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Podróż do królestwa Fungi.  

O grzybach jako symbolach śmierci i żałoby 

dr hab. Małgorzata Okupnik, Katedra Edukacji Muzycznej, Akademia Muzyczna 

im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 

Long Litt Woon, socjoantropolożka urodzona w Malezji, mieszkająca 

w Norwegii, nie jest osobą anonimową. Angażowała się w sprawy polityczne 

i społeczne, miała na swoim koncie próby literackie. Sukces odniosła w 2017 roku, 

kiedy ukazała się jej książka „Stien tilbake til livet ‒ om sopp og sorg”, 

napisana po śmierci męża, Eiolfa Olsena. W języku polskim wydano ją pod 

tytułem „Powrót do życia. O żałobie i grzybach”.  

Książka ta wpisuje się w nurt narracji żałobnych, których autorzy 

poszukują ukojenia na łonie natury. Można mówić o swoistym zwrocie 

„ekożałobnym”. 

Połączenie grzybów i żałoby tylko na pierwszy rzut oka może wydać się 

dziwne. Long udowadnia, że grzyby mają wiele wspólnego ze śmiercią. Rosną 

na tym, co obumarło, żywią się tym, co nieżywe. Podobnie dzieje się 

z człowiekiem po śmierci bliskiej osoby: musi wzrosnąć na tym, co umarło.  

W wypadku Long Litt Woon grzyby nie pozostały jedynie symbolem 

żałoby. Nowo odkryta pasja grzybiarska dała młodej wdowie powód do życia.  

W jej książce koegzystują dwa wątki: mikologiczny (opis królestwa Fungi 

i środowiska grzybiarzy) oraz żałobny (opis ciężkiej próby, dotykającej sfery 

fizycznej, mentalnej, emocjonalnej). Perspektywa socjoantropologiczna Long 

Litt Woon jest unikalna i odróżnia jej narrację od innych autobio grafii 

o żałobie.  
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Napisać niewyrażalne. Kilka słów o śmierci 

we współczesnej duńskiej poezji i prozie 

dr hab. Joanna Cymbrykiewicz, prof. UAM, Katedra Skandynawistyki, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Sam akt pisania o śmierci jest absurdalny. Jako żywi nie mamy wszak 

dostępu do jej istoty, nie jesteśmy w stanie ogarnąć jej zmysłami, nie możemy 

słowem pisanym – a zatem namacalnym przejawem naszego istnienia – 

opisać nie-istnienia. A jednak takie próby od zawsze są podejmowane 

w literaturze, która stara się tę immanentną aporię pokonać, nazwać 

nienazywalne, napisać niewyrażalne. Jakie strategie obierają twórcy, gdy 

piszą o śmierci? Do jakich toposów się uciekają? Czy istnieje uniwersalny 

język, którym mówi się (pisze się!) o śmierci? 

W swoim referacie podejmę próbę przedstawienia tego zagadnienia 

w oparciu o wybrane duńskie teksty literackie. Większość z nich datowana 

jest współcześnie, tj. powstała w ostatnich trzech dekadach (np. poezja 

Henrika Nordbrandta, Sørena Ulrika Thomsena czy proza Nai Marie Aidt), 

niektóre napisano w czasach wcześniejszych (np. wiersze Mortena Nielsena). 

Łączy je sięganie po uniwersalne motywy i topikę, takie jak np. vanitas, oraz 

po klasyczne formy wyrazu i gatunki, jak na przykład sonet. Tanatologiczną 

refleksję literacką Duńczyków łączy też czerpanie z zakorzenionych 

w kulturze europejskiej modeli umierania, takich jak mors repentina czy mors 

immatura. Duńskich pisarzy zdaje się zarazem łączyć brak potrzeby rozpatry-

wania śmierci w kontekście religijnym, przy jednoczesnym poszukiwaniu 

tego, co dla piszących o śmierci, a szczególnie o żałobie, wspólne. W tym 

kontekście przychodzą im z pomocą zabiegi intertekstualne, dialogiczne, 

których wykorzystanie wydaje się być rozpowszechnioną w literaturze 

duńskiej praktyką literackiego ujmowania Arièsowskiej „śmierci drugiego”.  
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Gronostaj musi umrzeć. Śmierć epoki  

w powieści Gregora von Rezorri „Gronostaj z Czernopola” 

Tomasz Ryrych, tomasz.ryrych@doktorant.up.krakow.pl, Szkoła Doktorska Uniwer-

sytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, http://szkola-doktorska.up.krakow.pl 

Gregor von Rezzori był późnym, być może nawet najpóźniejszym, przed -

stawicielem austriackiego modernizmu; spóźnionym epigonem mitu habs-

burskiego we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej. Wśród niewielu 

przetłumaczonych na język polski jego powieści znajduje się „Gronostaj 

z Czernopola”; quasiautobiograficzna powieść o upadku Austro-Węgier.  

Powieść von Rezzoriego jest fenomenem ze względu na swój eschato-

logiczny charakter: tragedia na skalę kosmosu ówczesnego świata zostaje 

przetransponowana na tragedie mikrotyczne, czy może raczej mikrohisto-

ryczne. Upadek imperium staje się katastrofą noszącą znamiona kosmolo-

giczne; przyczyną śmierci całej epoki, a jednocześnie zdarzeniem nie-

unikniony, poniekąd odgórnie przypisanym do losu bohaterów powieści. 

Nieprzypadkowo śmierć dziewiętnastowiecznej belle epoque w optyce 

Rezzoriego pokrywa się z symbolicznym pożegnaniem dzieciństwa prota-

gonisty i metaforyką poznania dobra i zła.  

W swoim referacie spróbowałem przedstawić deterministyczne założenia 

myśli Rezzoriego, odwołując się do koncepcji Waltera Benjamina, Haydena 

White’a, Claudio Magrisa czy założeń poetyki doświadczenia Ryszarda Nycza. 

Podjęta zostanie także próba komparatystycznego zestawienia literackich 

strategii Rezorriego z analogicznymi metodami stosowanymi przez twórców 

polskich, zwłaszcza zaś Jarosława Iwaszkiewicza i Andrzeja Kuśniewicza.  

Dla pełniejszego i holistycznego zrozumienia powieści Rezzoriego konieczne 

było wyjaśnienie najważniejszych leitmotivów związanych z szeroko rozu -

mianym mitem habsburskim oraz kontekstów historycznych, filozoficznych, 

literackich odnoszących się do szeroko rozumianej „śmierci epoki”.  
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Hypnos jako personifikacja snu w sztuce starożytnej 

Grecji oraz jego powiązania ze śmiercią 

Magda Tatara, magda882794@gmail.com, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl 

Hypnos zarówno w literaturze jak i sztuce występuje jako bóg – 

personifikacja snu. Sama jego postać jak i stan, który reprezentuje owiane są 

tajemnicą. Zainteresowanie pogłębia się wraz z analizą drzewa genealo -

gicznego Hypnosa, który jest bratem bliźniakiem boga śmierci – Tanatosa. 

Zestawienie w tak bliskiej relacji dwóch nadal do końca niezbadanych 

stanów: snu oraz śmierci – intryguje. Celem niniejszej pracy była analiza 

dzieł sztuki starożytnej Grecji przedstawiających boga snu, w oparciu 

o literaturę wraz ze zwróceniem szczególnej uwagi na powiązania Hypnosa 

z tematyką śmierci. Na potrzeby pracy dokonano samodzielnej analizy źródeł 

pisanych oraz ikonograficznych i wykorzystano metodę ikonologiczną. 

Zaprezentowano opisy najważniejszych charakterystyk Hypnosa – fizycznych 

jak i psychicznych, a także ukazano właściwości jego mocy oraz objaśniono 

historie, w których się on pojawia. Podkreślono  podobieństwa i różnice 

występujące pomiędzy Hypnosem i Tanatosem. Przeanalizowano dzieła sztuki  

należące do kategorii malarstwa wazowego oraz rzeźby – przykłady samo-

dzielnych przedstawień Hypnosa jak i wspólnych przedstawień obu braci. 

Skupiono uwagę na pozach i gestach, ogólnym wyglądzie, atrybutach oraz na 

kontekście scen. Dzięki temu uzyskano szereg informacji na temat boga snu, 

które stanowią niezbędną podstawę między innymi dla porównań z Tana-

tosem. Obraz Hypnosa jaki wyłania się z literatury i sztuki starożytnej Grecji 

nadal pozostaje niekompletny, jednak pozwala na choć odrobinę bliższe 

poznanie boga. Hypnos nie jawi się jako bóg całkowicie jednolity, postrze-

gany jest jako przyjazny i dający odpoczynek, ale też jako straszny i niepo-

kojący. Tak samo jak daje wytchnienie, może również zsyłać koszmary. Stan 

snu może być rozpatrywany jako coś pomiędzy życiem i śmiercią. Podobnie 

jak w sztuce starożytnej Grecji czasem trudno odróżnić bliźniaczą postać 

Hypnosa i Tanatosa, tak samo w innych dziełach czasem trudno określić 

kiedy mamy do czynienia ze snem a kiedy już ze śmiercią.  
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Jak postrzegano śmierć na przestrzeni wieków?  

Przegląd literacki od średniowiecza do współczesności 

Adam Kieryluk, adam.kieryluk@gmail.com, Absolwent Filologii Polskiej Uniwersytetu 

Warszawskiego, https://orcid.org/0000-0002-8810-4968 

Celem niniejszego wystąpienia jest zaprezentowanie przeobrażeń związa-

nych z pojmowaniem śmierci, jakie dokonywały się na przełomie wieków. 

Śmierć jako nieodzowna część naszego życia staje się nieustannym źródłem 

licznych refleksji, wielokrotnie występujących w liryce, prozie, felietonach 

czy też zwyczajnych dyskusjach. Literatura stała się wdzięcznym miejscem, 

służącym utrwaleniu różnych postaw, przekonań i emocji towarzyszących tej 

jakże skomplikowanej cząstce ludzkiej egzystencji. Dzięki zachowanym 

źródłom jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć drugiego człowieka, a przy okazji 

nas samych. Zarówno utrata, jak i przemijanie motywują nas do poszukiwania 

sensu okoliczności, których stajemy się mniej lub bardziej bezpośrednimi 

świadkami. Podczas epokowej wędrówki posłużę się wybranymi dziełami 

literackimi, aby zobrazować, w jaki sposób zmieniało się podejście do 

tematyki związanej z utratą, końcem życia i towarzyszącymi refleksjami 

natury egzystencjalnej. W ramach przykładu omówię, m.in. średniowieczne 

spojrzenie w „Rozmowach Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” czy też deka-

denckie podejście, zaproponowane przez Kazimierza Przerwę-Tetmajera, 

w wierszu, pt. „Nie wierzę w nic”. W końcowej części referatu nawiążę do 

czasów współczesnych, próbując dokonać komparatystycznego ujęcia śmierci 

w optyce współczesności, zestawiając ją z poprzednio obowiązującymi 

tendencjami. W zaprezentowanym materiale postaram się uchwycić 

powtarzające się cechy i tendencje, które towarzyszyły i wciąż towarzyszą 

jednostce ludzkiej w obliczu zderzenia ze śmiercią, niezależnie od epok i, 

w której przyszło jej żyć. https://orcid.org/0000-0002-8810-4968 
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Jesteśmy zawsze bardziej naszą skończonością  

niż naszym spełnieniem [...]. Rozważania o śmierci 

w twórczości Hartmuta Lange 

Dominika Wyrzykiewicz, dwyrzykiewicz@uw.edu.pl, Uniwersytet Warszawski, 

Instytut Germanistyki 

Śmierć stanowi centralny motyw twórczości niemieckiego nowelisty, 

dramaturga Hartmuta Lange. W swoich tekstach literackich, wykładach czy 

dramatach pisarz nawiązuje do filozofii Martina Heideggera i Sørena 

Kierkegaarda. Opowiadania Hartmuta Lange opisują podwójny świat, świat 

żywych oraz przestrzeń między życiem a śmiercią. Wyjątkowe w nowelach 

pisarza połączenie życia i śmierci ze sztuką sprawia, że nie jest ona 

równoznaczna z totalną, nieodwracalną nieobecnością. Sztuka ożywia 

umarłych wraz z ich pragnieniami dopełnienia niedokończonej egzystencji, 

niespełnionych marzeń, czyniąc z nich podmiot prozopopei. Zmarli żyją, 

ponieważ teraźniejszość opanowana jest przez przeszłość. Stan śmierci jest 

u Hartmuta Lange moralno-metafizyczną przestrzenią poza czasem, rodzajem 

przedpiekla jak u Dantego, w którym oprawcy daremnie oczekują na 

oczyszczenie a ofiary na sprawiedliwość. Lange przekłada aspekt winy, 

grzechu na obszar sztuki, która umożliwia przekroczenie granicy między 

życiem a śmiercią i spojrzenie na życie z perspektywy obojętności śmierci. 

W noweli „Koncert” zamordowany przez nazistów pianista Lewanski próbuje 

przy pomocy muzyki powrócić do świata żywych. Nie może jednak tego 

dokonać, nie może dopełnić i nadrobić straconego życia, podobnie jak jego 

mordercy nie są w stanie wymazać swoich zbrodni. Nie pozostaje im więc nic 

innego, niż dziwić się temu, jak absurdalne i nieodwracalne rzeczy dzieją się 

w życiu i uznać, że popełnione przestępstwa były bezsensowne. Śmierć 

znajduje się w hierarchii etycznej wyżej niż życie i paradoksalnie nie kończy 

egzystencji lecz stanowi inną jej formę.  
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Literackie zgony wołoskiego hospodara Włada Drakuli 

zwanego też Palownikiem 

Krystyna Walc, kwalc@op.pl, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

https://bur.ur.edu.pl 

Wystąpienie będzie fragmentem badań nad literacką legendą wołoskiego 

księcia Włada Drakuli, szerszemu ogółowi znanego jako prototyp postaci 

wampira wykreowanej przez Brama Stokera.  

Jeśli chodzi o śmierć wojewody – wiadomo jest, że zginął w bitwie 

w okolicach Bukaresztu pod koniec grudnia 1476 roku.  Historia przekazała 

nam trzy wersje tej śmierci: 1)  Włada, wracającego w przebraniu Turka 

z obozu wroga, ktoś wziął za prawdziwego tureckiego żołnierza, 2) książę 

wyszedł na wzniesienie, by lepiej widzieć bitwę i został przez kogoś omył-

kowo trafiony włócznią, 3) zgładził go opłacony zabójca (M. Cazacu, Drakula). 

Ściętą głowę hospodara wysłano odwiecznemu wrogowi – sułtanowi Mehme-

dowi Zdobywcy. 

Literackie wizje ostatnich chwil wojewody zależą od wyboru wizerunku 

postaci przekazanego przez tradycję. Zwolennicy obrazu władcy jako tyrana 

jego zabójcą czynią którąś z ofiar (w powieści M. Romero Vlad książę ginie 

z ręki syna straconego przezeń bojara). Inaczej jest w przypadku pisarzy 

nawiązujących do obrazu Drakuli jako bohatera walk z Turkami. W tej wersji 

mamy do czynienia z bohaterską śmiercią na polu bitwy, często widzianą 

oczami jednego z towarzyszy broni (Wład Drakula M. Augustyna i Wład 

Palownik C.C. Humphreysa). W poetykę śmierci bohaterskiej wpisują się 

również sceny ukazane w książkach M. Grossman „In defense of Dracula”  

i J. Munoza „Holy Dracula... The Christian knight”. W tej ostatniej powieści 

ginie on z imieniem Chrystusa na ustach. Śmierć bywa wynikiem zdrady  

(T.E. Rodrigue, Vlad Dragwlya, son of the Dragon) bądź nieszczęśliwego 

splotu okoliczności (w powieści Augustyna).  

Należy również wspomnieć o wersjach „alternatywnych”, w których śmierć 

hospodara nie miała miejsca (K. Paulk Impaler) bądź została upozorowana 

(w powieściach Humphreysa i D. Pudlevitcza – „Blood of the Dragon”). W tych 

przypadkach pojawiają się nawiązania do legendy wampirycznej.  
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Mądrość natury. Duchowe aspekty motywu śmierci 

w opowiadaniu Lwa Tołstoja „Trzy śmierci” 

Magdalena Jędrzejuk, lamia3004@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, Wydział Filologiczny, www.umcs.pl 

Opowiadanie Lwa Tołstoja „Trzy śmierci”, po raz pierwszy opublikowane 

w 1858 roku, a napisane rok wcześniej, wywołało u części odbiorców pewną 

konsternację. Była ona związana z tym, że w fabule utworu, obok śmierci 

bogatej arystokratki i ubogiego woźnicy, przedstawiona zostaje również 

trzecia śmierć, najmniej oczywista i pozornie niedostrzegalna – „śmierć” 

ścinanego drzewa. Jak się okazuje, zestawienie ze sobą trzech tak odmien -

nych, a jednocześnie, w samej swej istocie, podobnych zdarzeń, było dla 

autora pretekstem do niebezpośredniego przekazania czytelnikowi głębszych 

duchowych prawd. 

Poważnie chora „jaśnie pani” przed śmiercią odczuwa wielki żal i nie-

sprawiedliwość, ponieważ całe jej życie było pełne fałszu, cechującego także 

jej religijną postawę. Wyznając chrześcijaństwo, skupiała się bowiem wyłącznie 

na wypełnianiu cerkiewnych obrzędów, nie zaś na dążeniu do autentycznego 

duchowego poznania. Wujek Fiodor, żyjący w bliskości z naturą, zaznajomiony 

z jej odwiecznymi prawami, swój los przyjmuje z pokorą, w duszy zgadzając 

się ustąpić miejsca młodszym. Drzewo natomiast, nieodłączna część świata 

przyrody, umiera, według pisarza, najpiękniej z trojga bohaterów, do których 

bez wątpienia należy je zaliczyć – w doskonałym spokoju, bez żalu i buntu. 

To, co szczególnie interesujące z punktu widzenia ideowego przesłania całej 

historii, to postrzeganie natury jako źródła odwiecznej duchowej mądrości, 

o wiele większej od tej, którą można odnaleźć w większości tradycyjnych 

religii. Takie rozumienie bardzo współgra m.in. z filozofią taoistyczną, którą 

inspirował się Tołstoj, jak i z nauczaniem wielu późniejszych myślicieli, 

zwłaszcza tych związanych z tradycją duchową Wschodu. Sam utwór, choć 

jasno wskazuje na nieuchronność śmierci, niesie ze sobą w gruncie rzeczy 

optymistyczne przesłanie – śmierć może być naprawdę piękna, gdy pięknym 

było również życie danego człowieka, zaś on sam ma świadomość bycia 

częścią czegoś wiele większego.  
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Samobójstwo jako obelga! Bohaterowie powieści  

Grega Baxtera „Lotnisko w Monachium”  

wobec samobójczej śmierci przez zagłodzenie 

Wioletta Głowa, wig72@wp.pl, Literaturoznawstwo, Instytut Filologii, Akademia 

Pomorska, www.apsl.edu.pl 

Śmierć, oprócz miłości, to jeden z najczęściej występujących motywów 

w literaturze. Jego wszechobecność nie wynika tylko z popularności czytel -

niczej kryminałów i thrillerów. Występuje również w innych gatunkach 

literackich. Śmierć ma różne oblicza i stanowi zazwyczaj moment zwrotny 

w życiu wielu ludzi, którzy są jej świadkami albo pozostawali w  bliskich 

relacjach ze zmarłą osobą. Coraz częściej jest też podejmowany temat 

samobójstwa. Problematyka ta stała się również przedmiotem powieści Grega 

Baxtera „Lotnisko w Monachium”. Samobójstwo, z którym mamy tu do 

czynienia to śmierć przez zagłodzenie. W czasach dostatku i kultu dobrego 

jedzenia czyn ten zostaje odebrany jako obelga. Śmierć  Miriam, po której 

ciało przylatują do Monachium brat i ojciec, staje się pretekstem do refleksji 

nad życiem rodzinnym, relacjami pomiędzy jej członkami, samotnością 

w tłumie i trudnym do zrozumienia motywem samobójstwa. Bohaterowie 

powieści, postawieni przed faktem śmierci Miriam, próbują z jednej strony 

zachować się stosownie do tej tragedii, jednak z drugiej strony szukają 

ucieczki od poczucia odpowiedzialności i braku zainteresowania bliską 

osobą, która ostatnie dni swojego życia spędziła w Berlinie z d ala od rodziny. 

Obserwujemy też, jak sprzeczne emocje targają ojcem i synem w czasie kiedy 

oczekują na wydanie ciała Miriam i jak próbują wypełnić ten czas, nad 

którym unosi się fala wspomnień i wyrzutów sumienia. Postawa bohaterów 

wobec samobójstwa Miriam czasami złości, a czasami przeraża. Jednak wobec 

śmierci wszyscy są bezradni. Nikt nie może już cofnąć czasu, ani powstrzy -

mać młodej dziewczyny przed tak desperackim krokiem. Ta tragedia na 

chwilę zatrzymuje bohaterów naznaczonych pędem i pośpiechem życie, 

mimo tego raczej ich dzieli niż łączy.  
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Śmierć jako lekarstwo, cmentarz jako lecznica.  

Rzecz o współczesnej magii cmentarnej w Rosji 

Joanna Rybarczyk-Dyjewska, joanna.rybarczyk@uj.edu.pl, Instytut Filologii Wschodnio-

słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński, https://www.uj.edu.pl/ 

Celem wystąpienia była prezentacja współczesnych praktyk magicznych, 

w jakich ludzka śmierć oraz obrzędy pogrzebowe traktowane są jako środek  

leczniczy. W charakterze materiału egzemplifikacyjnego wykorzystano prace 

Natalii Stiepanowej, która jest jedną z najbardziej popularnych rosyjskich 

autorek publikacji o charakterze magicznym. Ich analiza pokazała, że 

Stiepanowa poleca kolejne etapy obrzędowości pogrzebowej (kontakt ze 

zwłokami, nabożeństwo żałobne, złożenie ciała w grobie) oraz odwiedzanie 

cmentarzy jako skuteczny sposób na pozbycie się rozmaitych chorób i dole-

gliwości (m.in. nowotworu czy bezpłodności), a także neutralizację 

szkodliwej dla człowieka klątwy (ros. порча). W wystąpieniu zwrócono uwagę 

na kluczowe dla zabiegu uzdrawiającego elementy, takie jak: magiczne formuły 

werbalne (zaklęcia), czynności rytualne (np. dotknięcie zmarłego) oraz 

przedmioty (np. butelka z alkoholem w obrzędzie leczącym uzależnienie). 

Poradniki Stiepanowej potwierdzają, iż współczesne praktyki magiczne 

wykorzystujące śmierć w charakterze środka uzdrawiającego, odwołują się 

zazwyczaj do magii sympatycznej. Odnotowano obie podstawowe zasady tego 

rodzaju magii, tj. homeopatyczną (prawo podobieństwa) i przenośną (prawo 

przenośności). Te dwie ważne koncepcje (przekonanie, że podobne wywołuje 

podobne oraz że rzeczy, które kiedyś pozostawały w styczności, działają na 

siebie mimo ustania bezpośredniego kontaktu) ujawniają się zarówno 

w czynnościach oraz przedmiotach, wykorzystywanych podczas rytuału, jak 

i w jego warstwie werbalnej (formuły porównawcze).  
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Śmierć jako ucieczka z więzienia i modus uprawiania 

filozofii (Platon, Fedon, 109 A – 110 B) 

Jarosław Marek Spychała, doktorant, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

Artur Schopenhauer w traktacie „Świat jako wola i przedstawienie” 

zauważa: Śmierć jest właściwym geniuszem inspirującym filozofię lub jej 

drogowskazem i dlatego Sokrates definiował ją jako θανάτου μελέτη. Bez śmierci 

trudno byłoby nawet filozofować (tom 2, s. 660-661). Niemiecki filozof 

nawiązuje tu do słynnej wypowiedzi Sokratesa, który z kolei w Platońskim 

dialogu „Fedon” powiedział: Zdaje się, że ci, którzy się z filozofią zetknęli jak 

należy, niczym innym się nie zajmują, jak tylko tym, żeby umrzeć i nie żyć . 

Wypowiedź Sokratesa wywołuje zdziwienie Simiasza i Kebesa, bohaterów 

dialogu, ale i u współczesnego może budzić niejakie zaskoczenie – nie 

wykluczone, że wypowiedź ta miała „szokować”, dziwić, gdyż jak powiada to 

w innym miejscu Platon: To stan bardzo znamienny dla filozofa: dziwić się  

(Teajtet, 155 D), co później powtórzy Arystoteles. Jednak na p lan pierwszy 

dialogu wysuwa się nie zagadnienie filozoficznego zdziwienia, lecz śmierci 

i to ona staje się głównym tematem rozmowy filozofów oraz przedmiotem 

niniejszego wystąpienia. 

Wystąpienie omawia zatem dwa aspekty roli toposu śmierci w dialogu 

„Fedon”. Po pierwsze, dokonana analiza enigmatycznej wypowiedzi Sokratesa 

odsłania jej sens zarówno w perspektywie całego dialogu jak i w szerszej, na 

tle kulturotwórczej i filozofotwórczej roli strachu przed śmiercią, którą 

opisał m.in. Paul Tillich (Męstwo bycia).  

Po drugie, przeprowadzona analiza dowodzi, że Platon posłużył się 

w dialogu „Fedon” celowo zabiegiem literackim, polegającym m.in. na tym, 

że treść poglądów Sokratesa na temat śmierci, wygłaszanych w dialogu 

koreluje z tzw. układem scenicznym dialogu, ze sceną pobytu w więzieniu 

i egzekucji, co wskazuje na wagę, jaką filozof przykładał do literackiej strony 

uprawiania filozofii.  

We wnioskach końcowych wskazana została także tradycja literacko -

filozoficzno-teologicznych naśladowców Platona, którzy w podobnym kontekście 

również sięgnęli po topos śmierci pojmowanej jako ucieczka z więzienia.    
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Śmierć w świetle inskrypcji nagrobnych z cmentarza 

na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem 

Agnieszka Szczaus, agnieszka.szczaus@usz.edu.pl, Uniwersytet Szczeciński, Instytut 

Językoznawstwa, https://jez.usz.edu.pl 

Cmentarz na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem został założony w połowie 

XIX wieku – w ciągu 170 lat funkcjonowania cmentarza pochowano na nim 

około 6000 osób. Obecnie szacuje się, że na terenie nekropolii znajduje się 

około 400 grobów. Mogiły z zakopiańskiego cmentarza są opatrzone inskryp -

cjami (in. epitafiami), tj. krótkimi, autonomicznymi tekstami, zamkniętymi 

pod względem semantycznym i formalnym, informującymi o śmierci jakiejś 

osoby, pełniącymi przede wszystkim funkcję informacyjno-komemoratywną. 

Celem referatu było prześledzenie językowych sposobów informowania 

o śmierci stosowanych w zakopiańskich inskrypcjach. Przeprowadzone analizy 

wykazały, że najczęściej (ponad połowa inskrypcji) o śmierci osób upamięt-

nianych w epitafiach pisze się wprost, używając czasownika w trzeciej 

osobie: zmarł(a) lub umarł(a). Pozostała część inskrypcji to teksty, w których 

o śmierci mówi się w sposób eufemistyczny, metaforyczny dzięki przywołaniu 

motywów snu, wędrówki czy symboliki roślinnej. Językowymi wykładnikami 

śmierci są w takiej sytuacji użyte w przenośnych znaczeniach w formie oso-

bowej czasowniki (lub zwroty), takie jak np.: odpoczywać, spoczywać, spać, 

usnąć, zasnąć, przenieść się do wieczności, ulecieć, zniknąć. Drugą grupą 

wyrazów oznaczających śmierć metaforycznie są rzeczowniki takie, jak np.: 

odpoczynek, odpoczywanie, spoczynek, spoczywanie, (s)pokój, sen, spoczy -

wanie – często łączone z przymiotnikiem wieczny lub rzadziej wieczysty.  

Porównanie wyników analiz z wynikami badań inskrypcji pochodzących 

z innych cmentarzy w Polsce pokazuje pewną stałość w sposobie mówienia 

o śmierci. 
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Topos śmierci w dziełach a ich odbiorcy 

Angelika Czajkowska, angelika.czajkowska2019@gmail.com, instytut ekonomiczny, 

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, https://ans-elblag.pl/ 

We współczesnym świecie, można być pewnym tylko jednej rzeczy i jest to 

fakt, że każdy kiedyś umrze. Śmierć to naturalne zjawisko, które dotyka 

każdej żywej istoty. Nie da się jej w żaden sposób oszukać ani przed nią uciec. 

Niektórzy ludzie się jej boją, inni są nią zafascynowani.  Nie jest niczym 

dziwnym więc fakt, że stała się ona jednym z ważniejszych oraz bardziej 

obszernych motywów. Przejawia się w elementach kultury, w dziełach 

literackich a również w sztuce.  

Potrzeba pokazywania śmierci wynika z wielu przyczyn. Pytanie posta-

wione przez autorkę miało na celu uzyskanie wiedzy, na temat powodów 

umieszczania tego motywu w dziełach, emocji jakie budzi ona w odbiorcach 

tych dzieł, a także tego, po jakie dzieła sięgają oni najchętniej. Dodatkową 

kwestią poruszoną przez autorkę, były również sposoby przedstawiania 

śmierci jest i w jakich dziełach motyw ten przejawia się najczęściej. Na 

potrzeby pracy przeprowadzono ankietę na liczbie 110 osób w różnym wieku, 

zamieszkujących różne miejsca i prowadzących odmienne tryby życia. Prze -

analizowana zastała literatura oraz przeprowadzono wywiady środowiskowe.  

Ustalono, że odbiorcy najczęściej spotykają się z toposem śmierci 

w serialach, filmach oraz powieściach. Potrzeba pokazywania jej w dziełach 

została zdefiniowana jako duża. Wynika ona po części z konieczności 

poznania jej i przyzwyczajenia się do niej, w jedyny możliwy sposób oraz 

z chęci wywoływania określonych emocji u  odbiorców. Wyłoniono również 

najpopularniejsze formy przedstawiania śmierci w dziełach.  
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dr Agnieszka Ochenkowska 

 

Józef Morelowski (1777-1845)  

jako poeta późnego oświecenia. Zarys monograficzny 
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27 maja 2022 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce” zorganizowana przez Fundację 
na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Tematyka Konferencji koncentrowała się wokół zagadnień dotyczą-
cych motywu śmierci w badaniach naukowych. Podczas Wydarzenia poru-
szono tematy dotyczące obrazu śmierci m.in. w twórczości Hartmuta 
Lange, Grega Baxtera czy Gregora von Rezorri. Konferencję rozpoczęto od 
sesji plenarnej Gości Honorowych, w ramach której uczestnicy wysłuchali 
wystąpień: dr hab. Małgorzaty Okupnik (Akademia Muzyczna im. I.J. Pade-
rewskiego w Poznaniu) oraz dr hab. Joanny Cymbrykiewicz, prof. UAM 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Następnym punktem 
spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje 
prace badawcze i przeglądowe w formie wystąpień ustnych.


