, dość powszechnym wyobrażeniami o tej formie jako 

sztuce elitarnej, wymagającej pewnej konwencji. Określenie samych nurtów wyznacza 

wstępnie pewne możliwości ukierunkowania dalszego działania. Nadzieję pozostawia 

fakt, iż wśród młodych ludzi znajdują się także ci, którzy zafascynowani operą odnajdą 

język oraz środki pozwalające na przeniesienie owych zainteresowań na rówieśników. 
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Operowe sceny śmierci w odbiorze współczesnej młodzieży i młodych dorosłych – 

diagnoza tendencji jako wstęp do rozważań nad przyszłą przestrzenią dla opery 

w kulturze 

Streszczenie 

Za pomocą metod badawczych stosowanych w naukach społecznych starano się odnaleźć tendencje 

w odbiorze opery przez młode pokolenie. Przyczyn postrzegania w sposób tej sztuki przez młodzież 

w sposób negatywny bądź obojętny upatrywano w powszechności kultury masowej, która ma wpływ na 
odbiór dzieł uważanych współcześnie za archaiczne. Badanie miało wymiar praktyczny, gdyż może stać 

się wskazówką dla twórców i wykonawców, jaki typ postrzeganie opery prezentują młodzi ludzie, będący 

uczestnikami muzycznych zajęć pozalekcyjnych, jednak nieszkolącymi się na zawodowych muzyków, 

a wyłącznie traktującymi tę dziedzinę sztuki jako rozrywkę. To oni są zwykle grupą, do której skierowana 
jest twórczość artystyczna, stają się jej świadomymi odbiorcami. Motyw śmierci jako popularny i uniwer-

salny, posiadający wiele znaczeń i interpretacji, stał się wspaniałym polem do wybadania tendencji panują-

cych wśród grupy respondentów. Użyta została metoda wywiadu, a do interpretacji wyników zastosowano 

zarówno opisów właściwych badaniom jakościowym, jak i wyliczeń procentowych będących cechą badań 
ilościowych. Została zastosowana podwójna metoda pomagająca w dokładnym przybliżeniu tendencji.  

Analiza materiałów źródłowych oraz wyników przeprowadzonej ankiety pozwoliła na wyciągniecie 

wniosków, które mogą stać się wstępem do szerszych badań nad problematyką. Pozwolą one uniknąć 

kryzysu opery, a także zniwelować skutki, jakie niesie dla sztuki wysokiej homogenizacja kulturowa, która 
opera się głównie na amerykanizacji.  

Badanie miała charakter diagnostyczny, diagnostyka zaś pozwoli na odnalezienie metod zażegnania 

obecnego kryzysu opery. 

Słowa kluczowe: opera, kultura masowa, śmierć, scena, sztuka 
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Deifikacja poprzez śmierć –  

sati w kulturze i sztuce indyjskiej 

1. Wstęp 

Sati („cnotliwa niewiasta”) – to we współczesnym użyciu słowa wdowa, która 

spłonęła żywcem na stosie pogrzebowym męża, nazwa samej ceremonii oraz imię 

bogini
2
. Kobiety płonące wraz z małżonkiem terminem sati określili pierwsi misjona-

rze i urzędnicy europejscy. W literaturze sanskryckiej rzadko się on pojawia, na okre-

ślenie tego rytuału używa się kilku terminów, np. anwarohana – „wstąpienie na [stos] 

za [zmarłym mężem]” czy sahagamana – wspólne kroczenie z [mężem na tamten 

świat]. Brytyjczycy terminem sati określali głownie kobiety, które uczestniczyły 

w ceremonii, natomiast suttee – sama ceremonię
3
.  

Wzmianki o tym rytualne pojawiają się w starożytności, stopniowo stawał się on 

coraz bardziej rozpowszechniony, a w początkach dwudziestego stulecia urósł w opinii 

nacjonalistów indyjskich do rangi niemal najwyższej ceremonii, w jakiej mogła wziąć 

udział kobieta. Poprzez spalenie się żywcem z mężem zyskiwała ona uwznioślony 

status, stawała się świętą, a niekiedy nawet boginią, do której wierni zwracali się 

z prośbą o łaski. Dzieła sztuki związane z sati podzielić można na kilka głównych 

kategorii. W skład pierwszej wchodzą pomniki, które stawiano kobietom po dokonaniu 

samospalenia, w drugiej – świątynie im poświęcone, a trzecia to wizerunki wiernych 

żon w sztuce niezwiązanej bezpośrednio z miejscem dokonania aktu. W każdym z nich 

podkreślano uwznioślony, boski status kobiety, która zdecydowała się spłonąć 

z małżonkiem. 

2. Rys historyczny 

W okresie wedyjskim sati nie było praktykowanym obyczajem. Badacze przypusz-
czają, iż pewną jego formą było położenie wdowy obok męża na jego stosie pogrzebo-
wym. Po odprawieniu rytuałów opuszczała jednak to miejsce przed rozpaleniem ognia

4
. 

Wzmianki o wstępowaniu wdów na stos ciałopalny męża pochodzą z ok. 300 roku 
p.n.e. Obyczaj ten istniał w wielu dawnych kulturach, wydaje się, że w społeczeństwie 
indyjskim rozpowszechnił się za sprawą najazdów nomadów z Azji Środkowej 
i początkowo praktykowany był jedynie przez kszatrijów

5
. Fakt ten może potwierdzać 

przypuszczenia badaczy, że to właśnie za sprawą protoplastów radźputów napływa-
jących z tamtych terenów, obyczaj ten rozpowszechnił się w Indiach. Wydaje się 
                                                                   
1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej 

i Pozaeuropejskiej. 
2 Bogini Sati, z uwagi na objętość i zakres pracy, nie zostanie omówiona.  
3 Więcej zob. Szczurek P., Sati: Samopalenie wdów indyjskich w najdawniejszych relacjach wschodu 

i zachodu, Dialog, Warszawa 2013, s. 27-36. 
4 Altekar A.S., The Position of Women In Hindu Civilization: From Prehistoric Times to the Present Day, 
Motilal Banarsidass, Delhi 1962, s. 117-118; zob. też: Meyer J.J., Sexual Life in Ancient India: A Study in the 

Comparative History of Indian Culture, Motilal Banarsidass, Delhi 1971, s. 412-415. 
5 Altekar A.S., dz. cyt., s. 128.  
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nawet, że do około 1000 roku zabroniony był dla innych warstw społecznych. 
O braminkach popełniających sati spotyka się sporadyczne wzmianki dopiero od tego 
czasu

6
. Stopniowo, od początków naszej ery, obyczaj ten występuje coraz częściej. 

Wiąże się to z obniżaniem statusu kobiety. Wpływ na to miały przede wszystkim 
następujące czynniki: obniżanie wieku zamążpójścia, odsuwanie kobiety od edukacji, 
przekonanie, że ryty pośmiertne rodziców może odprawić jedynie syn, zakaz ponownego 
ożenku wdów oraz status i sytuacja życiowa wdowy. W okresie tym istniały dwa główne 
stanowiska oceniające rytualne samobójstwo – jedno aprobujące, drugie natomiast 
całkowicie negujące ten proceder

7
. Od mniej więcej 700 roku zauważalna jest 

stopniowa przewaga głosów popierający sati. Pojawiają się coraz częściej opinie, że 
jedynym wyborem dla wdowy jest samobójstwo. Coraz więcej też powstaje tekstów 
opisujących pośmiertne szczęście małżonków. Efektem tego był wzrost sati w Indiach 
Północnych obserwowany w latach 700-1000. Na południu Indii do tysięcznego roku 
naszej ery wypadki takie zdarzały się sporadycznie, a samospalenia dokonywały głównie 
królowe. Od dwunastego do czternastego stulecia udokumentowanych jest coraz więcej 
wypadków sati na południu, dokonywanych przez braminki. Z okresu XVII-XVIII 
wieku zachowało się wiele pomników na ich cześć, co świadczy o rozprzestrzenianiu 
się tego zwyczaju, także wśród niższych warstw społecznych

8
. Od około XVIII wieku 

zauważalny jest wzrost liczby popełnianych samospaleń. Praktykowane one wówczas 
było we wszystkich warstwach społecznych, a szczególnie wśród wyższej rządzącej; 
największa ich ilość odbyła się w Radźasthanie

9
. Zwraca się też uwagę na fakt związku 

edukacji z liczbą popełnianych samobójstw. Tam, gdzie poziom analfabetyzmu wśród 
kobiet jest największy, tam najwięcej kobiet wstępuje na stos pogrzebowy męża (np. 
Radźasthan). Nie należy się jednak posuwać do stwierdzenia, że tylko niewykształcone 
kobiety płonęły na stosach

10
. Obyczaj ten był praktykowany aż do 1829 roku, kiedy to 

został formalnie zabroniony przez Brytyjczyków. Po tym edykcie zauważalny był 
paradoksalnie wzrost liczby popełnianych sati – potraktowano bowiem ów zapis jako 
zamach na narodową tradycję

11
. Jednym z ostatnich, bardzo szeroko dyskutowanym 

przypadkiem sati, było samobójstwo Roop Kanwar we wsi Deorala (Radźasthan) 
w 1987 roku

12
. Po tym wydarzeniu, w 1988 roku wydano zakaz kultu sati13

. Oprócz 

                                                                   
6 Tamże, s. 129.  
7 Tamże, s. 124-125; zob. też Sharma S.R., Society and Culture in Rajasthan: Circa AD 700-900, South Asia 

Books, New Delhi 1996, s. 76-78; Szczurek P., dz. cyt. 
8 Altekar A.S., dz. cyt., s. 132. 
9 Noble W.A., Sankhyan A.R., Signs of the Divine: Sati Memorials and Sati Worship in Rajasthan, [w:] red. 

Karine Schomer, Joan L. Erdman, Deryck O. Lodrick, The Idea of Rajasthan: Explorations in Regional 

Identity, Vol. 1, Lloyd I. Rudolph, Manohar American Institute of Indian Studies, New Dehli 1994, s. 345. 
10 Por.: Narasimhan S., Sati: A Study of Widow Burning in India, Viking Penguin Books India, New Delhi 

1990. 
11 Więcej na temat debaty na temat sati w okresie kolonialnym zob. np. Mani L., Contentious Traditions: The 

Debate on Sati in Colonial India, Oxford University Press, New Delhi 1998.  
12 Zob. np.: Talwar O.V., The Roop Kanwar Case: Feminist Responses, [w:] Hawley John Stratton (red.), Sati 
the Blessing and the Curse: The Burning of Wives in India, Oxford University Press, New York 1994, s. 101-

130; Nandy A., Sati as Profit Versus Sati as Spectacle: The Public Debate on Roop Kanwar’s Death, [w:] 

Hawley John S.tratton (red.), Sati the Blessing and the Curse: The Burning of Wives in India, Oxford 

University Press, New York 1994, s. 131-148; Bosch van den L.P., A Burning Question: Sati and Sati 
Temples as the Focus of Political Interest, Numen, Vol. 37, Fasc. 2 (Dec., 1990), s. 174-194; nie znaczy to 

jednak, że był to przypadek ostatni, np. W 2002 roku spłonęła Kuttu Bai, zob. np. Another Sati, Economic and 

Political Weekly, Vol. 37, No. 33 (Aug. 17-23, 2002), s. 3383-3384.  
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rytuału, podczas którego paliła się jedna lub kilka wdów, istniał też (szczególnie 
w średniowieczu) dźauhar – całopalenie rodziny królewskiej wraz ze strażą przyboczną, 
kobietami i dziećmi żywcem w komnatach twierdzy, podczas gdy wojownicy walczyli 
do końca. Wypadki takie miały miejsce np. w  ittaurgarhu w 1303, 1535 i 1568 roku. 

3. Aspekt religijno-mistyczny 

Ważnym wymiarem sati, niezwykle istotnym dla przedstawień w sztuce, był aspekt 
religijno-mistyczny. Tłumaczony był on z jednej strony wyspekulowanym pojęciem 
wierności, która winna sięgać poza grób, jak również przekonaniem o konieczności 
towarzyszenia mężowi w jego pośmiertnej wędrówce, ponieważ tylko żona mogła to 
uczynić

14
. Kobieta decydująca się na ten akt była przekonana, że po odbyciu ceremonii 

połączy się już z ukochanym na zawsze w wiecznym akcie małżeństwa
15
. Co więcej, 

niszczy jego grzechy. Podkreślano, że nie jest ważne, jakie wiodła życie i czy podjęła 
decyzję przymuszona – aktem tym bowiem zmywa ona grzechy obydwojga. Niekiedy 
motywacja kobiety była tak silna, że nie mogły ją od tego odwieść ani płaczące dzieci, 
ani błagalne prośby rodziców. Kobieta zyskiwała przez to więc status świętej i już od 
samego momentu podjęcia decyzji traktowana była z nabożną czcią. Istotnym aspektem 
dla wielu kobiet decydujących się na spalenie żywcem z mężem była pozycja wdów. 
Żona po śmierci męża bowiem traciła swoją pozycję społeczną. Kobietę zamężną 
postrzegano jako połowę mężczyzny; była ona od chwili ślubu nierozerwalnie z nim 
związana. Co więcej, jest ona z nim tak połączona, że jeśli umrze pierwsza, to błąka się 
na ziemi blisko niego (z tego powodu kolejne żony oddają jej cześć). Mężczyzna 
bowiem jakby ogarnia sobą kobietę, jednak odwrotnie tak się nie dzieje. Jeśli więc 
mężczyzna umrze, wdowę postrzega się jako półmartwą, zawieszoną między życiem 
a śmiercią, niczym błąkające się duchy. Pozostaje ona istotą nieczystą do końca życia, 
w taki sam sposób, w jaki chwilowo pozostają nieczyści członkowie rodziny, po 
śmierci bliskiej osoby

16
.  

4. Ceremonia i jej symbolika 

Kobieta mającą popełnić samobójstwo dokonywała najpierw rytualnej kąpieli, potem 
nakładała odpowiedni strój i ozdoby. Miał on podkreślić jej status żony, najczęściej 
więc wdziewano czerwone lub szafranowe sari, a pod nie zakładano czerwoną spódnicę 
i ćoli. Szafran wiązany jest z wyrzeczeniem się pragnień i oddaniem życia, a czerwień, 
kolor panny młodej, uważany jest za pomyślny. Połączenie w stroju tych dwóch barw 
oznacza dobrze wróżący charakter ofiary składanej przez kobietę z własnego życia

17
. 

Ozdoby, a szczególnie bransoletki, również oznaczały zachowanie przez kobietę 
statusu żony. Tak odzianą i przystrojoną prowadzono następnie w asyście rozmaitych 
osób, w tym muzyków, na miejsce kremacji, gdzie rozdawała, przeważnie najbliż-

                                                                   
13 Na temat współczesnej debaty o sati zob. np. Kumar R., The History of Doing: An Illustrated Account of 

Movements for Women’s Rights and Feminism In India 1800-1990. Kali for Women, New Delhi 1993,  

s. 172-181.  
14 Wałkówska H., Kult zmarłych w Indiach starożytnych. Studia z etnografii Indii, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 44.  
15 Narasimhan S., dz. cyt., s. 90. 
16 Więcej zob. np.: Lamb S., White Saris and Sweet Mangoes: Aging, Gender, and Body in North India, 
University of California Press, Berkeley 2000. 
17 Harlan L., Pieśni kobiet z okazji pomyślnych wydarzeń, [w:] red. Donald S. Lopez, Praktyki religijne 

w Indiach, tłum. Elżbieta Walter, Dialog, Warszawa 2001, s. 325. 
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szym, swoje ozdoby (które później stawały się obiektem czci) i zasiadała na stosie. 
Podróżnicy obserwujący tę ceremonię relacjonowali, że przekazywano jej niekiedy 
informacje dla zmarłych krewnych, które miała im przekazać po śmierci. Gdy mąż 
leżał już na marach, najczęściej kładła jego głowę na swym łonie. W przypadku, gdy 
żon było więcej i nie starczało miejsca dla wszystkich, wybierano tylko jedną, dla 
pozostałych przygotowywano osobne stosy. Zdarzało się również, iż mężczyzna ginął 
daleko od domu, w takich razach kobiety zabierały do skremowania jakąś rzecz, która 
należała do niego, najczęściej turban lub buty. Zdarzały się przypadki, kiedy kobieta 
nie mogła spłonąć z mężem, mimo iż jego ciało było obecne. Nie wolno było wstę-
pować na stos kobiecie miesiączkującej (chyba że odprawiła odpowiednie rytuały 
i ofiarowała krowy), będącej w ciąży oraz mającej małe dziecko (choć zdarzały się od 
tego odstępstwa). W pierwszym przypadku musiała odczekać pięć dni i spłonąć z butami 
męża

18
. Kobieta trzymała w rękach często cytrynę, kokos oraz lustro. Cytryna 

w tradycji indyjskiej, poprzez swój owalny kształt (podobnie jak kokos) jest związana 
z ofiarą, ma również znaczenie apotropaiczne – oddalała złe moce, przynosi szczęście, 
wierzono również, że posiada wróżbiarską moc i jest przyborem, który umożliwia 
poznanie przyszłości. Stosowana więc była nie tylko podczas ceremonii palenia wdów, 
w trakcie egzorcyzmów oraz rozmaitych działaniach wróżbiarskich oraz mających na 
celu oczyszczeniu od zła

19
. Kokos w hinduizmie ma wyjątkowe znaczenie. Poprzez 

swoje właściwości oczyszczające, uzdrawiające, wzmacniające, stosuje się go po-
wszechnie w rytuałach, zarówno domowych, jak i świątynnych. Ofiarą z niego rozpo-
czyna się większość ważnych w życiu działań czy przedsięwzięć. Często przypisuje 
mu się symbolikę płodności, stąd pojawia się często w trakcie ceremonii zaślubin. 
Umieszczony w naczyniu symbolizuje płodne łono, podczas gdy sam owoc odzwier-
ciedla siły życia. W południowych Indiach wielokrotnie instaluje się go w ołtarzach 
domowych, oznaczając wówczas zmarłych członków rodziny. Naczynie udekorowane 
z kokosem stosowane jest powszechnie podczas rytuałów religijnych w Tamil Nadu, 
uważa się, że symbolizuje Boga

20
. Niekiedy nazywa się go też śriphala – czyli owoc 

poświęcony Śri Lakszmi – bogini urodzaju, płodności i wszelkiego dobrobytu. Z tego 
względu powszechnie stosuje się go w rytuałach jej poświęconych

21
. W niektórych 

tradycjach kokos postrzega się jako symbol ludzkiej głowy. Analogie takie nasunął 
mędrcom przede wszystkim kształt, a także zawartość kokosa – jego woda zawiera 
bardzo wiele elektrolitów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
Uważa się, że kokos stanowi najświętszy owoc stworzony przez Boga, podobnie jak 
człowiek uważany jest za najwyższą spośród istot żyjących na ziemi. Z tego względu 
w niektórych obrzędach, które wymagały teoretycznie ofiary z ludzkiej głowy, 
składano orzech, który wybierano w taki sposób, aby jak najbardziej przypominał swoim 
wyglądem głowę człowieka

22
. Sati, wchodząc w płonienie, trzymała kokos, który 

                                                                   
18 Narasimhan S., dz. cyt., s. 24; Altekar A.S., dz. cyt., s. 133-134.  
19 Weinberger-Thomas C., Ashes of Immortality: Widow-Burning In India, University of Chicago Press, 

Chicago 1999, s. 68-69.  
20 Van Hollen C., Birth on the Threshold: Childbirth and Modernity in South India, University of California 

Press, Berkeley-Los Angeles-London 2003, s. 92.  
21 Cort J.E., Jains in the World: Religious Values and Ideology in India, Oxford University Press, Oxford 

2001; Patnaik N., The Garden of Life: An Introduction to the Healing Plants of India, Doubleday, New York 
1993, s. 28; Rai V., Glow: Indian Foods, Recipes and Rituals for Beauty, Inside and Out, Penguin Random 

House India Private Limited, Gurgaon 2018. 
22 Patnaik N., dz. cyt., s. 28; Dhunpath P.D., Kalash – The Womb of Creation, Premila D. Dhunpath, 2008.  



 

Deifikacja poprzez śmierć – sati w kulturze i sztuce indyjskiej 
 

137 
 

pozbawiany był prawie wszystkich włosów, zostawiano je jedynie w jednym miejscu, 
co stanowiło też nawiązanie do tradycyjnego uczesania świątobliwych mędrców, 
braminów

23
. Lustro z kolei stanowi swoisty atrybut kobiet, często trzymają go w tym 

znaczeniu boginie (np. żeńska strona łączonego bóstwa Ardhanariśwara – pół kobieta, 
pół mężczyzna). Stanowi on element wielu rytuałów kobiecych, jest też tradycyjnym 
prezentem, który pan młody ofiarowuje swojej przyszłej żonie podczas zaślubin

24
. 

Ceremonia była bardzo huczna – grano na instrumentach, palono kadzidła, rzucano 
kwiaty. Kobiety przed wstąpieniem na stos pogrzebowy zmuszane były też niekiedy do 
zażywania opium w celu znieczulenia straszliwego bólu. Nie do końca jednak to 
pomagało, by więc zagłuszyć rozdzierające krzyki płonącej żywcem żony, podczas 
ceremonii grano rytmicznie na bębnach

25
.  

5. Pomniki i świątynie sati – formy i symbolika 

Jak wspomniano, wierzono, że żona ginąca dobrowolnie wraz z mężem na jego 
stosie pogrzebowym idzie po śmierci prosto do nieba. Z przekonania tego wyrósł kult 
samobójczyń umierających w ten sposób, czego wyrazem były stawiane im niekiedy 
upamiętniające to zdarzenie monumenty, a nawet świątynie, w których czczono je jak 
boginie. Uważano, że kobieta, która postanowiła zostać sati posiada wielką moc – tak 
ogromną, że mogła rzucać klątwy

26
. Istnieje również pogląd, że nie wolno kobiety 

odwodzić od decyzji spalenia się z mężem, bo może rzucić ona urok
27
. Wierzy się, że 

wybitni bohaterowie uczczeni kamiennymi pomnikami pamięci (w tym sati), po tym 
jak dostali się do nieba, powracali do kamienia, aby stać się opiekunami lokalnej 
społeczności. Niekiedy sati utożsamiano z Wielką Boginią, uznawano ją za jej 
manifestację i w taki sposób czczono

28
.  

Najprostszą formą pomnika pamiątkowego są ściany, na których odciśnięta jest 
dłoń kobiety (rys. 1) lub kobiet, które miały popełnić samobójstwo (rys. 2, 3 i 4). 
Wierzono bowiem, że to właśnie w dłoniach kumuluje się największa moc sati29

. Wielo-
krotnie wspomina się, że kobiety mogły wzniecać ogień z ręki. Jeden z podróżników 
donosi, że kobieta, która postanowiła spłonąć wraz z mężem, aby udowodnić, że 
z własnej woli chce zostać sati, zapaliła drewno swoją ręką30

. Uczestnicy obrzędu 
wielokrotnie wspominali, że stos zapalał się sam, podpalany od jej rąk. Niektórzy są 
nawet zdania, że prawdziwa sati zapala się od własnego ognia31

 lub spływa na nią 
ognisty płomień słońca

32
. Odciśnięte dłonie to gest abhaja mudra oznaczający błogo-

sławieństwo. Wierzy się, że sati w sposób szczególny błogosławi młode mężatki, które 
proszą ją o płodność. 

                                                                   
23 Weinberger-Thomas C., dz. cyt., s. 69.  
24 Tamże, s. 70.  
25 Khatri L.N., Jaisalmer Folklore History & Architecture, Morchang Publications, Jaisalmer 1997, s. 24. 
26 Narasimhan S., dz. cyt., s. 90. 
27 Tamże. 
28 Zob. Szczurek P., dz. cyt., s. 262-277.  
29 Noble W.A., Sankhyan A.R., dz. cyt., s. 345. 
30 Altekar A.S., dz. cyt., s. 136.  
31 Hardgrove A., Sati Worship and Marwari Public Identity in India, „The Journal of Asian Studies”, Vol. 58, 

No. 3 (Aug., 1999), s. 747.  
32 Bosch van den L.P., dz. cyt., s. 175.  
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Rysunek 1. Odcisk dłoni sati, Dźodhpur, [fot. Dorota Kamińska-Jones] 

 
Rysunek 2. Odciski dłoni sati, Dźodhpur, [fot. Dorota Kamińska-Jones] 
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Rysunek 3. Odciski dłoni sati, Fort Mehrangarh, Dźodhpur, [fot. Dorota Kamińska-Jones] 

 
Rysunek 4. Odciski dłoni sati, Fort Mehrangarh, Dźodhpur, [fot. Dorota Kamińska-Jones] 
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Motyw ręki pojawia się też w wolnostojących kamieniach pamięci (rys. 5). 

Niektóre z nich przybierają taką właśnie formę – wzniesione do góry ramię z otwartą, 

zwróconą w stronę oglądającego dłonią w geście abhaja mudra. Na nadgarstkach 

ukazywane są bransolety – symbol mężatki. Wierzono, że bransoleta symbolicznie 

wiąże kobiecą moc, trzyma ją pod kontrolą, stąd stała się symbolem mężatek, bowiem 

to mąż właśnie ma czuwać nad kobiecą siłą – śakti. Przedstawienie więc ręki z bran-

soletami na pomniku oznacza, że kobieta zachowała status żony, podczas ceremonii 

stawania się wdową są one bowiem rozbijane. Kobieta mogła też być ukazana, jak 

wznosi rękę ku górze (rys. 6). 

 
Rysunek 5. Sela sati, Korlai, [fot. Pratish Khedekar] 

Inną formą pomnika były kamienne płyty różnych kształtów lub kolumny, stojące 

pojedynczo bądź po klika, zdobione płaskorzeźbami, czasem też zawierające inskry-

pcje; mogły być też umieszczane na specjalnej platformie oraz pod dachami. Niekiedy 

sati ukazana jest na słupie bądź słup przedstawiony jest jako część monumentu. 

Badacze interpretują to jako słup małżeński, który był powszechny w ceremoniach 

zaślubin, szczególnie w środkowych Indiach. Umieszczenie więc go na monumencie 

świadczy o zachowaniu małżeństwa, kobieta nie staje się wdową, ale poprzez akt 

samospalenia pozostaje nadal żoną
33

. 

                                                                   
33 Sontheimer G.-D., Hero and Sati-Stones of Maharashtra, [w:] Settar S., Sontheimer G.-D., (red.), 

Memorial Stones A Study of Their Origin, Significance and Variety, Institute of Indian Art History, Karnataka 
University, Dharwad 1982, s. 278; Sontheimer G.-D., On the Memorials to the Dead in the Tribal Area of 

Central India, [w:] Settar S., Sontheimer G.-D. (red.), Memorial Stones A Study of Their Origin, Significance 

and Variety, Institute of Indian Art History, Karnataka University, Dharwad 1982, s. 97. 
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Rysunek 6. Kaplica sati, pośrodku stela z sati i mężem, z lewej strony odciski stóp, Fort Mehrangarh, 

Dźodhpur, [fot. Dorota Kamińska-Jones] 

Formy dachów oraz pomników bywają różnorodne; są więc naśladujące kształt 

kopuły czy też wieżę świątynną. Niekiedy konstrukcje te rozrastają się do dużych 

budowli, wznoszonych najczęściej nad wodnym akwenem. Cenotafy wznoszono na 

cześć władców, tam też umieszczano tablice radży z jego sati.  

Postaci wyrzeźbione na pamiątkowych panelach to mężczyzna, ten, który umarł 

oraz kobiety spalone żywcem wraz z nim na stosie. Niekiedy portretowano cały orszak – 

muzyków, tancerki. Mężczyzna przedstawiany jest najczęściej jako uosobienie władcy 

idealnego – wojownika, na koniu, w turbanie, z bronią; często na koniu (rys. 6). Jeśli 

ukazywany jest w pozycji stojącej, wtedy najczęściej ma ręce przedstawione w geście 

namaskar – złożone dłonie, jak do modlitwy. Jeśli zmarły był władcą, nad jego głową 

umieszczany był parasol – oznaka władzy i świętości – trzymany najczęściej przez 

służbę. Inny wariant ukazuje radżę z dwoma służącymi, z których jeden trzyma parasol, 

a drugi miotełkę (tradycyjne symbole władzy)
34
. Kobiety przedstawiane bywają w geście 

namaskar bądź z jedną ręką wzniesioną do góry. Mogą one stać koło mężczyzny, 

okazując mu szacunek lub obejmować męża, symbolicznie zabierając go w zaświaty. 

Kiedy ukazano wiele z nich, w różnych polach kompozycyjnych, uważa się, że te 

stojące w wyższym rzędzie, stanowiły jego legalne żony, podczas gdy te umieszczone 

niżej były prawdopodobnie konkubinami i służącymi
35

. 

                                                                   
34 Więcej na ten temat zob.: Kamińska D., Portrety władców hinduskich północnych Indii XVI-XIX wieku, 
Neriton, Warszawa 2008. 
35 Zob. np. Singh B., The Present Status of “Sati” Memorials of Medieval Rajasthan, Proceedings of the 

Indian History Congress, Vol. 72, Part-II, 2011, s. 1268. 
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Na kamieniu pamięci może być także ukazana kobieta w ujęciu całopostaciowym. 

Niekiedy stoi obok niego (rys. 7) lub trzyma na kolanach zmarłego małżonka. Sati wy-

konuje wtedy zazwyczaj gest abhaja mudra, a koło jej głowy przedstawione są 

najczęściej słońce i księżyc. Kobieta ukazywana jest też analogicznie jako figura wolno-

stojąca, trzymająca wtedy często w ramionach męża. Jest to symboliczne przestawienie 

nieśmiertelnej niewiasty, która teraz stała się boginią, zabierającą swego męża 

w zaświaty.  

 
Rysunek 7. Stela sati, Belgami, [fot. Dinesh Kannambadi] 

Mężczyzna może być w ogóle nieprzedstawiony na kamieniu pamięci, a wyłącznie 

niewiasta, która spłonęła. Zdarzają się też obiekty, na których umieszczano po kilka 

sati, np. dwie, trzymające się wtedy często za ręce (rys. 8).  

 
Rysunek 8. Stela sati, Madhja Pradeś lub Radźasthan, Muzeum Okręgowe w Toruniu, [fot. Paulina Sugalska] 
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Pomnik sati może stanowić również kubiczny monument, na którym wyrzeźbione 
zostały odciski stóp (rys. 6, 9). W tradycji indyjskiej w takiej formie przestawiani są 
jeszcze Wisznu i Budda. Oddanie czci stopom stanowi najwyższy szacunek. Istnieje 
przekonanie, że dotknięcie stóp świątobliwej osoby spowoduje przepływ dobrej energii 
od niej. Odciski stóp bóstw symbolizują swoistą „dostępność” boga, jego dobroć 
i otwartość na wyznawców

36
. W przypadku stóp sati stanowią symbol jej ostatniego 

kontaktu ze światem, a także jej stałą obecność. Na niektórych monumentach obramienie 
pola kompozycyjnego, w którym umieszczono wizerunki stóp, ukształtowane jest 
w formę joni (rys. 6). Stanowi to podkreślenie statusu sati, która jest teraz emanacją 
boskiej śakti. 

 
Rysunek 9. Odciski stóp sati, Fort Mehrangarh, Dźodhpur, [fot. Dorota Kamińska-Jones] 

Formy pomników oraz elementy na nich ukazane mają często znacznie symbo-
iczne. Słupy oraz formy w kształcie wieży świątynnej symbolizują oś świata, świętą 
górę łączącą niebo z ziemią. Linga, na której wyrzeźbione są niekiedy postaci, a także 
ukazywana jako jeden z elementów na słupach pamięci, oznacza święte centrum i oś 
świata. Poprzez fakt, że jest ona połączona z joni – symbolem żeńskiego narządu roz-
rodczego, symbolizuje również połączenie męskiej i żeńskiej zasady, odnosząc się 
również w tym wypadku do świętego związku sati z jej mężem. Elementami często 
występującymi na stelach są słońce i księżyc. Słońce symbolizuje męską energię, jest 
dawcą ciepła i światła, księżyc natomiast związany jest z żeńską zasadą; przedstawiane 
razem oznaczają jedność złożoną z dwóch pierwiastków – wierną żonę i męża. Wystę-
powanie tych motywów tłumaczy się również w taki sposób, że chwała sati i jej imię 
będzie znane tak długo, jak świeci słońce i księżyc

37
. Na pomnikach często pojawia się 

również lotos – symbol czystości, płodności, kreacji i piękna oraz swastyka – symbol 
ruchu słońca oraz rozpowszechniania się energii kosmicznej z jednego centrum 

                                                                   
36 Zob. np.: Bakker H., The Footprints of the Lord, [w:] Diana L. Eck, Françoise Mallison (red.), Devotion 

Divine: Bhakti Traditions From the Regions of India: Studies in Honour of Charlotte Vaudeville, Egbest 

Forsten, Groningen 1991, s. 18-37.  
37 Zob. np. Storm M., Head and Heart: Valor and Self Sacrifice In the Art of India, Routledge India, 2013, 

s.138; Aklujkar L., Variety of the Hero-Stones in Solapur District in Early Medieval Period, Proceedings of 

the Indian History Congress, Vol. 66 (2005-2006), s. 1452. 
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w cztery strony. Prawostronna dodatkowo symbolizuje życie wieczne, ruch dzienny 
słońca, wiosenne słońce; lewoskrętna natomiast – aspekt żeński, jesienne i zimowe 
słońce. Częstym elementem na przedstawieniach sati jest dzban, który stosowany był 
w ceremonii małżeńskiej – niesiony na początku orszaku weselnego, reprezentując 
wszechświat. Na kamieniach pamięci symbolicznie oznaczał, że ceremonia sati jest 
analogiczna do ślubnej – kobieta bowiem ponownie łączy się ze swym małżonkiem

38
. 

Poza tym na monumentach ukazywana była cytryna (bądź kilka), orzech kokosowy 
oraz lustro (omówione wcześniej).  

Sati, jak wspomniano wcześniej, czczono również w świątyniach. Największą tego 
typu jest Rani Sati Mandir w Dźhundźhunu w Radźasthanie (1917-1936) (Rys. 10). 
Poświęcona jest ona Rani Sati Narajani Dewi, która popełniła samobójstwo w 1295 
roku. Świątynia jest dużych rozmiarów, dla pielgrzymów przeznaczono 400 pokoi. 
Podczas zwykłych dni przebywa tam przeciętnie ok. 200 osób, a podczas świąt liczba 
ta jest znacznie większa. Kult tej sati rozpowszechniony jest też poza Radźasthanem, 
ma ona swoje świątynie na przykład w Kolkacie, Delhi czy Waranasi, a nawet poza 
Indiami, np. w Hong Kongu czy Nowym Jorku

39
. Oprócz miejsc kultu na cześć histo-

rycznych sati, istnieją również nowe świątynie, upamiętniające samobójczynie z czasów 
współczesnych (np. Sawitri z Goljany, która samobójstwo popełniła 3 X 1973 roku czy 

Sagan Kunwar z Dźodhpuru – 1954 roku)
40

. Sati często są tam czczone w symbolicz-
nej formie – trójzęba i szala. Trójząb (triślula) jest związany z tradycją śiwaicką, 
w tym wypadku odnosząc się do bogiń. Tak więc jego występowanie w tym kontekście 
świadczy o boskim statusie sati. W nowych obiektach pojawia się niekiedy też zdjęcie 
kobiety, która dokonała rytualnego spalenia i ono jest wówczas obiektem największego 
kultu. Sati cześć oddają częściej kobiety, one proszą o płodność, opiekę nad dziećmi 
itp. Niekiedy też zostawiają specjalne, dedykowane specyficznej sati dary, aby otoczyła 
je opieką i wysłuchała próśb (np. w świątyni Dźiwi Sati w Kanmerze kobiety zawie-
szają na drzewie na terenie świątynnym bluzki, aby obdarzyła je mnogością mleka)

41
. 

 
Rysunek 10. Rani Sati Mandir w Dźhundźhunu (1917-1936), [fot. Ankit Sihag]  

                                                                   
38 Sontheimer G.-D., On the Memorials to the Dead…, s. 98. 
39 Więcej na ten temat zob. np.: Hardgrove A., dz. cyt. 
40 Noble W.A., Sankhyan A.R., dz. cyt., s. 365-366.  
41 Thakuria T., Memorial Stones from Gujarat: study of Pāliyas at Kanmer, „Bulletin of the Deccan College 

Post-Graduate and Research Institute”, Vol. 68/69 (2008-2009), s. 187-189.  
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6. Przedstawienia sati w malarstwie i oleodrukach  

Przedstawienia sati w malarstwie można podzielić na dwie główne grupy: malarstwo 

miniaturowe oraz Company Paintings. W malarstwie miniaturowym motyw ten nie był 

szczególnie rozpowszechniony. Na jednym z obrazów ilustrujących sati w centralnym 

punkcie kompozycji widzimy kobietę siedzącą w płomieniach
42
. W pobliżu czterech 

mężczyzn z szablami i tarczami w dłoniach pilnuje, by nic nie przeszkodziło w cere-

monii lub może, by niewiasta nagle nie wyskoczyła ze stosu. Wokół ciasnym kołem 

otoczyli ich ludzie, którzy w skupieniu przyglądają się całemu wydarzeniu, co ciekawe, 

są to sami mężczyźni. Obraz ten ukazuje wyidealizowane sati, gdyż niewiasta trawiona 

ogniem siedzi bez ruchu, a nawet się uśmiecha. Ciała męża nie ma na stosie, mógł 

więc zginąć gdzieś poza domem lub też ona musiała odczekać odpowiedni okres po 

ustaniu menstruacji bądź po odchowaniu dzieci. Kobieta trzyma w dłoni jakiś 

przedmiot, najprawdopodobniej jest to lustro. 

W malarstwie pojawia się również motyw zbiorowego samobójstwa. Przykładem 

może być miniatura z Mewaru (1648 r.) (Rys. 11)
43

. Ukazano na niej symultanicznie 

palące się stosy. W każdym z nich znajduje się po kilka kobiet, trzymających na kola-

nach zmarłego małżonka. Sati emanują spokojem i powagą, a zgromadzeni obok ludzie 

w skupieniu obserwują odbywający się rytuał. 

 
Rysunek 11. Wdowy popełniające sati, 1648 r., Shahabadi, Mewar,  

[źródło: Roland and Sabrina Michaud/akg-images] 

Znacznie częściej motyw sati twórcy podejmowali w tzw. Company Paintings – 

malarstwie tworzonym na potrzeby zachodnich obiorców przez twórców indyjskich. 

Jego popularność można tłumaczyć tym, że zwyczaj ten cieszył się dużym zaintere-

sowaniem Europejczyków, często opisywali go w swoich doniesieniach z Indii oraz 

przedstawiali w sztuce. Na Starym Kontynencie było więc zapotrzebowanie na tego 

                                                                   
42 Dźajpur, 1725 r., Chhatrapati Shivąji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai (Pratap, Rita, The Panorama of 

Jaipur Paintings, D.K. Print World Ltd ,New Delhi 1996., il. 35).  
43 Zbiory prywatne, https://www.akg-images.com/archive/-2UMDHUETEDOM.html.  

https://www.akg-images.com/archive/-2UMDHUETEDOM.html
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typu ilustracje, a szczególnie tworzone przez lokalnych twórców. Brytyjczycy sądzili, 

że Indusi jako tubylcy mieli możliwość brania udziału w ceremonii samospalenia 

wdowy. Obrazy ich autorstwa o tej tematyce bardzo dalekie są jednak od prawdy. 

Stanowią one bowiem kontynuację tego typu obrazów w malarstwie miniaturowym. 

Sceny przedstawiają heroiczne kobiety, które ze spokojem trawione są przez ogień. 

Dookoła najczęściej ukazywano ludzi, którzy w skupieniu i bez emocji przyglądają się 

wydarzeniu (rys. 12 i 13). W idealizacji rytuału posuwano się niekiedy tak daleko, że 

przedstawiano miłośnie splecioną parę małżonków, którzy spoczywają na stosie 

niczym łożu i tylko płomienie dookoła wskazują na wspólną kremację (rys. 14).  

 
Rysunek 12. Sati, Company Paintings, ok. 1800 r., [źródło: Victoria and Albert Museum (AL.8805)] 

 
Rysunek 13. Sati, Company Paintings, ok. 1800 r. [źródło: Wellcome Library (no. 567931i)] 



 

Deifikacja poprzez śmierć – sati w kulturze i sztuce indyjskiej 
 

147 
 

 
Rysunek 14. Sati, Company Paintings, ok. 1880 r., [źródło: Wellcome Library (no. 567925i)] 

W popularnych oleodrukach, które powstają do czasów współczesnych, dominują 

samodzielne wizerunki kobiety trzymającej zmarłego małżonka, rzadziej ukazuje się 

sceny z jej życia. Kobieta ukazywana jest w centralnej części kompozycji, siedzi na 

stosie pogrzebowym, który zaczynają od dołu trawić płonienie ognia, na jej kolanach 

spoczywa ciało zmarłego małżonka (rys. 15). Sati wykonuje najczęściej gest abhaja 

mudra i jest w taki sam sposób błogosławiona przez bóstwo/boginię/bóstwa ukazane 

nieco powyżej; głowę jej otacza natomiast świetlista aureola. Ikonografia ta wywodzi 

się z przekonania, że kobieta, oddając się w ten sposób ofierze, otrzymuje siłę bogini. 

Ma ona moc zmycia grzechów męża, ma również siłę, aby się z nim połączyć i wspólnie 

żyć szczęśliwie po śmierci. Kobieta dominuje nad mężczyzną i to ona staje się jego 

siłą; podtrzymuje małżeństwo wtedy, kiedy wydaje się, że go nie ma, że się skończyło. 

Jej działanie i poświęcenie to więc zwycięstwo nad śmiercią i rozdzieleniem z mężem. 

Wizerunki te ukazują moment przeobrażania się sati w boginię – transformacja doko-

nuje się w trakcie palenia, przekształca ona ogień kremacji – swojej i męża w źródło 

szczęścia dla wszystkich. Tak więc nie tyle jest to moment śmierci, ale raczej początek 

nowego życia. Można to porównać do dominujących bogiń hinduizmu: Kali stojącej 

na bezwładnym Śiwie, którego jest siłą, śakti oraz Tary – karmiącej swoją piersią Śiwę 

i przywracającą go tym do życia po wypiciu trucizny. Swoim poświęceniem przy-

wodzi też na myśl wierną żonę Lakszmi, która jest w pełni oddana swemu mężowi. 

Tak więc wizerunki Sati łączą w sobie te trzy aspekty Wielkiej Bogini: trwającej przy 

mężu Lakszmi, będącą jego siłą Kali i przywracającą go do życia Tarą. 
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Rysunek 15. Rani Sati, popularny oleodruk. 

7. Przedstawienia samospalenia kobiet w sztuce nacjonalistycznej 

Przedstawienia rytualnego samobójstwa kobiet nabrały specjalnego znaczenia 

w sztuce nacjonalistycznej (II poł. XIX w. – XX w.). Ważnymi zdarzeniami podkreśla-

nymi przez nacjonalistów, było sati oraz zbiorowe samobójstwa kobiet (dźauhar). 

Ponieważ samospalenie wdowy było zwyczajem, z którym niemal od samych początków 

istnienia administracji brytyjskiej w Indiach starano się walczyć i wprowadzano ade-

kwatne regulacje prawne, niektórzy hindusi postrzegali to jako zamach na własną 

kulturę i złamanie obietnicy, że Brytyjczycy nie będą ingerować w sprawy religii
44

. 

Według nacjonalistów walka z sati stanowiła zamach na tradycyjną wizję kobiecości 

w Indiach. Idealna kobieta bowiem powinna być zawsze wierna swemu mężowi i jako 

taka – towarzyszyć mu też na stosie pogrzebowym. Podkreślano tym wyższość moralną 

kobiet indyjskich nad brytyjskimi. Wzniosłe wizerunki samospalenia odnosiły się do 

tego ideału. Kultywowanie obyczaju sati stało się więc pod koniec XIX stulecia naro-

ową sprawą. Niektórzy wręcz sądzili, że jest on ostatnią nadzieją dla podbitego narodu 

indyjskiego
45

. Bankim Chandra Chatterjee (1838-1894), bengalski poeta i pisarz, 

pozostawił opis sati46
: 

                                                                   
44 Królowa Wiktoria wydała taką proklamację w 1859 roku. 
45 Sarkar T., Hindu Wife, Hindu Nation. Community, Religion and Cultural Nationalism, Permanent Black, 

New Delhi 2001, s. 42. 
46 Kamalakanter Daptar, 1875 r., za: Sarkar T., dz. cyt., s. 203. 
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Widzę płonący stos pogrzebowy i cnotliwą żonę siedzącą w sercu buchających 

płomieni, jak nabożnie przykłada stopy ukochanego męża do piersi. Powoli 

płomienie rozprzestrzeniają się, pochłaniając część jej ciała. Jej twarz jest 

pełna szczęścia […].  

Kiedy myślę, że nasze kobiety umierają w taki sposób, nowa nadzieja we mnie 

się budzi i mam wiarę, że my także mamy potencjał wspaniałości. Kobiety 

Bengalu, wy jesteście prawdziwymi klejnotami tego kraju! 

 Obrzęd sati był według Ananda Coomaraswamy ostatnim dowodem jedności 

w miłości – zarówno ciała, jak i ducha, oddaniem, które sięga poza grób
47

. Walka ze 

zniesieniem sati była też walką z wyzwoleniem kobiet. Wyrwanie się ich z opresyj-

nych struktur groziło zawaleniem całej idealizowanej wizji społeczeństwa indyjskiego 

i utratą ostatniej przestrzeni, nad którą mężczyźni mieli władzę. Oponowało przeciwko 

temu gorąco wielu działaczy, w tym właśnie Coomaraswamy. Pisał on, że nawet 

najbardziej postępowi nacjonaliści popierają ten zwyczaj i zamiast wstydu – co chcą 

narzucić Europejczycy – czują dumę z powodu swoich kobiet
48
. Odwoływał się on 

nawet do przykładów z Zachodu, takich jak katastrofa Titanica, kiedy kobiety miały 

odmawiać, by je ratowano bez mężów. Pragnął tym udowodnić, że miłość aż po śmierć, 

a nawet poza nią, nie jest oznaką zacofania i występuje wszędzie
49
. Według niego jest 

to ideał postępowania i kobiety zachowują się w taki sposób wtedy, gdy mogą być 

sobą. Dochodzi następnie do konkluzji, że kobieta orientalna nie jest orientalna – jest 

po prostu kobietą50
. Coomaraswamy uważał, że ruch narodowowyzwoleńczy swadeśi 

miał charakter walki z obcymi ideami
51

, takimi jak m.in. wyzwolenie kobiet.  

Sati ukazywano więc w sposób idealizowany i uduchowiony, jak np. na obrazie 

Nandalala Bose’a
52

 (rys. 16), na którym kobietę ze złożonymi rękoma przedstawiono 

na abstrakcyjnym tle, jak zbliża się do łuny ognia. Obrazem tym zachwycała się siostra 

Nivedita. Pisała ona, że niewiasta promienieje blaskiem własnego triumfu i uosabia 

indyjską koncepcję wspaniałości kobiety
53
. Podobnego zdania był Ananda Cooma-

raswamy, który stwierdził, że przedstawienie jest przepełnione pasją samopoświęcenia 

dla miłości
54
. Uznał wręcz, że jest to najwspanialszy obraz, jaki powstał w kręgu 

uczniów Tagore’a
55

.  

                                                                   
47 Coomaraswamy A.K., Status of Indian Women, [w:] Ananda Kentish Coomaraswamy (red.), The Dance of 

Siva; Fourteen Indian Essays, Sunwise Turn, New York 1918, s. 91. 
48 Tamże, s. 91. 
49 Tamże, s. 94-95. 
50 Tamże, s. 97. 
51 Wywód Coomaraswmy’ego na temat idei swadeśi zob.:, Coomaraswamy A.K., Art and Swadeshi, Ganesh 

& Co., Madras 1912. 
52 1907 rok, artysta wykonał wiele wersji tego dzieła, bardzo do siebie zbliżonych, różniących się jedynie 

drobnymi detalami, jak zarys tkaniny czy jej barwa; wiele z nich znajduje się w zbiorach prywatnych i często 

pojawia się na aukcjach. Wersja z 1943 roku znajduje się w Modern Art Gallery w New Delhi. Nandalal Bose 

w technice akwareli w stylu szkoły bengalskiej pracował głównie w latach 1905-1915, ale tylko niektóre 
z oryginałów ocalały, wiele zaginęło, duża liczba została też zniszczona, kiedy statek, którym były 

przewożone na wystawę w Londynie, został storpedowany. Artysta, głównie w latach 1943-1948, wykonał 

wiele kopii swoich wcześniejszych dzieł.  
53 Nivedita S.S., [w:] The Complete Works of Sister Nivedita. Birth Centenary Publication,Sister Nivedita 
Girls’s School, Calcutta 1955, vol. III, s. 67-68. 
54 Coomaraswamy A.K., Essays in National Idealism, G.A. Natesan, Madras 1911, s. 82. 
55 Tenże, Art and Swadeshi…, s. 91. 
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Rysunek 16. Sati, Nandalal Bose, ok. 1910 r., [zbiory prywatne] 

Nie znaczy to, że tylko mężczyźni przedstawiali sati oraz do niego zachęcali. 

Również niektóre kobiety indyjskie zaangażowały się w walkę z zakazem, uważając, 

że jest to ich przywilej. W opresyjnym męskim świecie znalazły bowiem swoją prze-

strzeń, gdzie stały się podziwiane i uwznioślone. Postawa gloryfikująca sati widoczna 

jest w obrazie autorstwa artystki Shukhalaty Rao, która ukazała eteryczną i uducho-

wioną kobietę mającą dokonać rytuału
56
. Kobieta dźwigała więc na swoich barkach 

honor całej rodziny i nacji, co prowadziło ją niekiedy do samozagłady.  

Drugim podkreślanym przez nacjonalistów sati było zbiorowe samobójstwo – 

dźauhar. Na wieść o tym, że mogą się dostać w ręce wroga – dzielne Radźputki 

wybierały śmierć w płomieniach. W XIX wieku często o nich wspominano – pod-

kreślano ich wielkość, stawiając za wzór cnót. Ich męstwo opisywano nie tylko 

w dziełach historycznych, ale także beletrystycznych. Pierwszym utworem ujawniają-

cym tę tendencję była „Opowieść o Padmini” („Rangalal-granthawali, Padmini-

upakhjana”) Rangalala Banerjiego (1858 r.); z kolejnych można wymienić „Księż-

niczkę Krysznę” („Krysznakumari natak”) Madhusudana Dutty (1861 r.)
57

 czy też 

„Zmierzch Radźputów” („Radźput dźiwan sandhya”) autorstwa Romesha Chundera 

Dutty z 1879 roku, wydanym także w wersji angielskiej jako „Pratap Singh: The Last 

of the Rajputs, A Tale of Rajput Courage and Chivalry” w 1943 i 1963 roku
58

. 

Główną heroiną w tym zakresie stała się w oczach nacjonalistów Rani Padmini. 

Najstarszym tekstem opisującym historię Rani Padmini – cejlońskiej księżniczki słynnej 

                                                                   
56 Dzieło nie jest datowane, lata życia artystki: 1886-1969, Indian Museum, Kolkata (R. 13447).  
57 Grabowska B., Bogini czy niewolnica? Postaci kobiet w dziewiętnastowiecznej literaturze bengalskiej, 
Katedra: Gender Studies UW, nr 4, 2001, s. 41-43. 
58 Dutt R.Ch., Pratap Singh, the Last of the Rajputs: A Tale of Rajput Courage and Chivalry, tł. Ajoy C. Dutt, 

Kitabistan, Allahabad 1943. 
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z niezwykłej urody, jest „Padmawat”, autorstwa sufickiego poety Malika Muhammad 

Dźajasiego (1540) w języku awadhi (średniowiecznym dialekcie języka hindi) Opisuje 

on historię jej miłości i Ratana Sena, władcy Mewaru. Gdy o urodzie księżniczki 

dowiedział się muzułmański władca, Alauddin Childźi zapragnął ją zdobyć. Przystąpił 

więc do oblężenia  itoru, kiedy sytuacja stawała się beznadziejna dla obrońców miasta 

i klęska była nieunikniona, księżniczka wraz z towarzyszkami popełniły dźahuar.  

Od czasu powstania dzieła Dźajasiego, historia Rani Padmini doczekała się bardzo 

wielu wersji i adaptacji. Można w nich wyróżnić kilka zasadniczych nurtów. Część 

z nich podążała tradycją suficką i skupiała się na wątku miłosnym pomiędzy kochan-

kami. W tradycji radźpuckiej autorzy koncentrowali się na walce z islamskim najeźdźcą 

i postawie Rani, która wolała poświęcić życie, niż oddać się w ręce wroga
59

. Kontekst 

nacjonalistyczny pojawił się od dziewiętnastego stulecia w Bengalu. Historia Padma-

wati została przetłumaczona na bengalski przez muzułmańskiego poetę Alaola (XVII w.), 

który korzystał z historii przekazywanych przez radźasthańskich bardów
60

. Najbardziej 

istotną wersją dla kolejnych publikacji było zamieszczenie historii Rani Padmini 

w „Annals and Antiquities of Rajasthan” (1829-1832). James Tod przedstawił ją jako 

postać historyczną. Wyjaśnił, że zebrał wszystkie dostępne mu legendy i historie, aby 

zgromadzić materiał dla przyszłych historyków. Od kiedy zaczęto łączyć historię 

Padmawati z historycznym atakiem na  itor – zmienił się sposób jej postrzegania
61

. 

Historyczność postaci Padmawati została niejako potwierdzona przez siostrę Niveditę. 

Kiedy odwiedziła ona  itor, wspominała Rani Padmini, zachwycając się jej niezłomną 

postawą
62
. Dla wzmocnienia efektu i podkreślenia jej historyczności, zamieszczono 

również zdjęcia pałacu, które podpisano jako zamieszkiwane kiedyś przez Padmini 

i radżę Bhima Singha
63

. 

Do rozpropagowania historyczności postaci Padmini wśród szerszych warstw spo-

łecznych przyczynił się Abanindranath Tagore, zamieszczając opowieść o niej w książce 

„Radź Kahini” (1909). Co ciekawe, dowolnie on łączy fakty historyczne z mitycznymi, 

powołując się nawet na „Arabskie Noce”
64

. Dla nacjonalistów  itor stał się miastem 

utożsamianym z Rani Padmini. Jego ważność podkreśliła np. Sarojini Naidu, która, 

wygłaszając pełną oburzenia mowę poświęconą uwięzieniu Gandhiego przez Bytyj-

czyków (Trichur, 11 maja, 1923), pisząc, że wiadomość ta zastała ją w  itorze:  itorze 

Rani Padmini
65
. Stopniowo rani Padmini stała się symbolem indyjskiego patriotyzmu 

w okresie swadeśi i bardzo wiele poematów oraz sztuk teatralnych zostało stworzonych 

na ten temat
66
. Alauddin Childźi natomiast został jednym z muzułmańskich przywód-

                                                                   
59

 Zob. np. Abidi S.A.H., The Story of Padmavat in Indo-Persian Literature, “Indo- Iranica”, 15, no. 2, 1962, 

1-12; Sreenivasan R., The Many Lives of a Rajput Queen: Heroic Pasts in India c. 1500-1900, University of 

Washington Press, Seattle 2007. 
60 Chatterjee R., The Rulers and the Ruled in Medieval India and VHP’s Myth, [w:] Madhusree Dutta, Flavia 

Agnes, Neera Adarkar (red.), The Nation, the State, and Indian Identity, Samya; Bombay: Distributed by 

Bhatkal Books International, Calcutta 1996, s. 37. 
61 Tamże, s. 37. 
62 Nivedita S.S., Chitore, “Modern Review”, May, 1912, s. 535-536 
63 Tamże, s. 535. 
64 Tagore A., Raj Kahini, tł. Kalyani Dutta, Katha, New Delhi 2004, s. 43. 
65 [I was in Chitor: the Chitor of Rani Padmini], Naidu, Sarojini, Speeches and Writings of Sarojini Naidu, 

G.A. Natesan, Madras 1919, s. 373. 
66 Chatterjee R., dz. cyt. , s. 37. 
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ców, którzy stali się symbolami zła władców muzułmańskich w oczach indyjskich 

nacjonalistów (obok Aurangzeba). Zostali oni włączeni do historii o heroicznych 

czynach Indusów z przeszłości, w tym na poły legendarnych jak właśnie Rani Padmini
67

, 

obok radźpuckiego władcy Rany Pratapa (1572-1597) czy założyciela Imperium 

Marathów – Śiwadźego (1627-1680). Padmini stała się uniwersalnym symbolem 

prawych kobiet hinduskich, a Alauddin – lubieżnego muzułmanina
68

. 

Dźauhar w sztuce narodowej przedstawiano w sposób idealizowany i często udu-

chowiony. Jednym z wczesnych dzieł tego typu jest obraz Raja Ravi Varmy pt. 

„Dźohar” (rys. 17). Ravi Varma na swoim obrazie przedstawił chwilę tuż przed hero-

icznym czynem – kobieta stojąca na podwyższeniu zaraz ma wskoczyć w płomienie, 

a kilka innych przygotowuje się, aby podążyć w jej ślady. Wydaje się, że jest ona 

wzorem dla pozostałych zgromadzonych, o czym świadczyć może jej gest. Interesujące 

jest zastosowanie światła – pada z prawej strony, a jego źródłem jest ogień, który 

wkrótce pochłonie dzielne radźputki. Cały obraz emanuje tragizmem, podkreślonym 

dramatycznymi gestami kobiet, czerwonopomarańczową gamą barwną oraz pasową 

kompozycją, która potęguje wrażenie ruchu w stronę płomieni. Dzieło to mogłoby być 

doskonałą ilustracją do wzmiankowanego tekstu Dutty, a szczególnie momentu, 

w którym rani przemawia do swoich towarzyszek: przyjaciółki, musimy dokonać 

dzisiaj sati; jaki szczęśliwszy los może spotkać radźputki? Niech nasi wrogowie to 

zobaczą: nasi mężczyźni są bohaterami, a nasze kobiety cnotliwe69
. Wybór takiego 

tematu miał wzbudzić dumę z powodu wspaniałych kobiet, które stanowiły chlubę 

narodu indyjskiego – wzór cnót, mądrości i odwagi.  

 
Rysunek 17. Rja Ravi Varma, Dźohar, [Sri Chitra Art Gallery, Thiruvananthapuram] 

                                                                   
67 Chatterjee R., dz. cyt., s. 27. 
68 Tamże, s. 38. Warto wspomnieć, że temat ten do dziś budzi wiele emocji, czego przykładem mogą być 

kontrowersje wokół filmu „Padmaavat” (reż. Sanjay Leela Bhansali, 2018) przedstawiającego tę historię, 
więcej na ten temat zob. np. Skop K., Kobiety w ogniu: jauhar sati, miłosny jihad i radźpucka tożsamość. 

Kontrowersje wokół Padmaavat Sanjaya Leeli Bhansaliego. Komentarz, Acta Erasmiana, XVII (2018), s. 28-35. 
69 Dutt R.Ch., dz. cyt., s. 124.  
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Wizerunki dźauhar o silnym wydźwięku nacjonalistycznym przedstawiano również 

na świątyniach fundowanych przez rodzinę Birlów
70
. Na panelu ze świątyni New 

Vishwanath Mandir w Waranasi (1931-1966) obrazujących to wydarzenie, podkreśla 

się, że kobiety popełniły samobójstwo, aby nie dostać się w ręce muzułmańskiego 

najeźdźcy (rys. 18). Po lewej stronie widoczni są wojownicy radźpuccy, którzy tłumnie 

ruszają do walki, natomiast analogicznie do nich – kobiety podążają w płomienie. 

Podobną scenę ukazano w świątyni Lakszminarajan w Delhi (1933-1939) (rys. 19). Na 

panelu obrazującym to wydarzenie, skupiono się na chwili już po samobójstwie, nato-

miast dźahaur jest ukazany na mniejszym polu. Tematem głównej sceny są bowiem, 

jak głosi inskrypcja, dzielni żołnierze, którzy wraz ze swoimi wspaniałymi kobietami 

idą prosto do nieba
71
. Hinduski ukazano tu więc zarówno jako idealne patriotki, które 

wolą zginąć niż oddać się wrogowi, jak i idealne żony, towarzyszące mężowi zawsze, 

nawet w drodze do nowego życia po śmierci.  

 
Rysunek 18. Dźahaur, New Vishwanath Mandir, Waranasi, 1931-1966, [fot. Agnieszka Staszczyk] 

                                                                   
70 Więcej na temat świątyń Birlów zob.: Kudelska M., Kamińska-Jones D., Staszczyk A., Świerzowska A., 

The Temple Road Towards a Great India: Birla Mandirs as a Strategy for Reconstructing Nation and 
Tradition, Jagiellonian University Press, Kraków 2019. 
71 „Mężczyźni polegli w bohaterskiej walce idą do nieba wraz ze swymi Sati małżonkami”, tłumaczenie: 

Agnieszka Staszczyk.  
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Rysunek 19. Dźahaur, Lakszminarajan Mandir, Gita Mandir, Delhi, 1933-1939, [fot. Agnieszka Staszczyk] 

8. Zakończenie 

Przedstawienia sati w sztuce indyjskiej cechują się dużą różnorodnością: ukazy-

wano je na kamieniach pamięci, w malarstwie, oleodrukach, rzeźbie pełnoplastycznej, 

a nawet wznoszono dla nich świątynie. Mimo tej różnorodności są one jednak bardzo 

spójne w warstwie symbolicznej. Pokazują kobietę jako bohaterkę, która oddaje swoje 

życie w wyższej sprawie – połączenia się z mężem w wiecznym akcie małżeństwa. Ma 

ona ogromną moc, już z podjęciem decyzji o samospaleniu, przechodzi ona do innej 

kategorii istot, będących już niejako na pograniczu światów. Po spaleniu natomiast 

staje się osobą liminalną, niejako pośredniczką między światem ludzkim, a boskim 

bądź też nawet manifestacją Wielkiej Bogini. Przedstawienia plastyczne stanowią 

odzwierciedlenie tych idei. Śmierć nie jest więc końcem – ale początkiem, symbo-

licznym momentem, kiedy dokonuje się przemiana, deifikacja ziemskiej kobiety 

w wieczną Śakti.  
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Deifikacja poprzez śmierć – sati w kulturze i sztuce indyjskiej 

Streszczenie 

Przedmiotem artykułu jest rytuał samospalenia się wdowy na stosie pogrzebowym męża w Indiach. Nacisk 
położony jest na przedstawienia plastyczne – sposoby ukazywania tej tematyki w rozmaitych formach 

sztuki, takich jak między innymi: pomniki pamięci, obrazy ilustrujące ten akt czy też popularne oleodruki. 

Omówiona została symbolika, znacznie, a takie podłoże filozoficzno-społeczne. W kulturze indyjskiej 

poprzez ten akt kobieta zyskuje sobie status wywyższony, niekiedy też boski. Śmierć nie jest więc końcem 
jej życia, ale raczej przejściem, transformacją, przez który nie tylko ona sama dokonuje przemiany, ale 

również wspiera swoją mocą zmarłego małżonka. 

Słowa kluczowe: Sati, sati w sztuce indyjskiej, kobieta w kulturze indyjskiej, kobieta w sztuce indyjskiej 
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Katarzyna Sikorska-Bujnowicz
1
 

Śmierć jako motyw czarnego humoru  

na przykładzie żartów internetowych 

1. Wprowadzenie 

Celem tego artykułu jest przedstawienie toposu śmierci jako motywu czarnego 

humoru. Wybrany do analizy materiał językowy obejmuje łącznie 40 tekstów pocho-

dzących z polskich i niemieckich stron internetowych. Analizowane żarty z zakresu 

czarnego humoru podzielone zostały wg występujących w nich konkretnych motywów 

związanych ze śmiercią, tj. śmiertelna choroba, umieranie, cmentarz i pogrzeb. Analiza 

dotyczy również formy oraz użytych językowych środków budowania humoru. Teksty 

zostały zachowane w oryginalnej formie. Żartom niemieckim towarzyszy tłumaczenie 

własne na język polski
2
. 

2. Humor jako zjawisko społeczne 

Badania nad humorem mają charakter interdyscyplinarny
3
, gdyż komizm i humor 

są nierozerwalnie związane z jednostką jako elementem większej struktury, jaką jest 

społeczeństwo i obowiązujące w nim reguły oraz normy. Analiza humoru na płasz-

czyźnie językowej to także odniesienie się do ukrytego kontekstu pozajęzykowego, 

który niewątpliwie decyduje o doborze formy oraz językowych środków budowania 

                                                                   
1 k.sikorska_bujnowicz@poczta.onet.pl, Zakład Językoznawstwa Niemieckiego, Instytut Filologii 

Germańskiej, Uniwersytet Łódzki, www.filolog.uni.lodz.pl.  
2 Tłumaczenie własne tekstów, ewentualne uzupełnienia w cytatach i definicje znaczeń pojawiają się 

w formie: [tłumaczenie KSB], [uzupełnienie KSB] i ‘znaczenie’ [KSB]. 
3 Zob. Attardo S., Linguistic Theories of Humour, Mouton de Gruyter, Berlin-New York 1994; Bremmer J., 

Rodenburg H. (red.), Kulturgeschichte des Humors – Von der Antike bis heute, Primus Verlag, Darmstadt 

1999; Raskin V., Semantic Mechanism of Humour, Kluwer Academic Publisher Group, Dordrecht 1985; 

Raskin V. (red.), The Primer of Humor Research, Mouton de Gruyter, Berlin 2008. 

Kwestie związane z badaniami nad humorem porusza Sikorska-Bujnowicz w dwóch monografiach z tego 

zakresu, tj.: Sikorska-Bujnowicz K., Sprachliche Mittel des Humoristischen im Deutschen und im Polnischen, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 i Sikorska-Bujnowicz K., Zum deutschen Ethnowitz. Eine 

korpusgestützte Analyse, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2016 i licznych artykułach, m.in. Sikorska-
Bujnowicz K., Lexikalische Elemente fremder Herkunft im Deutschen als sprachliche Mittel des 

Humoristischen, [w:] Sternal E., Chrzan M., Burzyńska-Sylwestrzak J. (red.), Przekraczanie barier w języku, 

literaturze, kulturze (= humanistica 21. t. 1), Wydawnictwo Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, 

Świecie 2017, s. 75-93; Sikorska-Bujnowicz K., Kabaret Starszych Panów vs. Kabaret Młodych Panów. 
Język polskiego kabaretu wczoraj i dziś, [w:] Łuczyk M., Bielniak N., Łazar A., Urban-Podolan A. (red.), 

Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

Zielona Góra 2018, s. 239-246; Sikorska-Bujnowicz K., Einige Bemerkungen zu den sprachlichen Mitteln des 

Humoristischen im deutschen Witz, [w:] Stolarczyk-Gembiak A., Woźnicka M., Dolatowski D. (red.), 
Annäherungen 4. Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Koninie, Konin 2019, s. 55-69; Sikorska-Bujnowicz K., Współczesny kabaret polski a tematy tabu, [w:] 

Utracka D. (red.), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce, Wydawnictwo Akademii Huma-

nistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2019, s. 85-99; Sikorska-Bujnowicz K., Motyw kobiety w żartach. 
Na przykładzie grupy Paranienormalni i Kabaretu Młodych Panów, [w:] Chodźko E., Iwaniuk M. (red.), 

Interdyscyplinarne rozważania o kulturze, filozofii i literaturze, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 

Lublin 2020, s. 227-233. 

mailto:k.sikorska_bujnowicz@poczta.onet.pl
http://www.filolog.uni.lodz.pl/


 

Śmierć jako motyw czarnego humoru na przykładzie żartów internetowych 
 

159 
 

humoru (Sikorska-Bujnowicz 2013, 2016, 2017, 2018, 2019a, 2019b, 2020). Punktem 

wyjścia jest rozróżnienie śmiechu (nm. Lachen) i uśmiechu (nm. Lächeln), które na 

początku ubiegłego wieku nazwane zostały reakcjami na to wszystko, co się dzieje 

w życiu codziennym każdego człowieka (Freud 1905, Bergson 1900)
4
. W ten sposób 

nierozerwalnie łącząc się z nim odnoszą się do jego psychiki. Uczucie zagrożenia, 

strach, lęk przed kompromitacją w relacji z innymi ludźmi, narastająca złość i agresja – 

wszystkie te emocje mogą zostać rozładowane i zneutralizowane dzięki humorowi. 

W ten sposób pełni on funkcję wentyla bezpieczeństwa. Z innej strony zaś śmiech 

i uśmiech to zjawiska dotyczące człowieka jako jednostki wspomnianej już większej 

grupy społecznej. Związane są one z kolei z inną funkcją humoru – wychowaniem, kiedy 

żart traktowany jest jako środek, dzięki któremu, wprawdzie poprzez upokorzenie aspo-

łecznej jednostki, możliwa jest jej resocjalizacja. Nasuwa się tu pytanie o skuteczność 

takiej metody wychowawczej, zwłaszcza w przypadku czarnego humoru. W języku 

polskim funkcjonuje pojęcie żarty z pogrzebu, które definiowane jest jako nieodpo-

wiednie zachowanie w konkretnej sytuacji poprzez porównanie jej powagi do tak mało 

zabawnego wydarzenia, jakim jest pochówek. Plessner (1941)
5
 wskazywał na wycho-

wawczą i informatywną funkcję żartu, ale wątpliwe jest, że czarny humor, zwany inaczej 

wisielczym, makabrycznym i chorym może sprostać temu zadaniu. Według Plessnera 

śmiech ratuje jednostkę z opresji w przypadku sytuacji bez wyjścia, stając się tym 

samym wspominanym przez Freuda wentylem bezpieczeństwa. Czarny humor nie 

może być definiowany jako całkowicie neutralny, co postulują Bremmer i Roodenburg 

(1999)
6
, którzy jednocześnie wskazują na brak przypadkowości i celowość tworzenia 

żartów. Sick humour to łamanie tabu i przesuwanie granic dobrego smaku praktycznie 

w nieskończoność. Obowiązującym w danym kręgu kulturowym normom społecznym 

i tematom tabu
7
, w tym i śmierci, przypisuje się ważną rolę. Niewątpliwie istotne jest 

przy tym powolne odchodzenie od tabu w odniesieniu do konkretnych zjawisk, co staje 

się znakiem czasów, w których jednostka w ten sposób manifestuje swą wolność 

i niezależność, o czym mówi Donker (2017)
8
: Freiheit wird zunehmend als Freiheit 

von Tabus erlebt (…) [Wolność przeżywa się coraz bardziej jako wolność od tabu (…) 

KSB] i stawia pytanie, jak długo człowiek może, a przede wszystkim jak długo chce 

żyć bez tabu i czy fakt łamania przez niego konkretnych zakazów nie pociąga za sobą 

powstawania kolejnych. Donker zwraca uwagę na fakt wykluczenia społecznego jed-

nostki łamiącej tabu i postępującej niezgodnie z obowiązującymi normami. Nasuwa się 

zatem pytanie o rodzaj kary dla autorów czarnych żartów. Publikowanie w internecie 

jest anonimowe i choć wprawdzie to tylko pozorna wolność od odpowiedzialności za 

                                                                   
4 Zob. Bergson H., Śmiech. Esej o komizmie, przeł. Cichowicz S., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977; 

Freud S., Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 

1986 i Freud S., Der Humor. Studienausgabe Bd. IV., Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1982. 
5 Zob. Plessner H., Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens, [w:] Dux 

G., Marquard O., Ströker E. (red.), Helmuth Plessner. Gesammelte Schriften in 10 Bänden, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1980-1985. 
6 Zob. Bremmer J., Rodenburg H. (red.),. Kulturgeschichte des Humors – Von der Antike bis heute, Primus 

Verlag, Darmstadt 1999. 
7 Zob. Degener J., Es gibt keine Sprachgemeinschaft ohne Tabus, http://www.goethe.de/lhr/prj/d30/ 
dos/wis/de12464944.htm, 10.09.2017. 
8 Zob. Donker D., Die enttabuisierte westliche Gesellschaft: Was ist noch tabu?, https://offenkundiges.de/die-

enttabuisierte-westliche-gesellschaft-was-ist-noch-tabu, 10.05.2021. 

http://www.goethe.de/lhr/prj/d30/dos/wis/de12464944.htm
http://www.goethe.de/lhr/prj/d30/dos/wis/de12464944.htm
https://offenkundiges.de/die-enttabuisierte-westliche-gesellschaft-was-ist-noch-tabu
https://offenkundiges.de/die-enttabuisierte-westliche-gesellschaft-was-ist-noch-tabu
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słowo, to autorowi nie grozi ostracyzm. Odbiorca decyduje sam, czy istotne są dla 

niego obowiązujące konkretne normy społeczne i w związku z tym wybiera rodzaj 

żartu, jaki go śmieszy, nawet ten kontrowersyjny czarny humor.  

3. Żart językowy 

Żart jako tekst składa się z tematu, motywu, który nierzadko jest tożsamy z tematem, 

tarczy/celu (nm. Zielscheibe) oraz zaskakującego momentu zwrotnego na końcu, czyli 

pointy (Raskin 1985, Raskin 2008, Titze 2009a, Titze 2009b)
9
. Na płaszczyźnie języ-

kowej należy wskazać na semantyczną teorię skryptu Raskina (1985), której zasad-

niczym pojęciem jest skrypt. Według Raskina jest to pole semantyczne, które otacza 

żart. Zawiera ono informacje, dzięki którym odbiorca ma ułatwioną oczekiwaną przez 

nadawcę interpretację, co z kolei jest możliwe dzięki wywoływanej każdorazowo 

u odbiorcy konkretnej sieci skojarzeń. Wykorzystywane przez autorów żartu takie języ-

kowe środki budowania humoru, jak polisemia, homofonia i homonimia umożliwiają 

zgodnie z teorią Raskina tworzenie więcej niż tylko jednej sieci skojarzeń, co z kolei 

związane jest z powstającymi w ten sposób licznymi interpretacjami. Powstała w 1985 

roku teoria skryptu dała początek dalszym badaniom nad humorem i zaowocowała 

stworzeniem przez Salvatore Attardo i Victora Raskina (1991)
10

 kolejnej teorii humoru 

nazwanej „General Theory of Verbal Humour”. Rozumiana pod pojęciem skryptu płasz-

czyzna semantyczna zostaje w tej teorii uzupełniona przez reguły rządzące przecho-

dzeniem z jednego skryptu do drugiego oraz doprecyzowaniem struktury żartu. 

Żart nie jest ograniczony do konkretnych tematów i motywów, praktycznie wszystko 

może stać się punktem wyjścia do jego powstania. Nawet traktowana wcześniej z po-

wagą i lękiem śmierć pojawia się jako jego topos. Człowiek coraz częściej próbuje 

udawać, że stoi ponad tym, że jego to nie dotyczy, czym w oczywisty sposób bagate-

lizuje rolę śmierci jako klamry zamykającej jego życie. Tematykę tę porusza praca pod 

redakcją Bejdy, Guzowskiego i Krajewskiej-Kułak (2016) pt. „Kultura śmierci, kultura 

umierania”, gdzie we wprowadzeniu znajdziemy następującą krótką charakterystykę 

współczesnych czasów w odniesieniu do problemu śmierci: Obraz śmierci w dzisiejszym 

społeczeństwie, to jednocześnie obraz traktowania życia. Współczesną kulturę przesyca 

śmierć. Jest jej bardzo dużo, rozpoczynając od wirtualnych gier, poprzez śmierć 

w filmach, komiksach, bajkach, aż po śmierć w mass mediach. Takie „bombardowanie” 

wszechobecną śmiercią sprawia, iż przestaje się odczuwać jej powagę i zaczyna się 

traktując [traktować – KSB] ją lekceważąco, ja [jak – KSB] i także samo życie11
. Taki 

jest też czarny humor, w którym nie ma tabu. Pojawiają się tu wszystkie tematy zwią-

zane ze śmiercią: nieuleczalna choroba, umieranie, śmierć, pochówek i żałoba.  
                                                                   
9 Zob. Raskin V., Semantic Mechanism of Humour, Kluwer Academic Publisher Group, Dordrecht 1985; 

Raskin V., The Primer of Humor Research, De Gruyter Mounton, Berlin, New York 2008; Titze M., Wie 

komisch ist der Humor? Über Erheiterung, Lachen, Schadenfreude, Inkongruenz und Ironie, TPS – Theorie 

und Praxis der Sozialpädagogik, 6, 2009, s. 20-25, http://www.michael-titze.de/, 10.05.2021; Titze M., Die 

disziplinarische Funktion der Schadenfreude – oder: Die Ambivalenz des Lachens, [w:] Wahl P., Sasse H., 
Lehmkuhl U. (red.), Freude – Jenseits von Ach und Weh? (= Beiträge zur Individualpsychologie, Bd. 37, 

Göttingen 2009, s. 11-39, http://www.michael-titze.de/, 10.05.2021. 
10 Zob. Attardo S., Raskin V., Script Theory Revis(it)ed: Joke Similarity ans Joke Representation Model, 

Humor 3: 3/4 (1991), 293-347. 
11 Zob. Bejda G., Guzowski A., Krajewska-Kułak E. (red.), Kultura śmierci, kultura umierania, „Duchno” 

Piotr Duchnowski, Białystok 2016, s. 9, https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/Dziekanat-WNOZ/monografie/ 

11-2016/3.pdf, 24.07.2021. 

http://www.michael-titze.de/
http://www.michael-titze.de/
https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/Dziekanat-WNOZ/monografie/11-2016/3.pdf
https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/Dziekanat-WNOZ/monografie/11-2016/3.pdf
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Oswajanie śmierci nie jest procesem łatwym i przebiegającym bez żadnych trudności. 

Humor może zatem odegrać w nim znaczącą rolę
12
, stając się tym samym jedyną 

możliwą dla człowieka reakcją obronną w sytuacji bez wyjścia. Dzięki tworzeniu żartów 

może on pokonać lęk przed nieuniknionym i odreagowując w ten sposób własny stres 

pomóc innym.  

4. Śmiertelna choroba jako motyw czarnego humoru 

Czarny humor często skupia się na wyśmiewaniu nieuleczalnie chorych i ich cier-

pieniu. Bezduszni lekarzy przedstawiani w żartach traktują swych pacjentów jedynie 

jako przypadki medyczne. Pisze o tym Ostrowska (2016), wskazując na to, jak zmieniał 

się stosunek człowieka do śmierci: (…) od akceptacji i otwartości do tabuizacji śmierci 

i wypierania jej ze świadomości. Zmiany te warunkowane były przez szersze procesy 

społeczne, takie jak rozwój nauki, a szczególnie medycyny, sekularyzacja życia, 

przemiany wartości i struktury rodzin związane z industrializacją. W efekcie tych 

zmian śmierć i umieranie z wydarzenia rodzinnego i religijnego stały się wydarzeniem 

medycznym, rzadko uwzględniającym prawdziwe potrzeby pacjenta i jego rodziny13
. 

Czarny humor wpisuje się w tę stylistykę mówienia o śmierci. W makabryczny 

sposób przedstawiani są w detalach śmiertelnie chorzy, lekarz najczęściej zaskoczony 

jest faktem, że jego pacjent mimo wszystko zdrowieje, np. 

(1)   

Ciężko chory pacjent pyta młodego lekarza: doktorze, co ze mną będzie? 

– Tak szczerze, to nie daję panu więcej jak 2 tygodnie... 

Spotykają się jednak po latach na ulicy, pacjent zaczepia swojego lekarza:  

– Doktorze, nie dawał mi pan żadnych szans, a jednak żyję. 

– Bo widzi pan, odpowiada lekarz, jak ktoś tak bardzo chce żyć, to medycyna 

jest bezsilna. 

 

(2)    

Lekarz do lekarza:  

– Mam dziwny przypadek. Pacjent powinien już dawno zejść a on zdrowieje.  

Kolega odpowiada:  

– Tak... czasem medycyna jest bezsilna. 

Lekarz jako bohater czarnego żartu rezygnuje z leczenia pacjenta po zapoznaniu się 

z jego stanem, np. 

(3)   

Przywożą faceta z wypadku, przychodzi do niego lekarz i stawia obok łóżka 

zegarek, zamiast przystąpić do operacji.  

                                                                   
12 Zob. Chudzik A., Żarty o śmierci. Gra językowa i oswajanie strachu, [w:] Steczko I., Dźwigoł R. (red.), 
Dialog z tradycją. Dawna i współczesna kultura funeralna, tom VII, Collegium Collumbinum, Kraków 2018, 

s. 431-444. https://www.researchgate.net/publication/340362882_Zarty_o_smierci_Gra_jezykowa 

_i_oswajanie_strachu/link/5e84ebcf299bf1307970cac8/download. 
13 Zob. Ostrowska A., Przemiany postaw wobec śmierci, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q 
=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjrrOiT6PnxAhXsCRAIHQluAOYQFjAEegQIFhAD&url=htt

ps%3A%2F%2Fjournals.viamedica.pl%2Fpalliative_medicine_in_practice%2Farticle%2Fdownload%2F476

74%2F36689&usg=AOvVaw2U2jMLjSUNMTGv2SBNHMJP, 23.07.2021. 
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– Panie doktorze, dlaczego pan nie operuje? – pyta pielęgniarka.  

– Czas leczy rany – odpowiada zadowolony lekarz. 

a niekiedy też ma świadomość swej winy w przypadku jego śmierci, np. 

(4)   

Zmartwiony asystent zwraca się do ordynatora: 

– Panie doktorze co wpisać w karcie naszego pacjenta jako przyczynę zgonu? 

– Najlepiej swoje imię i nazwisko... 

Może się zdarzyć, że bohaterowie czarnego humoru są świadomi popełnianych przez 

siebie błędów medycznych, które doprowadzają do śmierci pacjentów i chodzą na 

cmentarz, by sprawdzić, ilu już uśmiercili: 

(5)  

Zwei Ärzte treffen sich um Mitternacht auf einem Friedhof. Meint der eine: 

„Na Herr Kollege, machen Sie auch Inventur?ˮ 

[Dwóch lekarzy spotyka się o północy na cmentarzu. Jeden mówi: „No, panie 

kolego, pan też robi inwentaryzację?” KSB]. 

Bohaterowie czarnego humoru kpią ze śmiertelnie chorych, bawiąc się ich kosztem, 

kiedy w rozmowie z nimi uciekają się nawet do gier słownych i celowo wykorzystują 

wieloznaczny czasownik „przekręcić się”, który może być rozumiany dwojako – do-

słownie jako „obrócić się z boku na bok” [KSB] i w przenośni, tj. jako „umrzeć” [KSB]. 

Wyrażona przez lekarza chęć niesienia pomocy wywołuje bisocjację, gdyż może być 

zawoalowaną informacją o chęci uśmiercenia pacjentki: 

(6)    

W trakcie obchodu lekarskiego jedna z pacjentek mówi: 

– Panie profesorze, ja się nie mogę przekręcić... 

Na to profesor: 

– Na pewno pani pomożemy. 

W makabrycznym żarcie nierzadko pojawiają się określenia wieloznaczne, których 

używa lekarz w rozmowie z pacjentem, mając nadzieję, że ten zrozumie jego dobre 

intencje, np. kiedy zapytany przez niego, czy udało się uratować jego nogę, słyszy, że 

umieszczono ją w formalinie i w ten sposób ocalono jako pomoc naukową: 

(7)   

Pacjent budząc się z narkozy pyta lekarza: 

– Doktorze, czy udało się ocalić moją nogę? 

– Jasne. Tu stoi, w bańce z formaliną. 

W żartach pojawiają się również inni pracownicy medyczni – pielęgniarki/pielęg-

niarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, którzy stają się kolejnymi bohaterami czar-

nego humoru zwiastującymi rychły koniec pacjenta, np. 

 (8)    

Wchodzi pielęgniarz na reanimację i mówi do pacjenta:  

– Niech się pan porządnie zaciągnie, będę zmieniał butlę… 
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Makabryczne żarty opisują sytuacje, w których jeszcze żyjący pacjent dowiaduje 

się, że lekarze już niejako przewidzieli jego śmierć, i w tym momencie, mimo swego 

złego stanu zdrowia, próbuje walczyć o życie: 

 (9)   

Dwaj sanitariusze wiozą pacjenta korytarzem. 

– Wieziemy go do prosektorium czy na reanimację? – pyta jeden. 

– Lekarz powiedział, że do prosektorium – odpowiada drugi. 

Wystraszony pacjent wygląda zza prześcieradła i mówi:  

– A może jednak na reanimację? 

 

(10)   

Pacjent po wypadku budzi się w karetce i pyta: 

– Gdzie ja jestem? 

– W karetce – mówi pielęgniarz. 

– A gdzie mnie wieziecie? 

– Do kostnicy. 

– Ale panowie!!!! Ja jeszcze nie umarłem!!!! 

A pielęgniarze chórem odpowiadają: 

– Ale my jeszcze nie dojechaliśmy!!!! 

Medyczne żarty proponowane w ramach czarnego humoru to także teksty, w których 

niekiedy obok śmiertelnie chorego pojawia się jego rodzina, która staje się obiektem 

ukrytych drwin lekarza pozbawionego całkowicie empatii i wykazującego wielkie 

braki z zakresu wiedzy i sztuki medycznej: 

 (11)   

Do wychodzącego z sali operacyjnej lekarza podbiega zdenerwowana żona 

pacjenta.  

– I jak, panie doktorze, udała się operacja?  

– Operacja? Myślałem, że to była sekcja zwłok. 

 

(12)  

Der Arzt stürzt aufgeregt in die Leichenhalle: „Herr Müller, Sie hatten gerade 

noch mal Glück! Nicht Ihr Puls ist stehen geblieben, sondern meine Uhr!ˮ 

[Zdenerwowany lekarz wpada do prosektorium: „Panie Müller, miał pan 

szczęście. To nie pana puls się zatrzymał, lecz mój zegarek!” KSB]. 

 

(13)  

Vor der Operation fragt der Patient den Doktor: „Muss ich auch keine Angst 

haben? Wird die Operation gelingen?ˮ Darauf sagt der Arzt beruhigend: 

„Von zehn Patienten kommt meist einer durch!ˮ. „Ist das nicht eine sehr 

kleine Chance?ˮ.„Wieso, Sie haben ausgesprochenes Glück. Die neun vor 

Ihnen waren nicht dabeiˮ. 

[Przed operacją pacjent pyta lekarza: „Nie muszę się bać? Operacja się 

uda?” Na to lekarz uspokajająco: „Na dziesięć przypadków najczęściej jeden 

przeżywa!” „Czy to nie bardzo mała szansa?” „Czemu? Ma pan niesamowite 

szczęście, tych dziewięciu przed panem nie było”. KSB]. 
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Lekarz jako bohater czarnego humoru bawi się cierpieniem pacjenta i bagatelizując 

jego stan zadaje mu pytanie, którą wiadomość ma mu przekazać jako pierwszą – dobrą 

czy złą, np. 

 (14)   

Przychodzi facet do lekarza z teczką wyników badań. 

Lekarz przegląda, przegląda, przegląda i w końcu mówi: 

– Mam dla pana dwie wiadomości, dobrą i złą. 

Na co pacjent: 

– To ja tę złą najpierw poproszę. 

– Ma pan raka prostaty... 

– Ooch!... A ta dobra? 

– Rozejdzie się po kościach… 

Zastosowano tu makabryczną grę słów, gdzie zwrot „rozejść się po kościach”, czyli 

„dobrze się zakończyć, nie mieć przykrych konsekwencji” [KSB] użyty zostaje w zna-

czeniu dosłownym, czyli jako związane z rakiem prostaty w ostatnim stadium choroby 

przerzuty raka do kości. Przez mającego nadzieję na pokonanie choroby pacjenta „rozejść 

się po kościach” rozumiane jest jednak w znaczeniu przenośnym, tj. jako pomyślne 

zakończenie długotrwałego leczenia.  

Czarny żart o medykach to zatem swoista makabryczna gra lekarza z pacjentem: 

(15)   

Wypadek samochodowy. Pacjent budzi się w szpitalu. Podchodzi do niego 

lekarz i mówi: 

– Mam dla pana dwie wiadomości: jedna dobrą, a drugą złą. Od której 

zacząć? 

– Od złej – odpowiada pacjent. 

Na to lekarz: 

– W wypadku stracił pan obie nogi. 

– O kur…! Jak to, przecież one były mi potrzebne do pracy, sport uprawiałem, 

jak ja teraz będę żył?! A ta dobra jaka jest? – pyta pacjent. 

– Mamy kupca na pańskie buty. 

 

(16)   

Przychodzi baba do lekarza, ten ją zbadał i mówi: 

– Ma pani raka! 

– O Boże! To co mam robić? Co mi pan zaleca? 

– Niech pani robi okłady z błota! 

– A to pomoże? 

– Nie, ale może przyzwyczai się pani do ziemi... 

Wiadomości o zbliżającej się śmierci pacjenta mogą być przekazywane w rozmaity 

sposób. Pojawiająca się nagle na sali szpitalnej osoba pytająca śmiertelnie chorego 

o wzrost nie budzi niepokoju pacjentów: 

 (17)   

Do szpitalnej sali wchodzi facet: 

– Kto miał badania robione dwudziestego? 
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– Ja – jeden z pacjentów podnosi rękę. 

– Ile pan ma wzrostu? 

– Metr siedemdziesiąt. 

– Aha – facet odwraca się na pięcie i wychodzi. 

– Panie doktorze, jak moje wyniki? – woła za nim pacjent. 

– Nie jestem lekarzem, tylko stolarzem. 

Z pointy nie wynika jednoznacznie, że stolarz pojawia się tu na zlecenie rodziny, 

która przygotowuje się już do pochówku i zamawia trumnę dla swego bliskiego. 

Jedynie wywołana odpowiednia sieć skojarzeń, tj. pacjent – szpital – choroba – wyniki 

badań – stolarz – trumna daje odbiorcy możliwość oczekiwanej przez nadawcę inter-

pretacji. 

5. Umieranie jako motyw czarnego humoru 

Żarty o dwóch wiadomościach – dobrej i złej mogą dotyczyć pozostającego śmier-

telnie choremu czasu życia: 

(18)   

U lekarza: 

– Mam dla pana dwie wiadomości, dobrą i złą. 

– Wal pan od złej! 

– Będziemy panu musieli amputować nogę 

– A ta dobra? 

– Będzie się tak męczył tylko trzy tygodnie, góra miesiąc… 

 

(19)  

Doktor: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche möchten Sie 

zuerst hören? 

Patient: Die gute. 

Doktor: Ich wollte Ihnen mitteilen, dass Sie nur noch eine Woche zu leben 

haben. 

Patient: Und die schlechte? 

Doktor: Ich versuche Sie seit einer Woche zu erreichen. 

[Lekarz: Mam dobrą i złą wiadomość. Którą chciałby pan najpierw usłyszeć? 

 Pacjent: Dobrą. 

Lekarz: Chciałem panu powiedzieć, że pozostał panu tydzień życia. 

Pacjent: A ta zła? 

Lekarz: Od tygodnia próbuję się z panem skontaktować. KSB]. 

Ciekawym zjawiskiem jest możliwa nagła zmiana stosunku człowieka do śmierci, 

kiedy widzi on, że rzeczywiście musi się pogodzić z powolnym odchodzeniem z tego 

świata
14

 i oswoić z myślą o nadchodzącej śmierci. Zdarza się, że pacjenci hospicjów, 

                                                                   
14 Zob. Jankowska M., Psychologiczne aspekty postaw wobec śmierci, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 

36 (4) (2018), s. 372-394, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Jankowska+M.%2C+ 
Psychologiczne+aspekty+postaw+wobec+%C5%9Bmierci, 23.07.2021; Schulein H., Humor am Lebensende: 

Umgang mit Tod und Sterben wandelt sich, https://www.infranken.de/lk/kronach/humor-am-lebensende-

umgang-mit-tod-und-sterben-wandelt-sich-art-3472435, 19.07.2021. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Jankowska+M.%2C+Psychologiczne+aspekty+postaw+wobec+śmierci
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Jankowska+M.%2C+Psychologiczne+aspekty+postaw+wobec+śmierci
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świadomi swego ciężkiego stanu, starają się śmiechem pokonać lęk przed śmiercią
15

, 

co znajdziemy w wypowiedzi Ingrid Steinhäußer, członkini zarządu Stowarzyszenia 

Hospicjum Kronach: Humor ist mehr als Witze reißen. Er kann auch ein Ventil sein; 

eine Kraft, die ein Mensch behält in seiner Trauer, wenn er auch sonst im Leben 

Humor hatte. Er kann Kraftquelle sein, um Unerträgliches aushalten zu können. 

[Humor to więcej niż tylko opowiadanie dowcipów. Może on być też wentylem; siłą, 

jaką człowiek zachowa w swej żałobie, nawet jeśli poza tym miał w życiu poczucie 

humoru. Może być on [humor KSB] źródłem siły, by móc przetrwać to, co nie do znie-

sienia. KSB]
16

. Czarny humor pokazuje odbiorcy, że otrzymana wiadomość o rychłej 

śmierci sprawia, iż pacjent zwraca się do lekarza z niecodzienną prośbą i chce 

w zaskakujący sposób zemścić się na niewiernej żonie za to, czego doświadczył z jej 

strony w ciągu całego swego życia: 

(20)   

Na szpitalnym łóżku leży pacjent. Podchodzi do niego lekarz i mówi:  

– Proszę pana,  mam w końcu diagnozę, jest pan chory na raka. Zostało panu 

niewiele ponad tydzień życia. 

Na to pacjent, widać domyślający się, że taka będzie ta diagnoza, mówi:  

– Panie doktorze, mam jednak do pana ogromną prośbę, jak przyjdzie moja 

rodzina, to powie im pan, że umieram na AIDS. 

– Dobrze – mówi lekarz. – Ale jest w tym jakiś cel? 

– Oczywiście, panie doktorze. Jak pan tak powie, to będę pierwszym w wiosce, 

który umrze na tę chorobę. Po drugie, nikt już nie dotknie mojej żony. A po 

trzecie, wszyscy ci, którzy ją do tej pory mieli, powieszą się. 

Czarny humor to także krótkie teksty humorystyczne o tym, jak zachowują się 

świadomi rychłego odejścia jednego z członków rodziny jego najbliżsi, np. zajmując 

się przygotowywaniem stypy: 

 (21)    

Ein Vater liegt im Sterben. Alle seine Kinder stehen um sein Bett herum. Aus 

der Küche duftet es nach Kuchen. Der Vater sagt zu Jan: „Hol' mir bitte ein 

Stück Kuchen, bevor ich sterbe.ˮ Jan geht und kommt gleich darauf zurück: 

„Mama hat gesagt, der ist für nach der Beerdigung.ˮ 

[Ojciec jest umierający. Wszystkie dzieci stoją wokół jego łóżka. Z kuchni 

unosi się zapach ciasta. Ojciec mówi do Jana: „Przynieś mi, proszę, kawałek 

ciasta, zanim umrę.” Jan idzie i za chwilę wraca: „Mama powiedziała, że ono 

jest na stypę”. KSB]. 

Śmierć może być czymś wyczekiwanym przez najbliższych, co sprawia, że pole-

cenia dyspozytora pogotowia ratunkowego rozumiane są niewłaściwie: 

  

                                                                   
15 Zob. Schwarz K., Humor hilft den Tod zu akzeptieren, https://www.ruppiner-hospiz.de/Humor_hilft_ 

den_Tod_zu_akzeptieren.13.htm?PHPSESSID=bf0040e4f736efff9757ba5476f57973&PHPSESSID=bf0040

e4f736efff9757ba5476f57973, 15.07.2021. 
16 Zob. Schulein H., Humor am Lebensende: Umgang mit Tod und Sterben wandelt sich, 

https://www.infranken.de/lk/kronach/humor-am-lebensende-umgang-mit-tod-und-sterben-wandelt-sich-art-

3472435, 19.07.2021. 
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 (22)   

– Halo, czy to pogotowie?! Żona leży nieprzytomna w kuchni, co mam robić, 

co robić?!!! 

– Najpierw proszę się uspokoić. 

– ... 

– Halo, jest Pan tam? 

– Jestem. OK, już jestem spokojny. Co dalej? 

– Jest pan obok żony? 

– No nie, przecież miałem się uspokoić. Siedzę w kąpieli i piję piwo. 

6. Cmentarz jako motyw czarnego humoru 

Badania kultury funeralnej dotyczą m.in. samego obrządku pochówku, przy czym 

m.in. Gonczaronek i Kubasik (2014) wskazują przyczyny powstania tychże obrzędów: 

Brak możliwości zapanowania nad śmiercią powodowało wypracowanie obrzędów 

i rytuałów, w których symbolicznie starano się przywrócić ład społeczeństwu. Nieod-

łącznym korelatem ceremonii pogrzebowych była wiara w istnienie życia pozagro-

bowego. Współczesne pochówki są kontynuacją i rozwinięciem nowożytnych tendencji 

związanych z indywidualnością, laickością i ulokowaniem nadziei w możliwościach 

technicznych17
. Badaczki zwracają uwagę na ich ciągły rozwój, podkreślając wystę-

powanie różnorodnych form pochówku, które stają się niejako wyrazem stosunku 

człowieka do śmierci.  

Inne podejście do kwestii umierania charakteryzuje kulturę ludową, o czym pisze 

Wójtowicz (2011): Śmierci w kulturze ludowej nie uznawano za tragiczny koniec, ale 

za przejście do innego stanu. Była oswojona, miała swój ton, stanowiła zwieńczenie, 

dopełnienie życia, należała się jej odpowiednia celebracja. Dlatego obrzęd pogrzebowy 

wśród innych obrzędów rodzinnych jest najbardziej odporny na zmiany, choć obecnie 

i on ulega przekształceniom18
. 

W ramach czarnego humoru nie istnieje tabu, zatem cmentarz jako miejsce wiecz-

nego spoczynku staje się kolejnym motywem proponowanych odbiorcy żartów: 

(23)  

Ein vorbeikommender Tourist fragt den Oberbürgermeister des Dorfes: „Ist 

das Klima hier gesund?” „Und ob”, versichert der Bürgermeister, „wir 

mussten unseren ältesten Einwohner vergiften, um endlich unseren Friedhof 

einweihen zu können”. 

[Przechodzący turysta pyta nadburmistrza wsi: „Czy tutejszy klimat jest 

zdrowy?”. „I to jak!”, zapewnia burmistrz, „Musieliśmy otruć naszych naj-

starszych mieszkańców, by wreszcie móc uroczyście otworzyć cmentarz. KSB]. 

Motyw cmentarza pojawia się w omawianym wcześniej żarcie nr 5, kiedy o pół-

nocy po cmentarzu spacerują dwaj lekarze i liczą swych niedawnych pacjentów. 

                                                                   
17 Zob. Gonczaronek H., Kubasik E., Pochówek na przestrzeni wieków w kulturze europejskiej, 

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4726/Gonczaronek_Kubasik_Poch%F3wek_na_przestrzeni

_wiek%F3w_w_kulturze_europejskiej.pdf?sequence=1, 23.07.2021. 
18 Zob. Wójtowicz M., Śmierć i pogrzeb w kulturze tradycyjnej, https://pismofolkowe.pl/artykul/smierc-i-

pogrzeb-w-kulturze-tradycyjnej-4039, 18.07.2021. 

 

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4726/Gonczaronek_Kubasik_Poch%F3wek_na_przestrzeni_wiek%F3w_w_kulturze_europejskiej.pdf?sequence=1
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4726/Gonczaronek_Kubasik_Poch%F3wek_na_przestrzeni_wiek%F3w_w_kulturze_europejskiej.pdf?sequence=1
https://pismofolkowe.pl/artykul/smierc-i-pogrzeb-w-kulturze-tradycyjnej-4039
https://pismofolkowe.pl/artykul/smierc-i-pogrzeb-w-kulturze-tradycyjnej-4039
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Pracownicy branży funeralnej narzekają na martwy sezon w swej pracy, gdy od 

jakiegoś czasu nie mają zajęcia, bo nikt nie umarł:  

(24)   

Grabarze sobie gadają: 

– Pogoda ładna, nie za ciepło, ciśnienie stabilne... nie ma co liczyć na 

sercowców, ciśnieniowców ani cukrzyków. 

– Taaa... – mówi drugi – martwy sezon… 

Jako motyw żartu pojawiają się oni także w krótkich opowiadaniach z wplecionym 

dialogiem: 

(25)  

Przyszedł gość na cmentarz wieczorem, na cmentarzu pusto, ale patrzy, 

a wstawiony grabarz kopie grób. No to gość pomyślał „Przestraszę go, a co!”. 

Zakradł się, wyskoczył i: 

– Łaaaaa! 

Ale grabarz ani drgnął i kopał dalej, nie zwracając uwagi. No to gość zaszedł 

z drugiej strony, z latarką przystawioną do twarzy, żeby być „bledszym” 

i znów: 

– Łaaaa. Grrrr! 

Grabarz nadal nie zwrócił uwagi i kopał dalej. No to gość stwierdził, że może 

grabarz głuchy czy coś, straszenie nie ma sensu i już zaczął iść w stronę domu 

zdziwiony, że „kawał” mu nie wyszedł. Jest już przy bramie cmentarnej i nagle 

dostaje łopatą w głowę. Pada na ziemię, odwraca głowę, a nad nim stoi 

grabarz i mówi: 

– Krzyczeć? Wolno. Straszyć? Wolno. Ale za teren nie wychodzimy! 

Pracownik budzącego wieczorem grozę cmentarza nie obawia się duchów zmarłych, 

gdyż spożyty wcześniej alkohol dodaje mu odwagi. Sprawia on jednocześnie, że żywy 

żartowniś zostaje potraktowany przez niego jak próbujący wymknąć się z cmentarza 

zmarły. Makabryczne przedstawienie miejsca wiecznego spoczynku staje się tym samym 

próbą pokazania, że istnieje życie po śmierci, której nie powinniśmy się bać, bo tak 

naprawdę nie oznacza ona naszego końca, choć nadal będziemy musieli postępować 

według narzuconych nam, tym razem przez grabarzy, zasad. Oczywiście nie należy 

traktować tego dosłownie, lecz z przymrużeniem oka, ponieważ jest to jeden ze 

sposobów mówienia o tym, co jest nieuchronne, ale z czym powinniśmy się powoli 

oswajać. 

Niemiecki czarny humor to też żarty w formie rymowanej, w których pojawiają się 

motywy cmentarza i trumny. W tekście nr 27 nie pojawia się trumna, jednak sieć 

skojarzeń cmentarz – iść na cmentarz – być niesionym na cmentarz sprawia, że odbiorca 

wie, iż opisany jest tu kondukt żałobny, w którym idą dzieci na pogrzeb swego kolegi 

Hagena. 

(26)   

Alle Kinder gehen vom Friedhof, nur nicht Mark der liegt im Sarg. 

[Wszystkie dzieci wracają z cmentarza, tylko nie Mark, on leży w trumnie. 

KSB] 
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(27)  

Alle Kinder gehen zum Friedhof, nur nicht Hagen, der wird getragen.  

[Wszystkie dzieci idą na cmentarz, tylko nie Hagen, jego niosą. KSB]. 

Juzaszek (2016) zadaje pytanie: (…) czy określone poczucie humoru może być 

niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia19
 i wskazuje na to, że (…) śmieszność 

żartu uzależniona jest od akceptacji komunikowanych przez niego treści
20

, czyli wynika 

z tego, że odbiorca ma tu decydującą rolę, jeśli chodzi o akceptację bądź też odrzu-

cenie danego żartu. Kontrowersyjne jest jednak wykorzystanie śmierci dziecka jako 

motywu dowcipu. Juzaszek podkreśla również, że kwestia moralności żartu bądź jej 

braku zależy od kontekstu sytuacyjnego, w którym opowiadany jest żart. Wyśmiewa-

nie ułomności w obecności niepełnosprawnych to ewidentne przekroczenie granic 

dobrego smaku. 

Trumna pojawia się też jako motyw żartu, w którym wykorzystano wieloznaczność 

stwierdzenia „ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję”, gdyż w znaczeniu dosłownym staje się 

ono elementem gry słownej: 

(28)  

Ein nerviger Typ wollte mir am Telefon einen Sarg verkaufen. Dabei habe ich 

ihm immer wieder gesagt: „Das ist das letzte, was ich brauche”. 

[Pewien namolny typ chciał mi przez telefon sprzedać trumnę. A mówiłem mu 

przy tym cały czas: „To ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję”. KSB]. 

7. Pogrzeb jako motyw czarnego humoru 

Symbolem śmierci i przygotowań do pogrzebu jest trumna, która pojawia się w wielu 

czarnych żartach, np. 

(29)  

Pukanie do drzwi. Otwiera kobieta. Za drzwiami stoi mężczyzna trzymając pod 

pachą dwie trumny. 

– Dziękuję, myśmy niczego nie zamawiali.  

– Proszę pani, nie ma za co dziękować, dzieci z kolonii wróciły. 

 

(30)   

– Mami, Mami, darf ich mit Opa spielen?  

– Nein, der Sarg bleibt heute zu! 

[– Mamo, mamo, mogę pobawić się dziadkiem/z dziadkiem?  

 – Nie, dziś trumna będzie zamknięta! KSB]. 

Powyższy żart występuje również w innej wersji, gdzie dzieci chcą pobawić się ze 

zmarłą babcią/zmarłym dziadkiem lub też pobawić się babcią/dziadkiem, co wynika 

z zastosowanego czasownika spielen, którego dwa warianty znaczeniowe tu wykorzy-

stano, tj. spielen jako 1. ‘bawić się z kimś’ i 2. ‘bawić się czymś’ [KSB]: 

(31)   

– Mami, dürfen wir jetzt gleich mit der Oma spielen? 
                                                                   
19 Zob. Juzaszek M., Czy wolno śmiać się z umierających dzieci? O moralności dowcipu, 

http://filozofiawpraktyce.pl/czy-wolno-smiac-sie-z-umierajacych-dzieci-o-moralnosci-dowcipu/, 15.07.2021. 
20 Tamże. 

http://filozofiawpraktyce.pl/czy-wolno-smiac-sie-z-umierajacych-dzieci-o-moralnosci-dowcipu/


 

Katarzyna Sikorska-Bujnowicz 
 

170 
 

– Nein Kinder, der Sarg bleibt zu! 
[– Mamo, możemy zaraz pobawić się babcią/z babcią? 
 – Nie, dzieci, trumna będzie zamknięta! KSB]. 

Wspomniany wyżej motyw pojawia się też w grupie żartów o medykach, jednakże 
jedynie w sieci skojarzeń, które wywołuje krótki humorystyczny tekst nr 17, w którym 
na sali szpitalnej pojawia się stolarz i pyta konkretnego pacjenta o wzrost. Chodzi tu 
oczywiście o informacje potrzebne do wykonania trumny. 
Niemiecki żart ma częściej postać krótkiego opowiadania, np. 

(32)  
Auf dem Weg zwischen Kirche und Friedhof kommt der Leichenzug an einem 
See vorbei, an dem ein Angler sitzt. Dieser sieht den Zug, steht auf, nimmt 
seinen Hut ab und verneigt sich vor dem Leichenzug. Nach der Beerdigung 
kommt der Pfarrer auf dem Rückweg wieder an dem See vorbei und denkt 
sich: „Diese Geste von dem Angler gerade fand ich so toll, ich muss ihn mal 
darauf ansprechen.ˮ Er geht also zu dem Angler und erzählt ihm, wie 
beeindruckt er war. Darauf der Angler: „Ach wissen Sie Herr Pfarrer, wenn 
man 30 Jahre miteinander verheiratet war…ˮ. 
[W drodze między kościołem a cmentarzem kondukt przechodzi w pobliżu 
jeziora, nad którym siedzi wędkarz. Kiedy ten widzi kondukt, podnosi się, 
zdejmuje kapelusz i klęka. Po pogrzebie ksiądz znów przechodzi w pobliżu 
jeziora i myśli sobie: „Ten gest wędkarza był wspaniały, muszę go o to 
zagadnąć.” Podchodzi do niego i mówi mu, pod jak wielkim był wrażeniem. 
Na to odpowiada wędkarz: „No wie ksiądz, jeśli przeżyło się w małżeństwie 
razem 30 lat…”. KSB]. 

W powyższym żarcie pointa wypełnia swe zadanie, gdyż sprawia, że odbiorca jest 
całkowicie zaskoczony tym, co mówi wędkarz, ponieważ nie takiej odpowiedzi mógł 
się spodziewać. 
W grupie niemieckich żartów można znaleźć i takie, które mają formę pytania-

odpowiedzi i dotyczą napisów nagrobkowych. Ciekawe jest tu to, że również w ich 
tłumaczeniach na język polski występują elementy wieloznaczne: 

(33)  
Was steht auf dem Grab eines Chemie Lehrers? – Das war eine schlechte 
Reaktion. 
[Co jest napisane na nagrobku nauczyciela chemii? – To była zła reakcja. 
KSB].  
 
(34)  
Was steht auf dem Grabstein eines Clowns? – Er hat sich tot gelacht. 
[Co jest napisane na nagrobku clowna? – Umarł ze śmiechu. KSB].  
 
(35)  
Was steht auf dem Grabstein eines Uhrenmachers? – Seine letzte Stunde hat 
geschlagen. 
[Co jest napisane na nagrobku zegarmistrza? – Wybiła jego ostatnia godzina. 
KSB]. 
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(36)  
Was steht auf dem Grabstein von einem Totengräber? – Wer anderen eine 
Grube gräbt… 
[Co jest napisane na nagrobku grabarza? – Kto pod kim dołki kopie… KSB]. 
 
(37)  
Was steht auf dem Grabstein eines Lebensmittelverkäufers? – Sein 
Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen. 
[Co jest napisane na nagrobku sprzedawcy produktów spożywczych? – 
Upłynął jego termin przydatności do spożycia. KSB]. 

Powstałe dzięki tłumaczeniu równoznaczne teksty humorystyczne stają się w ten 
sposób dowodem na to, że humor jest tzw. dobrem ogólnym, niezależnym od czasu 
i miejsca, uwarunkowanym jedynie przez poczucie humoru nadawcy i odbiorcy. 
Dłuższa forma żartu umożliwia nadawcy budowanie nastroju grozy, kiedy mowa 

jest o wizycie na cmentarzu w środku nocy: 

(38) Zwei Männer gehen von einer Halloween-Party nach Hause und 
beschließen, die Abkürzung über den Friedhof zu nehmen. Schließlich passt 
das gerade richtig in die Stimmung. Mitten zwischen den Gräbern hören sie 
plötzlich ein Geräusch aus dem Dunklen kommen: Tock TockTock, 
TockTockTock. Zitternd vor Furcht schleichen sie weiter und finden 
schließlich einen alten Mann, der mit Hammer und Meißel einen Grabstein 
bearbeitet. Nachdem der erste sich wieder leicht erholt hat, fragt er den Mann: 
„Alter Mann, Sie haben uns fast zu Tode erschreckt. Wir dachten schon, Sie 
wären ein Geist. Was arbeiten Sie denn hier mitten in der Nacht?ˮ „Diese 
Idioten!ˮ, murmelt der alte Mann, „Die haben meinen Namen falsch 
geschriebenˮ.  
[Dwóch facetów wraca do domu z przyjęcia z okazji Halloween i postanawia 
skrócić sobie drogę przez cmentarz, w sumie akurat to pasuje do klimatu tego 
święta. Na środku cmentarza pomiędzy grobami słyszą nagle dobiegający 
z ciemności dźwięk: puk-puk-puk, puk-puk-puk. Trzęsąc się ze strachu idą 
dalej i widzą wreszcie starszego mężczyznę, który młotkiem i dłutem wypisuje 
coś na nagrobku. Po chwili, gdy jeden z nich odetchnął, pyta tego mężczyznę: 
„Stary człowieku, wystraszył pan nas na śmierć. Myśleliśmy już, że jest pan 
duchem. Czemu pracuje pan tu w środku nocy?” „Ci idioci”, wymamrotał 
starzec, „oni źle napisali moje nazwisko”. KSB]. 
 
(39) Was macht ein Leprakranker auf dem Friedhof?  
– Ersatzteile suchen. 
[Co robi trędowaty na cmentarzu? – Szuka części zamiennych. KSB]. 

Organizowany po pogrzebie uroczysty poczęstunek – konsolacja (z łaciny consolatio, 
czyli ‘pociecha, ulga’) – pojawia się w niemieckim czarnym humorze w formie rymo-
wanki: 

(40)  
Alle Kinder mögen den Leichenschmaus, nur nicht Torben, der ist gestorben. 
[Wszystkie dzieci lubią stypę/konsolację, ale nie Torben, bo on zmarł. KSB]. 
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8. Podsumowanie i wnioski 

Z przeprowadzonej analizy 40 żartów internetowych o śmierci pochodzących 

z polskich i niemieckich stron wynika, że najczęściej używana jest forma mieszana 

(14/40, dialog + pytanie-odpowiedź, teksty nr 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20 i 23), następnie dialog (9/40, teksty nr 1, 2, 5, 6, 9, 21, 22, 24 i 29), pytanie-

odpowiedź (8/40, teksty nr 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 i 39), monolog (3/40, teksty nr 8, 

12, 28), opowiadanie (3/40, teksty nr 25, 32 i 38) oraz rymowanka (3/40, teksty nr 26, 

27 i 40). 

Spośród językowych środków budowania humoru autorzy najczęściej wybierają 

elementy wieloznaczne. Ich zastosowanie wymusza u odbiorcy podjęcie decyzji, czy 

w danym przypadku należy interpretować je dosłownie czy też w znaczeniu przeno-

śnym. Przykładem takich konstrukcji są: być bezsilnym (żart nr 1, 2), czas leczy rany 

(żart nr 3), przekręcić się (żart nr 6) jako ‘umrzeć’ [KSB], ocalić nogę (żart nr 7) tutaj 

rozumiane przez pacjenta jako ‘nie amputować’ [KSB], rozejść się po kościach (żart nr 

14) w znaczeniu ‘rak kości’ [KSB], przyzwyczaić się do ziemi (żart nr 16) w odnie-

sieniu do zbliżającej się śmierci i pochówku w ziemi. Padające w rozmowie grabarzy 

(żart nr 24) określenie martwy sezon w znaczeniu ‘sezon, kiedy nic się nie dzieje’ 

[KSB] to gra słów, gdyż bohaterowie obcują na co dzień ze zmarłymi (czyli ‘martwymi’ 

KSB). 

Analizowane żarty w formie pytania-odpowiedzi jako napisy na nagrobkach zawie-

rają wieloznaczne elementy językowe. Odbiorca ma do czynienia zarówno ze znacze-

niem dosłownym, które pojawia się w tych tekstach nagrobkowych, jak i z ukrytym 

przesłaniem, jakie związane jest z przenośnym znaczeniem wykorzystanych językowych 

środków budowania humoru, np. silna reakcja (żart nr 33), umarł ze śmiechu (żart nr 

34), wybiła jego ostatnia godzina (żart nr 35), kto pod kim dołki kopie…(żart nr 36) 

i upłynął termin jego przydatności do spożycia (żart nr 37).  

Od odbiorcy oczekiwana jest wiedza ogólna. Dzięki niej może on w oczekiwany 

przez nadawcę sposób zinterpretować proponowany tekst humorystyczny, co dotyczy 

m.in. wiedzy o chorobach, które są motywem czarnego humoru, np. o trędowatym 

szukającym na cmentarzu części zamiennych (żart nr 39).  

Czarny humor analizowanych tekstów humorystycznych to ponadto makabryczny 

opis sposobu przekazania przez lekarza pacjentowi wiadomości o tym, że jest on 
śmiertelnie chory (żart nr 14, 16), czy też ile dni życia mu pozostało (żart nr 18, 19, 20). 

W przerysowany sposób pokazany jest także lekceważący stosunek lekarza do rodziny 

umierającego pacjenta (żart nr 11) i informowanie chorego po amputacji nóg, że już 

znalazł się ktoś, kto kupi jego buty (żart nr 15). Brak empatii i okrutne podejście do 

chorego charakteryzują też przedstawicieli innych zawodów medycznych (ratownik 

medyczny, pielęgniarz/pielęgniarka, żart nr 8, 9, 10).  

Czarny humor to także kwestie związane z pochówkiem, m.in. trumna, słusznie 

nazwana przez bohatera żartu nr 28 ostatnią rzeczą, której on potrzebuje. Symbolizuje 

ona śmierć dwojga dzieci w tekście nr 29, w którym pierwszoplanową rolę odgrywa 

kontekst sytuacyjny, gdzie podana informacja o powrocie dzieci z kolonii konfronto-

wana jest z dwiema trumnami przyniesionymi do domu rodziców. W rymowanych 

żartach nr 26 i 27 symbolizuje ona wieczny spoczynek, zaś za najbardziej makabryczne 

wykorzystanie tego motywu można uznać rolę trumny w żartach nr 30 i 31, gdzie staje 
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się ona swoistym „opakowaniem zabawki”, za którą uważani są zmarła babcia czy 

dziadek. 

Choć śmierć jako zjawisko naturalne nierozerwalnie łączy się z człowiekiem, 

a zamykając klamrę życia stanowi zwieńczenie jego istnienia, to nadal jednak w nie-

których kulturach stanowi ona temat tabu. Czy żarty ze śmiertelnej choroby, kpienie ze 

śmierci i wszystkiego, co się z nią wiąże, to humor, którego przecież jednym z zadań 

jest wychowywanie i socjalizacja odbiorcy? Można zaryzykować stwierdzenie, że może 

on mieć funkcję oczyszczającą, rozładowującą napięcie, stając się tym samym wspo-

minanym już przez Freuda wentylem bezpieczeństwa. Internet daje nadawcy jedynie 

pozorną anonimowość, która jest przez niego wykorzystywana w taki sposób, że po-

wstające żarty łamią wszelkie tabu i przesuwają granice dobrego smaku. W maka-

bryczny sposób prezentuje się śmiertelnie chorych, zaś mający świadomość popełnia-

nych błędów w sztuce i szukający na cmentarzu swych niedawnych pacjentów lekarz 

staje się tarczą (nm. Zielscheibe), do której strzela autor żartu. Odbiorca ma tu do 

czynienia z czarnym humorem, który w pełni zasługuje na miano chorego humoru 

(ang. sick humour), przy czym określenie to można odnieść przede wszystkim do 

prezentowanego przez nadawców poczucia humoru. Sentencja Otto Juliusa Bierbauma 

„Humor ist, wenn man trotzdem lacht”, czyli „Humorem jest śmiech mimo wszystko”, 

jest ciągle aktualna. Śmierć jako nierozerwalna część ludzkiego życia nie da się pokonać 

inaczej niż tylko humorem, dzięki któremu można stawić czoło czemuś, z czym się nie 

wygra. W ten sposób humor wypełnia swą rolę wentyla bezpieczeństwa, ponieważ 

pomaga rozładować skumulowane negatywne emocje. Nie pełni on jednak funkcji 

wychowawczej, gdyż wątpliwe byłoby karanie odbiorcy i uczenie go właściwych postaw 

przy pomocy tego właśnie przerysowanego, odartego z uczuć i makabrycznego humoru. 

Dyskusje na temat umierania i śmierci
21

 nie dają nam jednoznacznej odpowiedzi na 

pytanie, czy można się z nimi oswoić i potraktować je jako kolejny, ostatni już etap 

naszego życia. Nie są jednak zakazane próby pokonania własnego lęku przy pomocy 

śmiechu dzięki ciągle powstającym nowym żartom, nawet tym wątpliwym moralnie. 

Człowiek chce do samego końca mieć poczucie, że jest w stanie zapanować nawet nad 

tym strachem, który dotyczy jego samego. Próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, czy 

umieranie musi oznaczać cierpienie. Pogodzenie się ze śmiercią może przynieść mu 

ulgę i wolność w tych ostatnich chwilach życia. 
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Śmierć jako motyw czarnego humoru 

Streszczenie 

Przytaczane w niniejszym artykule i analizowane w aspekcie motywów śmierci krótkie teksty humory-
styczne to żarty słowne. Dominuje tu forma mieszana, tj. dialog + pytanie-odpowiedź. Jednocześnie należy 

zwrócić uwagę na liczne żarty w formie pytania-odpowiedzi. Ciekawym zjawiskiem dotyczącym formy 

proponowanych żartów niemieckich jest krótkie opowiadanie, przy czym forma ta nie występuje zbyt 

często w języku polskim. Wykorzystywaną chętnie w obu językach, tj. polskim i niemieckim, formą jest 
pytanie-odpowiedź, co jednocześnie sprawia, że można natknąć się na bardzo podobne żarty, czego przy-

kładem są pytania-odpowiedzi dotyczące napisów nagrobkowych. Okazuje się zatem, że czarny humor 

funkcjonuje niezależnie od systemu językowego, o czym świadczy fakt występowania podobnych żartów.  

Analizowane teksty z zakresu czarnego humoru podzielone zostały wg występujących w nich konkretnych 
motywów związanych ze śmiercią, tj. śmiertelna choroba, umieranie, cmentarz i pogrzeb. Najczęściej 

występujący językowy środek budowania humoru to wieloznaczność, która sprawia, że możliwa jest 

więcej niż tylko jedna interpretacja proponowanego żartu. Wymaga to od odbiorcy znajomości znaczeń 

przenośnych i znalezienia w dowcipach ukrytego przesłania.  
Przysłowiowe „żarty z pogrzebu” przesuwają coraz bardziej granice dobrego smaku i łamią tabu. Jednak, 

aby tak mogło być, odbiorca nie może traktować tego rodzaju żartu dosłownie i musi mieć świadomość 

tego, że świat humoru, nawet tego „chorego”, to kolejna kraina krzywych zwierciadeł zniekształcających 

otaczającą nas rzeczywistość. Humor staje się tym samym środkiem swoistej terapii, dzięki której możliwe 

jest odreagowanie, wyciszenie i redukcja strachu przed cierpieniem, umieraniem i śmiercią. 

Słowa kluczowe: czarny humor, sick humour, śmierć jako motyw żartu 
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Zarządzanie śmiercią (esej) 

1. Niech świadomość nieuchronności zgonu, a zarazem strach przed śmiercią 
i bolesnym umieraniem, rozumiane jako trwałe i powszechne doświadczenie ludzkie, 

będzie tyleż oczywistym, co heurystycznym zaczynem tytułowych rozważań. Stąd 

prosty zestaw pytań wyjściowych sformułować można następująco: (i) jak można 

rozumieć czynniki powodujące śmierć człowieka, a w związku z tym (ii) czy jednostka 

ludzka jest w stanie wywierać jakiś wpływ na ich działanie, a jeśli tak to w jakim 

zakresie i formie? W podjętych analizach przenikać się będą bliskoznaczne pojęcia 

„generowania” śmierci, jej „dystrybucji” oraz „zarządzania” nią. Przez „zarządzanie 

śmiercią” rozumiem podejmowanie decyzji o: (i) sposobie życia wpływającym na 

prawdopodobieństwo, jakość (charakterystykę) i formę śmierci, przy czym kategoria 

jakości, czyli struktury atrybutów dotyczy także procesu umierania, w szczególności 

tzw. stanu terminalnego; (ii) uśmierceniu oraz sposobie uśmiercenia siebie lub kogoś 

innego; (iii) zaniechaniu działań przeciwstawiających się naturalnej śmierci, np. 

działań medycznych. „Zarządzanie” pozostaje najszerszym terminem inkluzywnym.  
Wprawdzie, jako decyzyjnie i sprawczo autonomiczne podmioty osobowe, możemy 

prima facie wpływać na okoliczności czasoprzestrzenne i operacyjne (organizacyjno-

techniczne) własnej i – na ogół w mniejszym stopniu – cudzej śmierci, jednakże ów 

wpływ pozostaje limitowany przez czynniki psychiczne (np. wrodzony instynkt samo-

zachowawczy), aksjologiczne (np. moralne, ideologiczne, religijne), społeczne (np. 

obyczajowe lub prawne), ale przede wszystkim biologiczne, albowiem ostatecznym 

‘zarządcą’ samej śmiertelności pozostaje zawsze natura. Ona czyni śmierć organizmu 

nieuniknioną na skutek genetycznie zaprogramowanego skracania się telomerów oraz 

apoptozy. Zlikwidować śmierci środkami kulturowymi nie potrafimy, a i nie miałoby 

to aksjologicznego sensu, bo zatrzymanie przemijania zabija dobro i zło, zanika bowiem 

wartościotwórczy czynnik zarówno możliwości utraty stanów pozytywnych, jak 

i nadzieja na skończenie się negatywnych. W tym kontekście zarządzanie może być 

uzupełniająco pojęte także jako (iv) odwlekanie lub przyspieszanie śmierci oraz, co 

szczególnie istotne: (v) wybór sposobu umierania i samego zgonu. Stąd rodzi się 

zagadnienie zakresu możliwości manewrowania sobą lub innymi ludźmi wobec osta-

tecznej nieuchronności śmierci. 
Spróbujmy konceptualnie zbliżać się do sprecyzowania warunków możliwej kontroli 

w zarządzaniu własną śmiercią przez indywidualny podmiot, stosując stopniową 

eliminację sytuacji losowych lub modułów działań nieosobowych, masowych, czy 

przymusowych. Dla uproszczenia rozważań pomijamy konteksty naturalnych łańcuchów 

troficznych w przyrodzie, zabijania nonhuman animals w przemyśle żywnościowym 

i odzieżowym oraz kulturowej sublimacji agresji w formie myśliwskiej czy wędkarskiej. 

Ograniczamy się do relacji wewnątrz Homo sapiens, zawężając je do personalnych 

działań autotelicznych mono-, bi- i polipodmiotowych. 

                                                                   
1 jawa@amu.edu.pl, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, http://ifros.home.amu.edu.pl. 
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I tak, losowe wypadki śmiertelne pozostają w znikomym stopniu kontrolowalne 

przez jednostki nimi dotknięte. Samo uczestnictwo w kulturze wikła człowieka 

w struktury zależności przyczynowych, których przebiegu nie jest w stanie opanować. 

Przykładem są tu wypadki komunikacyjne w lotnictwie pasażerskim, klęski żywiołowe, 

zamachy terrorystyczne czy działania wojenne. Raczej niedeliberacyjny charakter ma 

także zabójstwo w samoobronie. Z drugiej strony terroryści, czy decydenci polityczni 

lub religijni świadomie inicjują i dystrybuują śmierć innych ludzi. Przesądzają o ich losie 

w skali masowej (bitwy, wojny, krucjaty, prowokowane klęski głodu lub zbiorowe 

samobójstwa etc.) lub indywidualno-kazuistycznej (np. kara śmierci obecna w prawie 

stanowionym jako formie umowy społecznej). Mordercy zaś czynią tak wobec indywi-

dualnych osób. Wyrafinowanym modułem zawłaszczenia życia i śmierci jednostki 

przez instytucje państwa jest tzw. kryptanazja, czyli wydłużanie oczekiwania na dostęp 

do pomocy medyczno-farmaceutycznej i jego komplikowanie, w tym tworzenie barier 

finansowych, co dotyka szczególnie osoby w wieku emerytalnym, a więc obciążające 

budżet państwa. Jednakże pewien komponent wiktymologiczny nawet w takich 

kontekstach wydaje się być obecny. Wszak pośrednio władze państwa opresyjnego czy 

agresywnego są wybierane lub tolerowane przez masy jego obywateli, a przynależność 

do np. sekty religijnej jest dobrowolna.  

Idąc tym tropem myślowym wspomnijmy jeszcze o niebezpiecznym stylu życia, 

w tym o umyślnym ‘prowokowaniu’ śmierci w celu hedonicznym. Jednakże najczęściej 

to nieświadomość zagrożenia powoduje, iż podmiot znajdzie się w niewłaściwym 

miejscu i czasie. Innym przykładem jest niebezpieczny (bo np. nieumiejętny) dla siebie 

i innych sposób wykonywania jakiejś czynności, w szczególności pod wpływem 

środków upośledzających percepcję. A stopień sprawczości własnej w doprowadzeniu 

się do nagłej lub relatywnie przedwczesnej śmierci pozostaje wysoki np. przy uprawianiu 

sportów ekstremalnych lub w procesie drastycznie chorobotwórczej eksploatacji wła-

snego organizmu. Jeśli potraktować czasokres indywidualnej egzystencji jako swoisty 

stan terminalny, to sposób życia staje się tożsamy ze sposobem umierania, w którym 

obecne jest także przeciwdziałanie śmierci, czyli unikanie letalnych zagrożeń oraz 

bogactwo praktyk prozdrowotnych i leczniczych.  

Nominalnie chory ma bezwzględne prawo do pomocy, ale i do rezygnacji z niej. 

Jednakże w praktyce, w sytuacji dysproporcji nadmiaru potrzebujących do możliwości 

usługodawcy, zarządzanie udzieleniem vs usprawiedliwionym nieudzieleniem pomocy 

z możliwym skutkiem śmiertelnym staje się dramatyczne. To usługodawca, czyli kon-

kretny lekarz (resp. zespół lekarski) lub dyspozytor decyduje o czyimś życiu/śmierci. 

Kryterialno-selekcyjna dystrybucja interwencji medycznej funkcjonuje np. w sferze 

medycyny katastrof, kwalifikacji do dializy lub przeszczepu, w sytuacjach ekspedycji 

ambulansu czy spiętrzeń ilości pacjentów na izbach przyjęć. 

2. Skoncentrujemy się na zarządzaniu własną lub cudzą śmiercią jako decyzyjną 

i operacyjną kontrolą ostatniego fragmentu życia indywidualnego człowieka, w tym 

pozostającego w stanie trwałej adobrowolności, np. w wyniku choroby psychicznej lub 

neurologicznej, albo trwałego stanu wegetatywnego (PVS), który zakłada zarówno 

nieświadomość, jak i nieprzytomność, a więc brak istotnych atrybutów osobowych 

(personhood). W pewnego typu sytuacjach identyfikowanych jako eutanastyczne poja-

wia się zagadnienie moralnej i prawnej dopuszczalności decyzji zastępczej o uśmier-

ceniu danej osoby dla jej – racjonalnie modelowanego – dobra. Pomijamy rozważania 
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o generowaniu śmierci przez zwiększanie dawek analgetyków w opiece paliatywnej, 

czyli o sytuacji tzw. podwójnego skutku. 

Zarządzanie sensu stricto zakłada – przyjmijmy umownie, że idealną – osobową 

autonomię sprawczą, w tym racjonalność decyzji oraz kontrolę infrastruktury i przebiegu 

działań letalnych. W pojęciu zarządzania niezbywalny jest komponent deliberacyjnej 

intencjonalności, który może służyć także złu (przykładowo: ludobójstwo było działal-

nością utylitarną, racjonalno-instrumentalną wobec określonych celów politycznych, 

wyznaczanych obłędem ideologicznym). Jednakże poprowadzimy rozważania ku per-

spektywie personalizmu humanistycznego, gdzie sposobem własnego umierania zarzą-

dzają autonomicznie – w zakresie racjonalno-decyzyjnym – indywidualne osoby, czyli 

świadome, poczytalne, wolicjonalnie samosterowne podmioty ludzkie. Narracja nasza 

zmierza zatem ku kategoriom samobójstwa oraz eutanazji. W kręgu problematyki 

eutanastycznej odnajdujemy zarówno mono-, jak i polipodmiotowe działanie organi-

zacyjne i egzekucyjne, a także różne strategie egzystencjalne. Rozważmy możliwe 

warianty. 

Najpowszechniejsza (oprócz ucieczki) postawa wobec zagrożenia życia, to interwe-

niowanie medyczno-farmakologiczne, a w sytuacji jego nieskuteczności zaniechanie 

takowych działań jako jatro-cierpieniogennych. Jeśli pojmujemy czyn jako strukturę 

czterech elementów: motywacji (pryncypium aksjologicznego) + intencji (celu bez-

pośredniego) + modus operandi + skutku (zamierzonego lub nie), to zaniechanie 

skutkowe, będące alternatywą działania wprost, także jest czynem. Zatem rezygnacja 

z ratowania biologicznej egzystencji człowieka, jest decyzją o powierzeniu naturze 

procesu umierania i atrybutów zgonu. Zaniechanie może być zaprzestaniem działania 

pomocowego lub nieprzystąpieniem do takowego. Owo zaniechanie, przy jednoczesnej 

aplikacji analgetyków, skutkuje zmniejszeniem cierpień i jest współdecydowane przez 

pacjenta, czyli beneficjenta tegoż zaniechania, a wobec pacjenta trwale nieprzytomnego 

jest zarządzane zastępczo – na podstawie rokowań klinicznych – przez podmioty do 

tego uprawnione: np. zespół medyczny, rodzinę, sąd. Bioetyka, odnosząc się do wyco-

fania nadzwyczajnych, inwazyjnych i uporczywych działań leczniczych lub ratowni-

czych jako daremnych, operuje formułami „zezwolenia na naturalną śmierć”, 

„odstąpienia od uporczywej terapii”, „rezygnacji z działań daremnych”, czy też 

„eutanazji biernej” (tu: wobec świadomego pacjenta-decydenta). 

Obok zarządzania stanem terminalnym, a więc zarówno formą umierania (rozumia-

nego jako część życia), jak i spodziewanym czasem pozostającym do zgonu, a także 

stopniem ingerencji medycznej w ów czas, mamy w takim typie sytuacji do czynienia 

również z zarządzaniem aksjosemantyką atrybutów śmierci, np. jej „naturalnością”. 

Owa naturalność jest wyznaczana dynamicznymi możliwościami medycyny i farma-

kologii, czyli ingerencji kulturowej w biologię organizmu. Bez takowej ingerencji czysty 

dobór naturalny byłby jedynym i bezosobowym egzekutorem śmierci organizmów. 

Świadoma, autonomiczna decyzyjnie osoba może zaordynować wobec siebie bierny, 

acz uwzględniający działania paliatywne, sposób umierania, co zobowiązuje usługo-

dawców medycznych do powstrzymania się od bardziej inwazyjnej ingerencji. Przy 

czym w ramach modelu let nature take its course, zawiera się także przyzwolenie na 

zarządzanie własną śmiercią przez koncepcyjnie (np. światopoglądowo) zaprojektowaną 
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egzogenną siłę nadnaturalną, pozostającą w owym projekcie ‘właścicielem’ indywi-

dualnej egzystencji (w istocie dzierżawy biologicznej) w wymiarze moralnym
2
. 

I w tym miejscu dochodzimy do modelu zarządzania śmiercią, który stanowi 

personalistyczny bunt przeciwko ubezwłasnowolnieniu jednostkowego bytu ludzkiego, 

przeciwko zawłaszczeniu tak życia, jak i śmierci indywidualnego człowieka będącego 

o-sobą. Nie mamy na myśli władania śmiercią poprzez jej egzekwowanie i dystrybucję 

wobec innych ludzi, lecz możliwość zarządzenia czasem, miejscem i formą własnego 

umierania i śmierci, która jest realizacją osobowej tożsamości egzystencjalnej, uzyskując 

wymiar wolnościowo-godnościowy. Indywidualny podmiot decyzyjny i wykonawczy, 

czyli beneficjent samouśmiercenia jest odpowiedzialny jedynie przed sobą, przy 

założeniu, iż jego śmierć czyni osieroconym krzywdę mniejszą niż ta doznawana przez 

niego w formie egzystencji własnej.  

Aby ukazać humanistyczno-personalistyczny model autonomii zarządzania własną 

śmiercią musimy poczynić dwa konceptualne założenia filozoficzne o charakterze 

antropologiczno-epistemologicznym oraz aksjometafizycznym, a mianowicie wprowa-

dzić: (i) pojęcie podmiotu transcendentalnego (PT) oraz (ii) perspektywę abstrakcyjnego 

panteizmu procesualnego. Podmiot transcendentalny (intersubiektywny) to poziom ide-

alnej racjonalności decyzji i działań, z uwzględnieniem warunku poczytalności umy-

słowej w kategoriach psychiatrycznych i neurologicznych, a zatem struktura osobowych 

kompetencji w zarządzaniu relacją między własnym życiem a śmiercią. Pojęcie PT obej-

muje trwałe przekonanie i wolę (imperatyw aksjologiczny) generowane przez racjonal-

no-deliberacyjny proces rozumowego i aksjologicznego przetwarzania racji/kontrracji 

na rzecz samouśmiercenia. A zatem podtyp samobójstwa dokonywanego pod wpływem 

kompulsywnych emocji lub trwalszej depresji, zakłócających ogląd sytuacji egzy-

stencjalnej, nie spełnia warunku kontrolowanego zarządzania sobą i nie będzie dalej 

rozważany. Natomiast sytuacja eutanastyczna sensu stricto pozostaje z istoty swej 

racjonalna i zarazem nieszkodząca komukolwiek. 

Tylko swoista intelektualna wyobraźnia – czyli poziom PT – pozwala jeszcze żyją-

cemu podmiotowi uznać niebycie, czyli nieodczuwanie, za lepsze od nieakcepto-

walnego – w jego doświadczanej jakości – bycia. Już nie istniejąc, dobrodziejstwa tego 

stanu nie można wszak komparacyjnie doznać. Konstrukt PT pozwala też desygnować 

aksjologiczną wspólnotę beneficjenta i asystenta, aktywnych w zarządzanej przez 

beneficjenta sytuacji eutanastycznej, co warunkuje bezinteresowność obu podmiotów. 

Nadmieńmy, iż PT to także racjonalno-empatyczny (z reguły konsyliarno-instytu-

cjonalny) decydent i egzekutor zastępczy uśmiercenia w sytuacji typu PVS. A drugie 

z naszych założeń to przyjęcie perspektywy monistycznej tożsamości życia i podmiotu 

życia, w której siłę sprawczą Bytu stanowi bezosobowa, abstrakcyjna nomologia 

wszelkiego dziania się (tu: bycia Bytu), którą nazwiemy Wielkim Algorytmem Bycia 

(WAB). Działanie osobowe samobójcy eutanastycznego, który zarządza swym życiem 

z intelektualnej pozycji PT, pozostaje tym samym zgodne z tak zinterpretowanym 

Logosem-WAB, którego jest egzemplifikacją. W tej metafizyce PT (tu rozumiany jako 

istota żywa – czyli uduchowiona, tzn. zdolna do metabolizmu informacyjnego – w ogóle), 

to także jedyne źródło wartościowania (generowania ważności) w Bycie-Wszystkości. 

                                                                   
2 Scherer G., Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorna, WAM, Kraków 2008, s. 21-25. 
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3. Skoro w niniejszej narracji nieuchronnie zaistniał termin „eutanazja”, odniesiony 

do personalistycznego zarządzania własnym umieraniem i śmiercią, to wypada przyjrzeć 

się poglądom starożytnych intelektualistów na ten temat. Już samo skojarzenie przed-

rostka eu z bogiem śmierci Tanatosem jest intrygujące. Termin ϑάνατος (thánatos) 

jest najbardziej ogólnym i abstrakcyjnym, odnoszonym przez Greków wobec odmian 

i sposobów (w tym podmiotowo wybieranych) doświadczania umierania i momentu 

śmierci. Język grecki nie dysponował – pośród całej mnogości terminów i zwrotów 

odniesionych do fenomenu śmierci i sposobów jej doświadczania – specyficznym 

określeniem na zabijanie X-a przez Y-ka dla dobra (np. na prośbę w sytuacji cierpie-

nia) X-a, czyli, używając dzisiejszej nomenklatury, na akt czynnej-dobrowolnej eutanazji 

bipodmiotowej. W kulturze antyku grecko-rzymskiego samo cierpienie (szczególnie 

bólowe) nie było dostatecznym argumentem, by prosić kogoś o wyręczającą pomoc 

w zakończeniu życia, a taka forma śmierci nie była poważana. Grecy wybierali raczej 

kontekst bitewny, samobójstwo lub bierność, a eu odnosił się do duchowego, w szcze-

gólności aretaiczno-godnościowego wymiaru osobowo-decyzyjnej autosterowności 

w doświadczaniu i kontrolowaniu owego zakończenia. Brak koncepcyjnych odniesień 

„eutanazji” do postępowania medycznego można wyjaśnić stanem ówczesnej medycyny, 

skazującym osoby parające się uzdrawianiem na permanentną niepewność co do finału 

ich działań. Z uwagi na reputację, nie przystępowali oni do leczenia przypadków źle ro-

kujących (a w Platońskiej koncepcji idealnego państwa było im to nawet zabronione).  
Terminologia, jaką znajdujemy w literaturze przedmiotu jest następująca: rzeczownik 

εὐϑᾰνᾰσία (euthanasia – jako podmiotowy stan procesualny zakończony zgonem), 

czasownik εὐϑᾰνᾰτέω (euthanatéo – jako podmiotowe działanie celowe), przysłówek 

εὐϑανάτως (euthanátos – jako charakterystyka losowych okoliczności śmierci i sposobu 

zachowania się podmiotu wobec śmiertelnego zagrożenia), przymiotnik εὐϑάνᾰτος 

(euthánatos – jako charakterystyka psychosomatyczych atrybutów doświadczanego 

przez podmiot własnego umierania). Natomiast prefiks eu (εὖ lub ἐΰ; etymologicznie: 

ἐύς lub ἠύς – dzielny/dzielnie, porządny/porządnie, silny/silnie) sugeruje istnienie 

jakichś istotnych racji (niekoniecznie cierpienia) uzasadniających tak głęboką dewalo-

ryzację życia, że podmiot z niego rezygnuje za sprawą własnej decyzji i inicjatywy 

wykonawczej. Zatem eu, odnosząc się do komparacji konsekwencji wyboru typu „być 

albo nie być”, wprowadza relatywizację owego wyboru w spektrum dobra↔zła, a stąd 

aksjologiczny status eutanazji doprecyzować można jako akceptowalność lub dopusz-

czalność, a nie bezwzględne dobro. Wybór śmierci typu eutanastycznego (w jakiej-

kolwiek subformie) kwalifikuje się jako słuszny, czyli najlepszy z pozostających do 

wyboru, w szczególności najmniejsze zło. U starożytnych, eutanazja to przede wszy-

stkim osobowy, a więc autonomiczny wybór sposobu umierania i zgonu, który nie 

musi przybrać formy aktu czynnego uśmiercenia siebie. Może być ona także śmiercią 

naturalną lub nagłą, która przyszła w najlepszym z możliwych momencie egzystencji 

(kairos), bez szczególnych starań przyspieszających ją ze strony podmiotu. Przytoczmy 

kilka przykładów
3
. 

  

                                                                   
3
 Liddell H.G., Scott R. (red.), A Greek-English Lexicon, Claredon Press, Oxford 1882, s. 600, 784; wydanie 

z 1996, s. 714. 
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3.1. Pojęcie „eutanazji” (w użyciu przysłówkowym oraz przymiotnikowym) pojawia 
się w utworach zbliżonego do epikureizmu poety i komediopisarza Menandra 

(Μένανδρος – 342-292 r. p.n.e.); w komedii Podrzutek albo Wieśniak/Chłop, 

alternatywnie: Podstawiony, czyli prostak (Υποβολιμαιος ἢ Αγροικος) oraz w satyrze 

Rybak (Αλιεύς). U Menandra eu-śmierć nie jest wykluczona ani w formie naturalno-

biologicznej, ani nagłej i losowo fortunnej, ani też samobójczej, wynikłej z wolnej, 

racjonalnej decyzji. Ważne, że następuje we właściwym momencie życia, zanim 

przyjdzie zniedołężnienie, niepozwalające cieszyć się tym życiem lub nawet pojawi się 

znudzenie i wyczerpanie samą egzystencją. Symbolika eu-śmierci w jego utworach to 

zwieńczenie egzystencji człowieka spełnionego, nieoczekującego już czegokolwiek od 

życia oraz alternatywa dyskomfortu starości, niewartej kontynuowania.  
W Rybaku znajdujemy opis charakterystyki jakościowej eu-stanu terminalnego 

podmiotu lirycznego, który określa swą śmierć jako dobrą, z tej racji, że następuje ona 

w stanie konsumpcyjnie rozpasanego przyjemnego lenistwa i postępującej obojętności 

na bodźce ze świata zewnętrznego. Jest to śmierć u kresu możliwego absorbowania 

materialnych darów i okazji życiowych, u kresu możliwej percepcji przyjemności, 

atrakcyjności samego doświadczania życia jako takiego; śmierć jako apatyczny rozpad 

podmiotu odczuwającego, a zatem przejście w awartościowość stanu niebycia; stan 

apatii, szczególnie waloryzowany przez – współczesny epikureizmowi i sceptycy-

zmowi – stoicyzm. Podmiot Menandra zabija się samym stylem swego życia. Dominuje 

w tej wizji atmosfera dekadencji i fatalizmu, podobnie jak w – inspirowanym słynnym 

monologiem Hamleta – wierszu Euthanasia lorda Byrona (spolszczonym przez 

A. Mickiewicza)
4,
 
5,
 
6, 7, 8, 9, 10, 11

. 

Odejść wypada, gdy nie można już udźwignąć własnego życia, gdy staje się ono 

udręką. Decyzja o auto-eutanazji jest wtedy racjonalna i podjęta w stanie spokoju 

ducha (eutymia, ataraxia), ale można też mieć szczęście (eutychia), gdy bogowie ześlą 

w takim momencie śmierć naturalną. Zauważmy, iż w wizji Menandra eu-śmierć jest 

nieheroiczna, niemal niezauważalna jak zaśnięcie, a owa łagodność wynika z intelektu-

alnego dystansu podmiotu tak do samej śmierci, jak i doczesnej cielesności. To filozofia 

staje się instrumentem zarządzania jakością umierania i śmierci. Epikurejska ataraxia 

(ἀταραζία) powróci u Swetoniusza w opisie ostatnich chwil życia cesarza Oktawiana 

Augusta, jako motyw spokoju ducha w ostatniej chwili życia. W Żywotach Cezarów 

Swetoniusza (Gaius Suetonius Tranquillus – ok. 69-ok. 125) znajdujemy słynny 

                                                                   
4 Menander, The Principal Fragments, (oprac. i tłum. Francis G. Allison), William Heinemann, London 1921. 

G.P. Putnam's Sons, New York 1921, s. 314 (fragment nr 14), s. 316-317 (fragment nr 23), s. 442-444 

(fragmenty nr 481K-483K).  
5 Menander, Alieus/Alaeus/Alaeis (OI ALIEIS – Rybak), [w:] The Fragments of Attic Comedy, Vol. III, cz. 2 

(oprac. John M. Edmonds), Brill E.J., Leide 1961, s. 554-555 (fragment nr 23). 
6 Menander, Wybór komedii i fragmentów, (przełożył i opracował Łanowski J.), Ossolineum, Wrocław 1982, 

s. 257, 259, 265, 269-270. 
7 Benzenhöfer U., Der gute Tod? Geschichte der Euthanasie und Sterbehilfe, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 2009, s. 13-14. 
8 Kubiak Z., Literatura Greków i Rzymian, Świat Książki, Warszawa 2003, s. 272-274, 288. 
9 Łanowski J., Starowieyski M., Literatura Grecji Starożytnej. Od Homera do Justyniana, PWN, Warszawa 

1996, s. 90-93. 
10 Świderkówna A. (red.), Słownik pisarzy antycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 312-315. 
11 por. też film La Grande Bouffe (1973) M. Ferreriego. 
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fragment (księga II, ustęp 99), będący zapisem okoliczności umierania cesarza Augusta 

i zarazem jego poglądów na idealną śmierć, która szczęśliwie stała się jego doświad-

czeniem: szybko, bezboleśnie/lekko, spokojnie. Użycie terminu jest u Swetoniusza 

rzeczownikowe (dosłownie: εὐθανασίαν z jego łacińskim odpowiednikiem exitum 

facilem), występując jako greckie wtrącenie w łacińskojęzycznym tekście
12, 13, 14

.  

Natomiast Filon z Aleksandrii (Philo Judaeus, Φίλων ὁ Ἀλεξανδρεύς – 15/10 r. 

p.n.e.-40/50 r. n.e.), piszący po grecku teolog i filozof, łączący intelektualną tradycję 

hellenistyczną z judajską, wydaje się bardziej optymistyczny niż Menander co do 

możliwości całkiem znośnego doświadczania przez człowieka wieku podeszłego. 

Eutanazja jest potraktowana procesualnie jako terminalny okres egzystencji, łagodne 

eu-umieranie, jakim jest starzenie się. Sam zgon jest naturalnym etapem tego procesu, 

przychodzącym niepostrzeżenie, niewyróżnianym jako doświadczany osobno, jako-

ściowo odrębny moment. Charakterystyczna dla kultury greckiej jest ciągłość przejścia 

podmiotu od bycia do niebycia: umieranie jest integralną – ostatnią – częścią życia, 

a sam zgon komponentem – nawet mogącym być doświadczanym przyjemnie – tegoż 

umierania. Takie doświadczanie eutanazji jest najcenniejszym darem Natury (φύσις) 

i obejmuje także dobrą/szczęśliwą starość (eugeria – εὐγηρία)
15, 16, 17, 18

. 

W powyższych przedstawieniach pojawia się motyw euthanasia interior, czyli 

dbałości o stan psychiczny (duchowy) umierającego, którego nowożytną introdukcję 

przypisuje się Francisowi Baconowi. Tenże dostrzegł także konieczność euthanasia 

exterior, czyli komplementarnej posługi pielęgniarskiej wobec chorego w stanie 

terminalnym. Zainicjował w ten sposób w dziełach Of the Proficience and Advancement 

of Learning Divine and Humane (księga II – fragment X 7) z roku 1605, a następnie 

De Dignitate et Augmentis Scientiarum (księga IV, rozdz. 2) z roku 1623, ideę opieki 

paliatywnej, czyli eu-umierania. Fraza „De euthanasia exteriore” („O eutanazji 

zewnętrznej”) pojawia się w spisie treści księgi czwartej dzieła De Augmentis 

Scientarium – Novis Orbius Scientarium sive Desiderata (w: The Works of Francis 

Bacon, vol. VII, Londyn: W. Baynes and son, 1824, s. 475). W tekście Bacona (De 

Augmentis Scientarium, księga IV, rozdz. II, s. 223): „Hanc autem partem, 

inquisitionem de euthanasia exteriore (ad differentiam ejus euthanasiae, quae animae 

praeparationem respicit) apellamus; eamque inter desiderata reponimus”. A termin 

„euthanasia” zaistniał jako kalka fonetyczna z greki na łacinę, który przez F. Bacona 

dociera do korpusu języka angielskiego (początek XVII w.), a nieco później (1 poł. 

                                                                   
12 Swetoniusz, De Vita XII Caesarum (Divus Augustus), Rolfe J.C. (red.), Loeb Classical Library, Harvard 

University Press, Boston 1913, s. 281 (ustęp 99; August.ap.Suet.Oct.99), 2021. 
13 Swetoniusz, Żywoty Cezarów (ks. II), Ossolineum, Wrocław 1987, s. 131. 
14 Benzenhöfer U., Der gute Tod? Geschichte der Euthanasie und Sterbehilfe, Vandenhoeck & Ruprecht, 

Göttingen 2009, s. 17-18. 
15 Filon z Aleksandrii (Philo Judaeus), De Sacrificis Abelis at Caini, [w:] Philonis Alexandrini opera quae 

supersunt (Vol. I), Cohn L. (red.), Reimer, Berlin 1896, 242-243, ustęp: p.182-183 M, frazy: 98-100 (wersy  

1-3), 2021.  
16 Por. także: Legowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1973, 438-451. 
17 Protopapadakis E., Η ευθανασία απέναντι στη σύγχρονη βιοηθική (Euthanasia Confronting Contemporary 

Bioethics), Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλας (Sakkoulas), Αθήνα (Athens) 2003, s. 24.  
18 Reale G., Historia filozofii starożytnej (T. I-V), Wydawnictwo KUL, Lublin 1999 (T. IV), s. 263-322. 
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XVIII w.) niemieckiego. Po łacinie „dobra śmierć” może być oddana także jako „mors 

bonum” lub „benemortasia”19
. 

Pierwsze rzeczownikowe użycie εὐϑᾰνᾰσία (w tekście: εὐϑᾰνᾰσίας = mortis 

felicitatem) odnotowujemy we fragmencie sztuki Mrówka (Μύρμηξ – Myrmex) poety 

i komediopisarza Posejdipposa (Ποσείδιππος – ok. 316-250 r. p.n.e.) z Cassandrei. 

Śmierć szczęśliwa, jakiej człowiek może sobie życzyć, to łaskawie zesłana przez 

bogów (motyw obecny już u Herodota). Skoro śmierć musi przyjść, to czy losowo-

szczęśliwie lub naturalnie łagodna i szybka nie jest najlepszą z możliwych?
 
Z kolei 

historyk Polibiusz (Πολύβιος, Polybios – ok. 202-118 r. p.n.e.) opisuje (stosując 

czasownikowe i rzeczownikowe formy „eutanazji”) dwie sytuacje zachowania hono-

rowego i godnego szacunku wobec niechybnej śmierci. Były to okoliczności bitewne, 

w których podmioty auto-eutanazji wybrały samobójstwo lub heroiczną samobójczą 

walkę z przeważającymi siłami przeciwnika, a zatem eu desygnowało cnotę męstwa 

w kontekście zagrożenia życia. Nie zwycięstwo militarne, lecz sama walka jest 

aretaicznym eu-umieraniem, a więc decyzyjnym działaniem typu moralnego: jest 

wybranym – w danej sytuacji słusznym, tak w mniemaniu podmiotu, jak i wysoko 

cenionym w ówczesnej kulturze moralnej – sposobem umierania. Polibiusz przed-

stawia (w księgach V, XXXII i XXXIII Dziejów) kazusy: króla Sparty Kleomenesa III 

oraz Likiskosa (stratega Związku Etolskiego w czasie tzw. III wojny macedońskiej), 

którzy w obliczu wrogich sił politycznych wybrali honorową, samobójczą śmierć 

w walce zbrojnej.  

Aksjosemantyka „eutanazji” jako śmierci honorowej i zaszczytnej obecna jest także 

w korespondencji między Cyceronem (Marcus Tullius Cicero – 106-43 r. p.n.e.) a jego 

przyjacielem Atticusem z czerwca i sierpnia 44 r. p.n.e. A komparatywno-konsekwen-

cjonalna kategoria słuszności, odniesiona do eutanazji jako wybranego sposobu 

zakończenia życia w sytuacji nieuchronnego wyboru między bardziej lub mniej 

cierpieniogenną sytuacją letalną (tu: powolne konanie z pragnienia i głodu na pustyni 

versus szybka śmierć rąk wojennych wrogów), znajduje interpretacyjne zastosowanie 

wobec przypowieści o dramacie grupy trędowatych z Samarii, przytoczonej przez 

Józefa Flawiusza (Flavius Josephus, Ιώσηπος Φλαύιος – ok. 37-100 r. n.e.), w której 

zaistniało przysłówkowe użycie „eutanazji”
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

. 

                                                                   
19 W tłumaczeniu J. Malczewskiego: „Tę część nazywam badaniem dotyczącym eutanazji zewnętrznej lub 

łatwego umierania ciała (w odróżnieniu od eutanazji, która dotyczy przygotowania duszy) i umieszczam 
między Dezyderatami”, zob. Malczewski J., Eutanazja – gdy etyka spotyka się z prawem, LEX, Warszawa 

2012, s. 38-46. 
20 Benzenhöfer U., Der gute...., s. 15-19.  
21 Flawiusz J. (Flavius Josephus), The Complete Works of Flavius Josephus – Antiquities of the Jews, Whiston 

W. (red.), Nelson T. & Sons, London 1860, s. 152 (wers 21), s. 253 (wers 30); 5, wers 12) 
22 Flawiusz J. (Flavius Josephus), Flavii Iosephi opera – vol II: Antiquitatum Iudaicarum Libri VI-X, Niese B. 

(red.), Weidmann, Berlin 1888: 4 (księga VI. rozdz. 1, ustęp 1, wers 17), s. 235 (księga IX, rozdz.4, ustęp 5, 

wers 12); Flavii Iosephi opera – vol. 4: Antiquitates Iudaicae (Antiquitatum Iudaicarum), Niese B. (red.), 
Weidmann, Berlin 1892, s. 362-364. 
23 Flawiusz J., Dawne dzieje Izraela – cz. 1, (Kubiak Z., Radożycki J., tłum.), Oficyna Wydawnicza Rytm, 

Warszawa 1997, s. 282 (księga VI, rozdz. I, ustęp 1, wers 10), s. 422-423 (księga IX, rozdz. IV, ustęp 5, wersy 

1-9). 
24 Flawiusz J. (Flavius Josephus), The Complete Works of Flavius Josephus – Antiquities of the Jews, Whiston 

W. (red.), Master Books, Green Forest 2008, s. 137, 232-233. 
25 Kock T., Comicorum Atticorum Fragmenta, vol. 3, Teubner, Leipzig 1888, 341 (frag. nr 18). 
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Całkiem aktywistyczne rozumienie eutanazji reprezentowali stoicy: Chryzyp (ok. 

277-208 r. p.n.e.) oraz Seneka (Lucius Annaeus Seneka Młodszy – ok. 3-65). Zdaniem 

Chryzypa doświadczać pogodnej, nieuciążliwej starości (w tekście odmiana czasowni-

kowa εὐγηϱεῖν) i dobrej/pięknej śmierci (w tekście odmiana czasownikowa εὐϑανατεῖν) 

można jedynie postępując zgodnie z cnotą (ϰατ᾽ ἀϱετὴν), którą rozumie on po sokra-

tejsku: jako koherencję głoszonych poglądów z praktyką życiową; i jest to motyw 

wprowadzony przez Polibiusza a propos kazusu Kleomenesa. Mężne zachowanie się 

w obliczu śmiertelnego zagrożenia oraz samobójstwo eutanastyczne są aktami godno-

ściowymi par excellence. Zaś dla Seneki życie człowieka jest epizodem między 

nicościami, który może i musi być niepróżniaczo zagospodarowany. Zarazem jest ono 

ciągłym żegnaniem się z nim, gdyż jako takie stanowi stan terminalny. Cierpienia 

egzystencjalne należy mężnie znosić, dopóki nie staną się poniżające, a cnotą jest 

godnie wyjść z życia we właściwym momencie, a nie uciekać. Życie jest cenne, bo 

przemijalne. Trwonieniem czasu życia jest zamartwianie się wizją śmierci, wszak jest 

ona naturalnie nieunikniona, a zarazem można ją mentalnie oswoić. Stoicyzm proponuje 

autarkiczno-introwertyczny model wolnego mędrca, zawsze przygotowanego na śmierć, 

która – tak jak życie – pozostaje jego własną: „najlepszą jest śmierć, którą się wybiera” 

i „Wcześniej się umrze, czy później – na tym bynajmniej nie zależy; chodzi o to, czy 

się umrze dobrze, czy źle. Dobrze umrzeć zaś – to uniknąć niebezpieczeństwa złego 

życia” („Citius mori aut tardius ad rem non pertinet, bene mori aut male ad rem 

pertinet. Bene autem mori est effugere male vivendi periculum”)29, 30, 31, 32, 33, 34
. 

W ramach panteistycznej metafizyki Seneka sakralizuje samobójstwo eutanastyczne 

jako boski, czyli rozumny akt człowieka, potwierdzenie jego wolności i autonomii 

moralnej. Eu-śmierć to racjonalnie wybrany, czyli dobrowolny i słuszny sposób umie-

rania, co w perspektywie panteistycznej czyni tak rozumianą eutanazję humanistycznym 

aktem naturalnym. Śmierć jest zarazem własna i przeznaczona, gdyż stanowi osobową 

konkretyzację działania Tyche-Fortuny (Ślepego Losu/Przypadku – Pecha lub Powo-

dzenia). Człowiek jest swoim własnym egzystencjalnym dziełem moralnym, a samo-

odejście – w wyniku filozoficzno-deliberacyjnej decyzji – w uznanym za właściwy 

momencie, to konfirmacja wolności, czyli władzy nad własnym życiem i jego zakoń-

czeniem. Eutanazja samobójcza jest przywilejem ludzi niezależnych i dumnych. 

Filozoficzna sztuka życia zawiera sztukę umierania (ars moriendi), a autoeutanazja 

stanowi zwieńczenie dobrego życia (eubios)
35, 36, 37, 38

. 

                                                                   
26 Miles S.H, The Hippocratic Oath and the Ethics of Medicine, OUP Inc, Oxford-New York 2004, s. 68, 78. 
27 Świderkówna A. (red.), Słownik pisarzy antycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 38. 
28 Wawrzyniak J., Etyka eutanazji. Studium filozoficzno-aksjolingwistyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, 

Poznań 2015, s. 262-265. 
29 Arnim H. von, Stoicorum veterum fragmenta (vol. III), Teubner, Stuttgart 1964 (org. 1903), s. 156, jest to 

fragment pism etycznych Chryzypa – rozdz. IX (O mądrości i głupocie), § 5, frag. 601. 
30 Benzenhöfer U., Der gute...., s. 15-19. 
31 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, PWN, Warszawa 1982, s. 455-468.  
32 Legowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1973, 361-368, 383-390, 460 i n. 
33 Por. Protopapadakis E., Notions of the Stoic Value Theory in Contemporary Debates: Euthanasia and 

Assisted Suicide, [w:] Zbornik Matice Srpske za Klasicne Studije, 11, Hellenic, Society for Ethics, Mediterran 

Publishing d.o.o, Novi Sad 2009, s. 213-221. 
34 Reale G., Historia filozofii starożytnej (T. I-V), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010 (T. III), s. 394-436. 
35 Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, PWN, Warszawa 2010, s. 101, 118-119, 218, 229-237, 241-242,  

394-395. 
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   4. W Utopii (1516) Thomas Morus wprowadził dwudzielność beneficjenta 

samobójstwa (w tym asystowanego) z jednoczesną nadrzędnością indywidualnej woli 

pozostania przy życiu i gotowością władz państwowych do bezwarunkowej opieki 

paliatywnej. To u Morusa po raz pierwszy pojawia się motyw stanowionego prawa 

jednostki ludzkiej do bycia uśmierconym, gdy ona tego chce. I to przedstawiciele 

państwa występują wprost wobec nieuleczalnie chorego, cierpiącego i zarazem bez-

użytecznego społecznie człowieka z inicjatywą samobójstwa (głodowego) lub asysto-

wanego (przedawkowanie środków nasennych) jako opcją racjonalną i honorową. 

Może się on jednak nie zgodzić i pozostaje w idealnym państwie wciąż podmiotem 

ważniejszym jako indywiduum od zbiorowości, na rzecz której miałby się usunąć 

w niebyt. Jednakże sama inicjatywa i argumentowanie bezsensem życia bezproduk-

tywnego dla zbiorowości ma charakter społeczno-utylitarny, choć nie nosi znamion 

przymusu i nie zawiera przesłanki o bezwzględnej nadrzędności korzyści społecznych 

wobec indywidualnej woli. W proto-utylitaryzmie Morusa zwycięża prawo jednostki 

do decydowania o swym życiu
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

. 
W postoświeceniowej i utylitarnej kulturze oraz filozofii anglosaskiej pojawił się – 

z czasem coraz bardziej opozycyjny – dyskurs między obywatelem a państwem. 

Komponentem tego dyskursu był paradygmant pozytywistyczny w nauce i polityce 

społeczno-demograficznej, a w jego ramach koncepcja eugeniczna (darwinizmu spo-

łecznego) zainicjowana w 1883 roku przez Francisa Galtona w Inquiries into Human 

Faculty and Development (Dociekania na temat uzdolnień i rozwoju człowieka) wraz 

z rozróżnieniem na eugenikę pozytywną (zachęcanie do prokreacji ludzi o psycho-

somatycznych cechach w danym kręgu kulturowym pożądanych i sterowanie tą pro-

kreacją) i negatywną (ograniczanie, nawet przymusowe, prokreacji osób uznanych za 

ułomne czy zdegenerowane). W swym teoretycznym rozwoju eugenika społeczna 

zarówno zatruła pole konotacyjne „eutanazji”, jak i stała się paranaukowym składnikiem 

ideologii nazistowskiej, która z kolei podążyła – przez etap przymusowej sterylizacji 

osób uznanych za małowartościowe – w kierunku zbrodniczych praktyk ludobójczych, 

zgodnych z patologicznymi moralnie celami politycznymi III Rzeszy. 

Aksjologia eugeniki, której filozoficznymi patronami są Platon (Państwo) oraz 

Tommaso Campanella (Państwo Słońca – Civitas Solis idea republicae philosophica – 

1623), wprowadziła instytucję państwa nie tylko jako zarządcę, ale i swoistego właści-

ciela indywidualnych ludzkich egzystencji. Państwo przejęło atrybuty Boga. W Niem-

                                                                   
36 Seneca, Ad Lucilium Eptstulae Morales (Vol. I), William Heinemann, London 1925, G.P. Putnam's Sons, 

New York 1925, s. 28, 58, 62, 82, 212, 254. 
37 Carrick P., Medical Ethics in Antiquity, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Boston-Lancaster 1985, 

127-134, 144-148. 
38 Wawrzyniak J., Etyka…, s. 271-273. 
39 Morus T., Utopia, IW Daimonion, Lublin 1993, s. 103-104.  
40 Fye W.B., Active Euthanasia: An Historical Survey of Its Conceptual Origins and Introduction into 

Medical Thought, Bulletin of the History of Medicine 52 (4 Winter 1978), s. 494. 
41 Malczewski J., Eutanazja…, s. 50-55. 
42 Platon, Prawa, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1997, s. 341, 369-371, 457-462. 
43 Szeroczyńska M., Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnoporównawcze, 

TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2004, s. 24-25. 
44 Ziemiński I., Eutanazja czy opieka paliatywna? Na marginesie „Utopii” Thomasa Morusa, [w:] Edukacja 

Etyczna (nr 5/2013), s. 73-88. 
45 Marx J., Idea samobójstwa w filozofii – od antyku do współczesności, ALFA, Warszawa 2003, s. 177. 
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czech nazistowskich nie istniał, wbrew dzisiejszym przekonaniom, jakikolwiek „pro-

gram eutanazji”, lecz nielegalne (nawet w świetle obowiązującego w III Rzeszy prawa) 

masowe ludobójstwo (w latach 1933-1939 wyłącznie wobec obywateli niemieckich) 

przeprowadzane w ramach akcji T4 oraz 14f13. Ani w oficjalnych rozporządzeniach 

dotyczących eksterminacji osób uznanych w kręgu ideologii nazistowskiej za bezwarto-

ściowe, ani w nazwach ciał instytucjonalnych zawiadujących tym procederem, termin 

„eutanazja” nie występuje (!), i nie jest to przypadek; także nie bez przyczyny pro-

jektowany, od momentu dojścia nazistów do władzy, akt prawny Gesetz über die 

Sterbehilfe (Ustawa o pomocy w umieraniu) nie został w III Rzeszy wprowadzony. 

Naziści wiedzieli bowiem, iż eutanazja z samej definicji nie jest zabijaniem wbrew 

woli zabijanego, ani uśmiercaniem przytomnego, choć nieświadomego i adobrowol-

nego podmiotu (np. osoby psychicznie lub neurologicznie niesprawnej). Natomiast na 

drugim procesie norymberskim (X 1946 - VIII 1947) oskarżeni lekarze nazistowscy 

zastosowali w swej strategii obronnej manewr posługiwania się „eutanazją” jako 

językowym kamuflażem zbrodni
46, 47, 48, 49, 50, 51

.
 

Wraz z wprowadzeniem eugenicznej korzyści zbiorowej z uśmiercenia jednostki 

uznanej za biologicznie ergo ekonomicznie niepożądaną, zaczyna funkcjonować po-

dwójna semantyka „eutanazji”. Następuje zmiana beneficjenta, związana ze zmianą 

decydenta uśmiercenia: kryterium dobrowolności przestaje być koniecznym warunkiem 

eu-uśmiercenia i ustępuje wyrafinowanej przymusowości, obłudnie przedstawianej 

jako dobrowolność, a nawet uprzywilejowanie. Ideologia eugeniczna tworzy z preme-

dytacją błędne koło argumentacyjne: państwo przyznaje choremu prawo do skrócenia 

cierpień, po czym ‘w jego imieniu’ prawo to egzekwuje, nie pytając chorego czy chce 

być uśmiercony, gdyż uznany on zostaje a priori za niekompetentnego decyzyjnie. 

Przy czym sama projekcja cierpieniowości stanu, w jakim znajduje się chory jest decy-

zyjnie generowana przez instytucję państwa. W ten sposób za ‘zasługujące’ na pomoc 

w uśmierceniu (Sterbehilfe), czy też litościwą/łaskawą śmierć (Gnadentod) lub wy-

zwolenie (Erlösung) od cierpień uznane zostają tak osoby adobrowolne, jak i chorzy 

w pełni świadomi swego stanu i chcący żyć. W nazistowskiej wersji eugeniki cierpienie 

(a nie ból) staje się abstrakcyjną i zafałszowaną kategorią aprioryczną. 

4.1. Natomiast w humanistyczno-liberalnym nurcie światopoglądowym podmiot 

dokonujący (także z pomocą podzielającego jego poglądy asystenta) na sobie eutanazji 

nie jest ofiarą, lecz beneficjentem swego uśmiercenia. Literatura przedmiotu wskazuje 

na Williama Lecky, w którego A History of European Morals z 1869 roku po raz 

pierwszy pojawia się konceptualne rozróżnienie dwóch znaczeń literalnie użytej 

„eutanazji”: (i) baconowskiego, w związku z rozwojem analgetyki (opiaty) oraz (ii) 

czynnego dobrowolnego samobójczego (monopodmiotowego) skrócenia bólów choro-

bowych, a także w celu uniknięcia starczej demencji; tu: samobójstwo jako efekt prze-

                                                                   
46 Benzenhöfer U., Der gute Tod?, s. 99.  
47 Góralski P., Prawne i społeczne aspekty eutanazji, EGIS, Kraków 2008, s. 78, 176-180. 
48 Matzek T., Zamek śmierci Hartheim, Świat Książki (Bertelsmann Media Sp. z o.o.), Warszawa 2004, s. 39-

40, 243. 
49 Mitscherlich A., Mielke F. (red. niem.), Nieludzka medycyna. Dokumenty procesu, norymberskiego 

przeciwko lekarzom, Bukowczyk A., (tłum.), Sawicki J., (pol. red. naukowa), PZWL, Warszawa 1963, s. 185. 
50 Mitscherlich A., Mielke F. (hrgs.), Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürberger 

Ärzteprozesses, Fisher Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2012, s. 237. 
51 Szerzej na ten temat: Wawrzyniak J., Etyka…, s. 370-405. 
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widywania psycho-osobowej, a w konsekwencji społecznej degradacji (kiedy cierpienie 

przestaje być nawet pojmowane jako doświadczenie sakralne). Nie sam ból jest tu 

przyczyną eu-autotanazji, ale niemożność prowadzenia normalnego życia i cieszenia 

się nim, niemożność rejestrowania duchowego własnej egzystencji, gdy stanie się ona 

jedynie wegetatywna, a więc nieswoista dla człowieka. Jest to zgodne z naturą ‘wyjście 

z bankietu życia’, gdy starczej degradacji psychosomatycznej sama natura już nie 

uleczy, a tym samym wyjście godne, we właściwym momencie i z racji sensownych 

przesłanek. Powracają motywy z Menandra i przywoływane są poglądy stoików: 

nieracjonalnym złem jest żyć w niedoli, a samobójstwo pozostaje aktem potwierdzenia 

osobowej tożsamości
52, 53

. 
W wolnomyślicielskim kręgu Birmingham Speculative Club ukazuje się w pracy 

zbiorowej z 1870 r. esej Samuela D. Williamsa Euthanasia, traktujący generalnie 

o bólu egzystencjalnym (co przywołuje motywy z Menandra oraz filozofii Hegezjasza), 

ciągłym zagrożeniu cierpieniem i strachu przed nim, i o tym, że zabezpieczenie się 

przed nieszczęściem w tym uśmierzanie bólu to najważniejsze zadanie w rozwoju 

kultury ludzkiej. Osiągnięcia nauki (tu: chemii medycznej i sztuki znieczulania) to 

wielka szansa ludzkości, w obliczu wszechobecnego okrucieństwa w nowoczesnym 

świecie. Williams jest utylitarystą i postęp cywilizacyjny polega dlań na redukcji 

globalnej sumy cierpienia wszystkich istot czujących. Natura jednak nie serwuje 

znieczuleń. Człowiek sam musi zadbać o jakość swego życia i umierania. U Williamsa 

– po raz pierwszy w literaturze przedmiotu – znajdujemy zdecydowaną aprobatę dla 

czynnej-dobrowolnej eutanazji bipodmiotowej (aktywnej egzekucyjnie asystentury 

przy zabiciu pacjenta), przy czym eu-uśmiercenie to nie rozpaczliwo-litościwy akt 

voluntary mercy killing, lecz racjonalny wybór beneficjenta i egzekutora, a zarazem 

obowiązek opiekuna, czyli z reguły lekarza – jako egzekutora – wobec cierpiącego 

chorego
54, 55, 56, 57, 58

.
 

Zarazem w omawianym okresie pojawia się kontraktarianistyczny nurt intelektu-

alnych projektów współzarządzania eutanazją, w których zainteresowany osobowy 

podmiot i instytucja państwa uzgadniają prawne warunki egzekwowalności woli tegoż 

podmiotu. Przykładem jest rozprawka etyczna Adolfa Josta Das Recht auf den Tod 

(Prawo do śmierci) z 1895 roku. Zaproponowany w niej projekt reform legislacyjnych 

oparty jest o racje moralne. Prawo do śmierci (tu: pomocy w bezpośrednim 

uśmierceniu) pojęte jest jako naturalny ludzki przywilej, ignorowany i zafałszowany 

przez instytucję państwa i panujące prawo w kulturowym kręgu cierpieniolubnego 

chrześcijaństwa. Jost, argumentując za moralną słusznością formalnej legalizacji 
                                                                   
52 Benzenhöfer U., Der gute Tod?, s. 134 i n. 
53 Lecky W.E.H., History of European Morals from Augustus to Charlemange (vol. I), D. Appleton and 

Company, New York 1869, s. 167 (tu: w rozumieniu F. Bacona), s. 223-233-235 (tu: czynna dobrowolna 

monopodmiotowa); i odpowiednio w wersji pdf.: 158 oraz 211-221-223. 
54 Williams S.D., Euthanasia, [w:] Allen J. (red.), Essays by members of the Birmingham Speculative, Club, 

Williams & Norgate, London 1870, s. 211-214, 219-220, 234-235.  
55 Benzenhöfer U., Der gute Tod?, s. 134. 
56 Dowbiggin I., A Concise History of Euthanasia, Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham-Oxford 

2005, s. 49-51, 54. 
57 Emanuel E.J., Euthanasia – Historical, Ethical, and Empiric Perspektives, Archives of Internal, Medicine, 
vol 154(17), 1994, s. 1891-1892. 
58 Fye W.B., Active Euthanasia: An Historical Survey of Its Conceptual Origins and Introduction into 

Medical Thought, Bulletin of the History of Medicine 52 (4 Winter 1978), s. 498-499. 
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eutanazji, a tym samym przeciw zmuszaniu chorego do życia i czekania w męczarniach 

na naturalną śmierć, wielokrotnie kontrastuje moralne prawo jednostki do własnego 

wyboru sposobu śmierci z niewspółmiernym moralnie, niesprawiedliwym obowiązkiem 

umierania (Phlicht zu sterben) na wojnach rozpętanych w imię interesów politycznych 

przez państwa, które tym samym wytępiają swych obywateli. Kluczowe w przemyśle-

niach Josta jest pojęcie „wartości ludzkiego życia” („der Werth eines Menschenlebens”) 

i jego określenia (die Werthbestimmung des Menschenlebens), a w konsekwencji ra-

chunek utylitarny indywidualnej beneficjentury eu-uśmiercanego podmiotu wobec 

korzyści społecznej z owego uśmiercenia. Jost chce pogodzić interesy dwóch benefi-

cjentów na równych prawach, ze wskazaniem – tu echo konkluzji T. Morusa – na 

prawa jednostki ludzkiej i uważa za moralnie doniosłe stworzenie prawnych możliwości 

skorzystania z alternatywy eutanastycznej, jeśli chory sobie tego zażyczy. Jost walczy 

tu o prawa obywatelskie mniejszości, tj. grupy chorych znajdujących się w specyficznej 

sytuacji egzystencjalnej
59

.  

W 1920 roku ukazuje się tekst prawnika Karla Bindinga i psychiatry Alfreda Hoche 

Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form 

(Przyzwolenie na unicestwianie życia niewartego przeżywania. Jego miara i forma). 

W ich koncepcji układ państwowo-urzędniczo-lekarski nadzoruje procedurę eutanazyjną, 

jednakże inicjatywa uśmiercenia wychodzi, bezpośrednio od chorego (tj. potencjalnego 

jej beneficjenta), a nie ze strony przedstawicieli państwa. Autorzy określają konieczne 

i dostateczne warunki eutanazji utylitarnej w ramach eugeniki społecznej, licząc na 

racjonalność podmiotów indywidualnych w tym względzie, a stąd oddając im decyzję 

o samouśmierceniu (w tym eutanazji asystowanej). Zakładają, iż nieuleczalnie chory 

i cierpiący pacjent rozumie jak wielkim jest obciążeniem dla społeczeństwa i rodziny, 

a stąd honorowo (tu echo greckiego rozumienia eutanazji) zdecyduje się i pozwoli 

osobom upoważnionym decyzją państwową na jego eu-uśmiercenie. Jednakże kate-

goria życia bezwartościowego dla państwa pozostaje wciąż wtórna wobec samouznania 

go za bezwartościowe przez indywidualny podmiot, a uśmiercenie pacjenta na podstawie 

błędnie zdiagnozowanej jego adobrowolności (bezwolności), pozostaje przestępstwem 

nieumyślnego zabójstwa (niem. die fahrlässige Tötung; ang. involuntary mans-

laughter)
60, 61

. 

Punktem wyjścia rozważań autorów jest naturalne prawo człowieka do egzy-

stencjalnego samostanowienia, w tym do samobójstwa, które z racji moralnych nie jest 

i nie może być karane w świetle prawa stanowionego. Autorzy dążą do uzasadnienia – 

w generalnych ramach moralnego prawa do śmierci (niem. Recht auf den Tod; ang. 

right to die), interpretowanego jako uznanie słuszności żądania przez chorego pomocy 

w uwolnieniu go od życia przezeń nie do zniesienia ergo nieakceptowanego (niem. 

Erlösung aus einem unträglichen Leben; ang. relieve from unbearable life) – prawnej 

dopuszczalności eutanazji asystowanej jako zabójstwa uprzywilejowanego. Stąd in-

                                                                   
59 Jost A., Das Recht auf den Tod. Sociale Studie, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Göttingen 1895, s. 2, 

6-8, 10, 14, 17, 23, 26, 33-38, 41-53. 
60 Binding K., Hoche A., Allowing the destruction of life unworthy of life. Its measure and form [Die Freigabe 

der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und Ihre Form] – (wydanie dwujęzyczne), Suzeteo 
Enterprises, Holmen (WI) 2012 (org. niem. 1920), s. 10, 14, 54, 59. 
61 Zob. też Lifton R.J., The Nazi Doctors. Medical Killing and the Psychology of Genocide, Basic Books, 

New York 1986, s. 46-48. 
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korporują osobę asystenta-egzekutora w ontyczno-normatywną strukturę samobójstwa, 

w której beneficjent ceduje swe wykonawcze prawo do samobójstwa na owego asy-

stenta. Tylko taka asystentura przy samobójstwie z powodu terminalnej choroby, której 

towarzyszy cierpienie, może być rozważana de lege ferenda jako bezkarna, bo sensowna. 

Przestępstwem (morderstwem) pozostaje natomiast uśmiercenie człowieka (niezależnie 

od stanu jego zdrowia) wbrew jego woli. I jedynie legalne, bo uzasadnione chorobą 

i zweryfikowaną poczytalnością, uśmiercenie kogoś na jego prośbę uznane jest za 

eutanazję we właściwym sensie (die reine Euthanasie). A z inicjatywą stosownej 

procedury może wystąpić świadomy i kompetentny pacjent lub wyznaczony przezeń 

rzecznik. 

Dążąc do legalizacji zinstytucjonalizowanej bezstronności i transparentności całej 

procedury eutanazyjnej, autorzy wyróżnili kilka kwestii proceduralno-praktycznych, 

związanych z aplikowaniem o uśmiercenie oraz pełnieniem funkcji egzekutora-asy-

stenta. Istotne są kryteria kwalifikacji do kręgu osób mogących pełnić funkcję egze-

kutora, np. nie jest oczywiste, że krewni są poza podejrzeniem działania z nienawiści 

lub interesu spadkowego pod maską współczucia. Stąd zachodzi konieczność perso-

nalnego oddzielenia osobowego podmiotu-egzekutora od instytucjonalnego podmiotu-

decydenta, którym powinno być niezwiązane z rodziną urzędowe ciało komisyjne, 

weryfikujące (i) nieuleczalność i cierpieniogenność choroby somatycznej lub umysłowej, 

(ii) poczytalność, kompetencje intelektualne i świadome naleganie chorego na eutanazję, 

inaczej: jego racjonalną wolę (niem. beachtlicher Einwilligung; ang. informed consent), 

(iii) brak innych przeciwskazań do eutanazji oraz (iv) zezwalające aplikantowi na 

podjęcie działań na rzecz właściwie przeprowadzonego wyzwolenia z cierpienia. 

Komisja owa miałaby składać się z czterech osób: lekarza-specjalisty (którym nie 

może być lekarz prowadzący pacjenta) w danej jednostce chorobowej, lekarza psy-

chiatry, prawnika – stanowiących właściwy zespół decyzyjny, a także przewodniczą-

cego-moderatora bez prawa głosu w jawnym i koniecznie jednomyślnym podjęciu 

decyzji pozytywnej lub odmownej na aplikację chorego o eutanazję. Komisja ta miałaby 

mieć prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków, w jakich 

pacjent przebywa oraz przesłuchiwania świadków. Sam chory może dokonać auto-

eutanazji nieasystowanej, albo, jeśli komisja zweryfikowała zasadność uśmiercenia 

asystowanego, znaleźć osobę, która podejmie się egzekucji motywowana jedynie 

szczerym współczuciem (Die Ausfürungstat muß Aufluß freien Mitleids mit dem 

Kranken sein). A ponieważ sam akt uśmiercenia musi być bezbolesny i odpowiednie 

środki doń prowadzące użyte, w praktyce egzekutorem może być tylko profesjonalista 

medycyny. Obowiązuje też wydanie szczegółowego protokołu całej procedury 

legalnego uśmiercenia, a na każdym etapie tego procesu kompetentny chory ma prawo 

swą początkową zgodę odwołać
62

. 

Status społeczny i prawny osób pozostających w stanie trwale nieprzytomnym 

stanowi skomplikowany problem teoretyczny i decyzyjny, a stąd są oni na ogół – 

z uwagi na niepewność co do ich woli – terminalnie pielęgnowani. Jednakże narracja 

autorów wyraźnie zmierza ku ubezwłasnowolnieniu tej grupy chorych, co otwiera 

możliwość prawniczej wykładni na rzecz uprzywilejowanego ich uśmiercania, niekwa-

                                                                   
62 Binding K., Hoche A., Allowing the destruction of life unworthy of life. Its measure and form [Die Freigabe 

der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und Ihre Form] – (wydanie dwujęzyczne), Suzeteo 

Enterprises, Holmen (WI) 2012 (org. niem. 1920), s. 21-24, 66-69. 



 

Zarządzanie śmiercią (esej) 
 

191 
 

lifikującego się jednakże jako eutanazja. Jeszcze inna grupa społeczna obejmuje osoby 

chore psychicznie i neurologicznie oraz niedorozwinięte umysłowo. Brak ze strony 

takich chorych możliwości sprzeciwu, a niekiedy w ogóle zdolności rozumienia swej 

sytuacji, socjaldarwinizm wykorzystuje przeciwko nim, redukując do statusu kłopo-

tliwych i przerażających ‘przedmiotów’, których fizyczna likwidacja – po uprzedniej 

prawnej kwalifikacji jako istot apodmiotowych – leży w interesie ekonomicznym 

państwa. Autorzy uważają, że sama obecność takich osób w społeczeństwie jest dla 

wszystkich udręką. Prawną możliwość asystowanego wyzwolenia się człowieka od 

siebie (von sich selbst erlösen) poczytują za wyraz wyższej kultury moralnej (höherer 

Sittlichkeit), wskazując zarazem na członków najbliższej rodziny chorego (nawet jeśli 

przebywa on w specjalistycznym zakładzie opiekuńczym) lub jego przedstawiciela 

prawnego, jako na jedyne możliwe podmioty egzekucji, po uprzednim uzyskaniu na 

nią zgody ze strony specjalnej komisji państwowej. Formalne prawo sprzeciwu wobec 

uśmiercenia miałaby matka chorego, opiekująca się nim bezpośrednio lub opłacająca 

pielęgnację. Z uwagi na czekającą wszystkich zainteresowanych wieloletnią traumę, 

autorzy sugerują złożenie podania o uśmiercenie tuż po medycznym rozpoznaniu nie-

uleczalnej choroby umysłowej. Binding i Hoche popełniają oczywisty błąd, polegający 

na utożsamieniu niesprawności, czy nawet tylko nietypowości psychicznej lub neuro-

logicznej ze stanem adobrowolności ergo apodmiotowości ludzkiej. Niestety tego typu 

projekty stały się później inspiracją dla nazistowskich działań eksterminacyjnych wobec 

osób uznanych za niespełniające kanonów 'aryjskiego wzorca zdrowotności'
63, 64, 65

.
 

4.2. W publikacjach założonej przez Ernsta Haeckela i noblistę Wilhelma Ostwalda 

Ligii Monistycznej (Der Monistenbund) działającej w latach 1906-1933, termin die 

Euthanasie występuje na łamach tygodnika „Das Monistische Jahrhundert. Zeitschrift 

für wissenschaftliche Weltanschauung und Weltgestaltung” („Monistyczne Stulecie. 

Pismo na rzecz naukowego światopoglądu i kształtowania świata”) wychodzącego 

w latach 1912-1915. Szczególnie istotny i pobudzający w Niemczech dyskusję – 

ograniczoną jednakże do wąskiego kręgu prawników i lekarzy – o dobrowolnej, 

czynnej, bipodmiotowej eutanazji okazał się opublikowany tamże w 1913 roku artykuł 

Rolanda Gerkana Euthanasie, zawierający ośmiopunktowy schemat prawnej forma-

lizacji postępowania eutanastycznego, który autor traktował jako projekt ustawy 

(Gesetzentwurf) i swój wkład w propagandę eutanastyczną (die Euthanasie-

Propaganda), którą jego zdaniem Liga powinna programowo rozwijać. Taką otwartą 

formalizację, uwzględniającą państwowy dozór nad procedurą eutanastyczną, uważał 

Gerkan za konieczną, aby uniknąć podejrzeń o prowadzenie kampanii na rzecz 

swobodnego zabijania chorych, dlatego też oczekiwał profesjonalno-prawnego 

dopracowania jego projektu. Procedura eutanastyczna, ze swej definicyjnej istoty, musi 

być świadomie i dobrowolnie zainicjowana przez jej potencjalnego beneficjenta. 

Gerkan intencję swej propozycji wyjaśnia jako światopoglądową alternatywę wobec 

przekonania o „konieczności/nieodzowności” (etwas „Unvermeidliches”) cierpienia 

w godnym umieraniu. Alternatywa ta ma zarówno reprezentować interesy mniejszości, 

jak i inspirować do społecznego zastanowienia się nad ową rzekomą, uzasadnianą 

                                                                   
63 Tamże: s. 18-19, 63-65. 
64 Mitscherlich A., Mielke F. (red. niem.), Nieludzka medycyna. Dokumenty procesu, norymberskiego 

przeciwko lekarzom, Bukowczyk A. (tłum.), Sawicki J. (pol. red. naukowa), PZWL, Warszawa 1963, s. 267. 
65 Więcej na ten temat: Wawrzyniak J., Etyka…, s. 331-347. 
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religijnie koniecznością. Co więcej, uważa, że Liga jest moralnie zobowiązana do 

„wywalczenia eutanazji dla swoich chorych” („wir Monisten die unabweisbar 

moralische Verpflichtung haben, unseren Kranken die Euthanasie zu erkämpfen”). Oto 

propozycja Gerkana: 
§ 1. Wer unheilbar krank ist, hat das Recht auf Sterbehilfe (Euthanasie) [Kto jest 

nieuleczalnie chory, ma prawo do uzyskania pomocy w uśmierceniu (eutanazji)].  

§ 2. Die Feststellung des Rechtes auf Sterbehilfe wird durch ein Gesuch des 

Kranken an die zuständige Gerichtsbehörde veranlaßt [Procedura weryfikacji prawa 

do pomocy w umieraniu/uśmierceniu zostaje zarządzona po złożeniu przez chorego 

wniosku/podania do właściwej placówki władzy sądowniczej]. 

§ 3. Auf Grund des Gesuches verfügt das Gericht eine Untersuchung des Kranken 

durch den Gerichstarzt im Verein mit zwei zuständigen Spezialisten. An der 

Untersuchung können auf Wunsch des Kranken auch weitere Ärzte teilnehmen. Diese 

Untersuchung hat nicht später als eine Woche nach Einreichtung des Gesuches zu 

erfolgen [Na podstawie owego wniosku sąd zarządza wspólne przebadanie chorego 

przez lekarza sądowego i dwóch kompetentnych dla danego przypadku klinicznego 

(jednostki chorobowej) specjalistów. Na życzenie chorego w tymże badaniu mogą 

uczestniczyć także dodatkowi lekarze. Badanie to musi nastąpić nie później niż tydzień 

od złożenia wniosku przez chorego].  

§ 4. Bei der Protokollierung des Untersuchungsbefundes ist anzugeben, ob nach 

der wissenschaflitchen Überzeugung der untersuchunden Ärzte ein tödlicher Ausgang 

der Krankheit wahrscheinlicher ist, als die Wiedererlangung dauernder Arbeitsfähigkeit 

[W trakcie protokołowania wyników badania należy podać, czy zgodnie z profesjo-

nalnym przekonaniem/diagnozą lekarzy zachodzi większe prawdopodobieństwo zgonu 

niż odzyskania trwałej zdolności do pracy (tu: samodzielności egzystencjalnej)]. 

§ 5. Wenn die Untersuchung die überwigende Wahrscheinlichkeit eines tödlichen 

Ausgangs ergibt, dann spricht das Gericht dem Kranken das Recht auf Sterbehilfe zu. 

Im entgegengesetzten Falle das Gesuch des Kranken abschlägig entschieden [Gdy 

badanie wykaże znaczące prawdopodobieństwo zejścia śmiertelnego, wówczas sąd 

przyznaje choremu prawo do pomocy w umieraniu/uśmierceniu. W przeciwnym razie/ 

wypadku wniosek chorego zostanie stanowczo odrzucony (rozpatrzony odmownie)]. 

§ 6. Wer einen Kranken auf dessen ausdrücklichen und unzweideutig kundgegebenen 

Wunsch schmerzlos tötet, bleibt straflos, wenn dem Kranken nach § 5 das Recht auf 

Sterbehilfe zugesprochen worden ist, oder wenn die nachträgliche Untersuchung 

ergibt, daß er unheilbar krank war [Kto chorego, na jego jednoznacznie i stanowczo 

wyrażone życzenie, bezboleśnie uśmierca, nie podlega karze, jeżeli, zgodnie z § 5, 

temu choremu zostało przyznane/przysługuje prawo do pomocy w umieraniu/uśmier-

ceniu lub gdy dodatkowe/uzupełniające badanie wykaże nieuleczalność jego choroby]. 

§ 7. Wer einen Kranken tötet, ohne daß dieser es audrücklich und unzweideutig 

gewunscht hat, wird mit Zuchthaus bestraft [Kto, bez jednoznacznego i stanowczego 

życzenia ze strony chorego, uśmierci go, zostanie ukarany więzieniem o zaostrzonym 

rygorze]. 

§ 8. Die §§ 1 bis 7 finden auch auf Sieche und Verkrüppelte Anwendung [Punkty  

1-7 stosują się także odpowiednio do osób obłożnie chorych i ułomnych/kalekich]. 

We wspomnianym periodyku ukazują się w latach 1913-1915 liczne artykuły, tak 

odniesione pozytywnie lub negatywnie do propozycji Gerkana, jak i wzajemnie pole-
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miczne. Najwięcej obiekcji wywołał punkt 8, który, zdaniem krytyków, otwierał ‘równię 

pochyłą’ dla zabijania osób pozostających w stanie adobrowolności (szczególnie 

chorych psychicznie); kontekstem był tu bardziej ogólny zarzut nieostrości kryteriów 

wyróżniania osób, którym prawo do eutanazji miałoby przysługiwać. Podkreślano, iż 

nie sam ból (trudny do intersubiektywnej weryfikacji komisyjnej), lecz typ i stadium 

choroby, której towarzyszy, jest istotny dla oceny egzystencjalnej zasadności 

eutanazji
66, 67, 68, 69

. 

Gerkan rozkłada akcenty aksjologiczne niemal odwrotnie niż Jost: ważniejszy jest 

dla niego racjonalizm uprawnienia do eutanazji i formalna jej legalizacja, a nie szukanie 

uzasadnienia moralnego (które być może implicite uważa za fundamentalnie oczy-

wiste). Istotna praktycznie jest szybkość (z uwagi na stan zdrowia aplikanta) i sprawność 

urzędowej procedury. Ostatecznym decydentem jest państwo, przeprowadzające poprzez 

swych funkcjonariuszy transparentne procedury weryfikacyjne. Rekomendacja egzekucji 

eutanastycznej na prośbę zainteresowanej osoby jest zawłaszczona przez państwo, 

które całkowicie kontroluje i instytucjonalizuje ludzką prywatność i wolę. Wyłania się 

tu postplatońska wizja absolutyzmu państwowego (Staatsabsolutismus). Zwróćmy 

uwagę na punkt 4 planu Gerkana: jednostka wartościowa to jednostka pracująca, 

a zawodowa dezaktywacja człowieka w stanie obłożnej choroby jest obciążeniem 

finansowym dla rodziny i państwa. Gerkan reprezentuje tu typowy dla kultury niemie-

ckiej kult społecznej produktywności i przydatności indywidualnego człowieka, 

a deprecjacja wegetacji jest rodzajem interpretacji człowieczeństwa jako zdolności do 

działania twórczego ekonomicznie. To możliwość wykonywania pracy czyni podmiot 

pełnoprawnym, karmionym i wynagradzanym obywatelem. I symetrycznie: to niemoż-

ność pracy, a nie samo bycie chorym w stanie terminalnym, stanowi warunek konieczny, 

by ubiegać się o zgodę na eutanazję. W punktach 5-7 implicite pojawia się u Gerkana 

element prywatności-konfidencjonalności: prawnie chronionym i nadzorowanym egze-

kutorem nie musi być lekarz ani osoba urzędowo wyznaczona. 

W praktyce eugenika przerodziła się w wyrafinowaną ekonomikę populacyjną. 

Indywidualny podmiot ma prawo prosić o uśmiercenie go po spełnieniu warunku stania 

się z powodu choroby (niekoniecznie bolesnej) nieużytecznym dla państwa, które 

zweryfikuje i wyegzekwuje – we własnym interesie ekonomicznym – prawo do 

uśmiercenia owego podmiotu. Instytucja państwa przyznaje sobie przywilej zabicia 

jednostki, gdy będzie ona generować koszty, jednakże czyni to w obłudnej formie 

oficjalnego przyznania właśnie owej jednostce prawa do bycia zabitym, gdy znajdzie 

się ona w stanie dotkliwej życiowej mizerii, a w konsekwencji zbędna dla owego 

państwa. W socjaldarwinistycznych projektach prawo do eu-uśmiercenia przedstawiane 

jest jako przyznane owej jednostce i egzekwowane tak jakby w jej interesie. Zachodzi 

w nich legalistyczna tautologia eksterminacji eugenicznej: apriorycznie stanowione 

kryteria państwowej bezużyteczności człowieka katalizują presję skorzystania przezeń 
                                                                   
66 Gerkan R., Euthanasie, Das monistische Jahrhundert, Jahrgang 2, Heft 7 (Mai 1913), s. 170-171; 
w tłumaczeniu własnym zachowujemy oryginalne użycia cudzysłowu; R. Gerkan – chory na raka płuc – 

zmarł 3 V 1913 r., przed opublikowaniem jego tekstu (17 V 1913), adresowanego jako projekt do rządu 

Saksonii.  
67 Benzenhöfer U., Der gute Tod?, s. 86-88, 211, 212, 215, 217, 221. 
68 Burleigh M., Death and Deliverance, PAN BOOKS, London 2002, s. 13-15, 292-293. 
69 Weikart R., From Darwin to Hitler. Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany, Palgrave 

Macmillan, New York 2004. 
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z prawa do uśmiercenia go. Los jednostki niepracującej, a niechcącej uśmiercenia, staje 

się tak podły (odrzucenie społeczne, bieda etc.), iż – paradoksalnie – zaczyna ona 

preferować owo uśmiercenie. Zaistnienie owej presji karze zarazem wątpić, czy zgoda 

danej osoby na uśmiercenie jej spełnia warunek dobrowolności.  

5. Wymienieni powyżej projektodawcy zainicjowali formalistyczno-uniwersalny 

model procedury zarządzania śmiercią na życzenie, którego zasadnicze elementy 

zachowane są współcześnie, niezależnie w kręgu, jakiej kultury prawnej są formu-

łowane: kryteria personalistyczno-humanistyczne, moralne i filozoficzne, kliniczne, 

kompetencyjne (psychiatryczne i psychologiczne), prawne i urzędowo-operacyjne, 

społeczne i światopoglądowe (np. można wolę samouśmiercenia jako taką traktować 

jako objaw patologii psychicznej). Stosowne procedury obecne są w ustawodawstwie 

np. krajów Beneluxu, Hiszpanii, Kanady, Szwajcarii, czy stanu Oregon. Jest to rezultat 

zarówno aksjologicznych makrozmian w świadomości społecznej, jak i działalności 

w społeczeństwie obywatelskim różnych stowarzyszeń na rzecz legalizacji uśmiercenia 

na życzenie. Zauważmy, iż kontrola państwowa jawi się jako czynnik niezbędny we 

współdecyzji i egzekucji eutanazji. Sama moralna płaszczyzna rozstrzygnięcia eutanazji 

(w jej wersji zabójczej) jako działania sytuacyjno-kontekstualnie słusznego jest nie-

wystarczająca. Potrzebny jest metanormatywizm prawno-instytucjonalny, aby w kulturze 

liberalnej naturalne prawo do zakończenia własnego życia bez krzywdzenia innych  

i w formie bipodmiotowej wyegzekwować. Indywidualna wola potencjalnego benefi-

cjenta dostaje się w proceduralny kierat formalnej weryfikacji jej zasadności, ale 

i społecznego bezpieczeństwa; zarazem prawo przewiduje odstąpienie od karania za 

moralnie uzasadnioną samowolę
70

 
71

 
70

 
71

.
  

Czy współczesny człowiek zostaje – w sytuacji eutanastycznej – wywłaszczony 

z ostatniego momentu jego życia? Regulacje prawne zmierzają w kierunku pozosta-

wienia beneficjentowi samodzielności operacyjnej, przy zapewnieniu odpowiedniej 

infrastruktury techniczno-farmakologicznej. W niektórych prawodawstwach uwzględ-

nione jest (postulowane już przez A. Josta) respektowanie dokumentu zwanego living 

will (resp. advanced directives) pozostawionego przez daną osobę na wypadek utraty 

przez nią (w określonych okolicznościach) przytomności, a dotyczącego nieprzy-

stępowania do reanimacji. Formalne pozostaje też uznanie – gdy spełnione są prawnie 

obowiązujące kryteria kliniczne – danej osoby za zmarłą, co stanowi procedurę 

skorelowaną z ustawowymi regulacjami dotyczącymi transplantacji. Obowiązujące 

w demokracjach obywatelskich regulacje pozostają generalnie zgodne z zasadami 

sprawiedliwości sformułowanymi przez J. Rawlsa
72

. 
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