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Marcin Kępiński1 

Kulturowe obrazy śmierci w literaturze 

autobiograficznej okresu drugiej wojny światowej 

na wybranych przykładach 

1. Literatura autobiograficzna, narracja i pamięć  

Opowieści są uniwersalnym sposobem na przekazywanie treści istotnych dla każdej 

kultury – czy będzie to kultura oralna, czy posługująca się pismem i tworząca literaturę:  

Teoria literatury i badania nad kulturą coraz mocniej podkreślają wszech-

obecność narracji w kulturze. Dowodzi się, że opowieści stanowią podsta-

wową metodę tworzenia sensu, czy to w myśleniu o naszym życiu jako marszu 

prowadzącym dokądś, czy to w mówieniu o tym, co dzieje się na świecie2.  

Czym jest autobiografia? Dla teorii literatury jest to:  

retrospektywna opowieść prozą, gdzie rzeczywista osoba przedstawia swoje 

losy w ich jednostkowym aspekcie i ze szczególnym uwzględnieniem historii 

osobowości3. 

Najważniejsze dla autobiografii są tożsamość autora, narratora i bohatera, bez speł-

nienia tych warunków stałaby się ona biografią lub powieścią osobistą. Narracja powinna 

być prowadzona w pierwszej osobie, czyli przybrać postać narracji autodiegetycznej4.  

Philippe Lejeune 

broni odrębności autobiografii, definiując tekst autobiograficzny z perspektywy 

recepcji poprzez tożsamość autora, narratora i głównego bohatera tekstu. 

Tożsamości tej nie weryfikują jednak odniesienia do rzeczywistości, lecz jest 

ona wynikiem paktu autobiograficznego, czyli specjalnej umowy między autorem 

a czytelnikiem, zawieranej za pomocą konwencjonalnych znaków (takich jak 

tytuł książki, nazwisko bohatera, komentarz odautorski itp.)5.  

Pakt autobiograficzny, wedle francuskiego badacza, pozwala czytelnikowi sądzić, 

iż fikcjonalny tekst literacki posiada podłoże biograficzne. Innymi słowy, autor tekstu 

sugeruje czytelnikowi, że tworzona fikcja literacka zawiera wątki realnej biografii, 

kształtujące wizerunek pisarza w świadomości odbiorców książki.  

Należy zwrócić uwagę na odmienne stanowisko teoretyczne dotyczące autobiografii, 

podważające rozróżnienie pomiędzy fikcjonalnym a autobiograficznym przedstawie-

niem opisywanego świata w utworze literackim, bowiem:  

 
1 marcin.kepinski@uni.lodz.pl, prof. UŁ dr hab., Uniwersytet Łódzki.  
2 Culler J., Teoria literatury, (tłum.) M. Bassaj, Warszawa 1998, s. 97. 
3 Lejeune Ph., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, wyd. II, (red.) R. Lubas-Bartoszyńska, 
(tłum.) W. Grajewski i inni, Kraków 2007, s. 22. 
4 Zob.: tamże, s. 23-24, 28-56. 
5 Marszałek M., Autobiografia, [w:] Modi memorandi Leksykon kultury pamięci, (red.) M. Saryusz-Wolska, R. 

Traba, Warszawa 2014, s. 56. 
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Paul de Man zaprzecza istnieniu autobiografii jako rozróżnialnego gatunku; 

autobiograficzność – jego zdaniem – jest figurą każdego tekstu, podpisanego 

nazwiskiem autora6.  

Wydarzenia opisywane w autobiografii mogą być łatwiejsze do zweryfikowania pod 

kątem realności, ale jako czytelnicy nie mamy pewności co do ostatecznego realizmu 

tekstu. Autobiografia jako gatunek literacki wymyka się ostatecznie ramom gatunko-

wości. Cóż więcej możemy o niej powiedzieć i jak wyraźnie ją określić?  

Autobiografia to zatem nie gatunek czy tryb wypowiedzi – zauważa de Man – 

lecz pewna figura odczytywania lub rozumienia, z jaką mniej lub bardziej 

wyraźnie mamy do czynienia we wszystkich tekstach. Polega ona na połą-

czeniu dwóch podmiotów uwikłanych w proces lektury, w którym zastępując 

się wzajemnie i odbijając w sobie, określają się one nawzajem7.  

Jak zauważa Magdalena Marszałek:  

mimo demontażu konwencji autobiograficznych w teorii i praktyce literackiej 

autobiograficzna literatura nie straciła w XX i XXI w. na aktualności. Wręcz 

przeciwnie, świadomość konstrukcyjnych procesów pamięci i performatywnych 

efektów pisania nie niweluje fundamentalnego dla autobiografii gestu wskazy-

wania na rzeczywiste życiowe doświadczenie. Szczególnie teksty autobiogra-

ficzne powstałe w kontekście katastrof XX w. ukazują – mimo częstej fragmen-

taryczności, labilności i niespójnego opowiadania – nośność autobiogra-

ficznego pisania jako medium pamięci historycznej8.  

Autobiografia nabiera szczególnego znaczenia jako relacja świadków epoki Holo-

kaustu, drugiej wojny światowej, krwawych wydarzeń dwudziestego wieku. Autobio-

grafia jest i pozostanie ważna kulturowo, nie tylko ze względu na tematykę obejmującą 

obszary znaczące dla pamięci społecznej, ale i sam pakt autobiograficzny, rozumiany 

jako istotna kulturowo konwencja pisania i czytania, pozwalający na zachowywanie 

i przywoływanie osobistych narracji o przeżytym, doświadczonym i zrekonstruowanym 

w obrazach pamięci świecie.  

Autobiografia może być więc rozumiana po prostu jako gatunek literacki, ale można 
spojrzeć na nią szerzej i potraktować ją jako sposób widzenia i opisywania rzeczy-
wistości, jedyny w swym rodzaju i komponujący się wedle wrażliwości i sposobu 
doświadczania świata przez autora opowieści9. Zapisana w pamięci autobiograficznej 
sytuacja traumy jest w miarę wiernym obrazem rzeczywistych faktów. Jednak już opo-
wieść o niej wraz z możliwymi interpretacjami są możliwe dzięki wykorzystaniu pewnych 
schematów narracyjnych, mających swe źródło w kulturze i pamięci kulturowej. Lite-
ratura, szczególnie ta auto narracyjna może odgrywać kluczową rolę orientacyjną 

 
6 Marszałek M., dz. cyt., s. 56. 
7 Tamże, s. 309. 
8 Tamże, s. 56-57. 
9 O autobiografii zobacz, między innymi: Autobiografia, (red.) Czermińska M., Gdańsk 2009; Lubas-Barto-

szyńska R., Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993; Czermińska M., Autobiografia i powieść, 

czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk 1987. 
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w akcie indywidualnej i zbiorowej pracy z doświadczeniami10. Literatura okazuje się 
ważna dla konstrukcji obrazów pamięci autobiograficznej:  

materiał importowany do pamięci autobiograficznej nie musi mieć charakteru 
wizualnego. Zwłaszcza w sytuacjach, w których narrator ma pewne wykształ-
cenie, mogą to być segmenty opowiadania wywodzące się z literatury klasycznej 
i wkomponowane we własną biografię. (…) w naszych opowiadaniach auto-
biograficznych wykorzystujemy, obok bezpośredniego importu całych historii 
czy segmentów narracyjnych, społecznie uformowane zasady organizacyjne. 
Dzięki procesowi memory talk, czyli dzięki wspólnej praktyce snucia wsp-
omnień w toku konwersacji, jak również dzięki każdej przeczytanej książce czy 
obejrzanemu filmowi, nauczyliśmy się, że prawidłowa historia ma swój 
początek, środek i koniec. Aby zaś była zrozumiała, musi kierować się określo-
nymi wzorcami. W koncepcji Hayden White`a są to: komedia, tragedia, satyra 
i romans11.  

Pamięć autobiograficzna dzięki swemu komunikacyjnemu działaniu, łączy w sobie 
motywy egzystencjalne przeżyte, wyobrażone i dostępne jako gotowe schematy narra-
cyjne. O wpływie pamięci społecznej i kultury na pamięć autobiograficzną Harald Welzer 
powiada, że wykorzystuje ona dostępne, znane i zinternalizowane modele estetyczne 
literatury i filmu:  

Sięga bez trudu po zastane elementy rzeczywistości, które - z punktu widzenia 
teraźniejszości – wydają się <pasować> do własnej przeszłości. To jedno-
cześnie wskazuje na asocjacyjny charakter pamięci (...). Tak jak pamięć indy-
widualna na drodze skojarzeń uzupełnia wzory, które później traktuje jako 
własne <wspomnienia>, tak na poziomie kolektywnym łańcuchy skojarzeń 
powstają na drodze komunikacyjnej. Te z kolei są uzupełniane, aż powstaną 
kolektywne wzory przeszłości, które zwykliśmy nazywać <historią>12. 

Nośnikiem pozwalającym na społeczny przekaz pamięci autobiograficznej jest język, 
ale to pojawianie się pisma powołało do życia tekst autobiograficzny:  

zapisy autobiograficzne znane są od starożytności – początki literatury 
autobiograficznej datuje się na okres starogrecki. „Wyznania” [ok. 398] 
św. Augustyna (354-430) dają początek europejskiej literaturze konfesyjnej, 
czyli wyznaniowej – w podwójnym znaczeniu tego słowa: wyznania życiowych 
błędów (spowiedzi) i wyznania wiary. Natomiast początki świeckiej nowożytnej 

 
10 Neumann B., Literatura, pamięć, tożsamość, (tłum.) A. Pełka, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współ-

czesna perspektywa niemiecka, (red.) M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 268-269. 
11 Welzer H., Materiał, z którego zbudowane są biografie, (tłum.) M. Saryusz-Wolska, [w:] Pamięć zbiorowa 

i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, (red.) tejże, Kraków 2009, s. 40. Autor proponuje wyko-
rzystanie koncepcji Hyden White`a nie tylko do analizy narracji historycznej, ale narracji o przeszłości, jak 

zebrane wywiady z niemieckimi weteranami frontu wschodniego. Pojawiają się wśród nich wzorce eposu 

homeryckiego, ale też i modele opowieści o ucieczce, podróży, bezsensie wojny, zaczerpnięte z literatury 

i filmów, jak „Na zachodzie bez zmian”, „Stalingrad” i innych. Rozpatruje asocjacyjny charakter pamięci, 
zastanawiając się nad wpływem pamięci kulturowej i mediów na przekształcanie opowieści przywoływanych 

z pamięci autobiograficznej, odwołując się do narracji wojennych charakterystycznych dla niemieckiej 

współczesnej pamięci kulturowej oraz indywidualnej. 
12 Welzer H., dz. cyt., s. 57. 
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autobiografii wiążą się z wykształceniem nowoczesnej idei suwerennego 
indywiduum (XVI-XVIII w.)13.  

Jako klasyczny przykład tego rodzaju pisarstwa autobiograficznego Magdalena 

Marszałek wymienia „Z mojego życia. Zmyślenie i prawda” Goethego, autobiografię 

służącą przedstawieniu rozwoju osobowości, wyrażeniu indywidualności oraz postrze-

gania świata przez autora. W wieku XX literatura autobiograficzna jest jednym z ważnych 

mediów pamięci, zwłaszcza dla przekazywania i zachowania pamięci społecznej14.  

2. Śmierć na wojnie. Zmiana wyobrażeń i kanonu? 

Nie jest naszym zamiarem, także z powodu ograniczonej objętości tej pracy, anali-

zowanie wszystkich zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, jakie zacho-

dziły na przestrzeni wieków, w trakcie prowadzenia wojen przez ludzkość. Śmierć 

i sposoby jej zadawania na polu bitwy zmieniały się, podobnie, jak kanon samej wojny. 

Niesłychana barbaryzacja konfliktu dwóch totalitarnych ideologii na froncie wschodnim, 

cofała go do epoki najazdów Normanów, Wikingów i Madziarów. Ta wojna, głównie 

z powodu okrucieństwa i szału zabijania, przypominała krucjaty i wojny z poganami, 

kiedy to:  

nie obowiązywały żadne reguły, a rycerze, prowadząc je mogli w istocie zyskać 

odpuszczenie wszystkich grzechów. W wieku XII Krzyżacy pod auspicjami 

Kościoła prowadzili przeciw Słowianom i Wendom w Europie Wschodniej 

krucjatę, która w rzeczywistości równała się ich eksterminacji15.  

Wojny religijne, toczące się w Europie przez stulecia, od 1209 roku (krucjata 

przeciwko Katarom), wojny husyckie 1419-1434, aż po reformację (wiek XVI i XVII), 

jak też krucjaty, związane z mitycznym marzeniem o powrocie do raju utraconego, miały 

właśnie dzięki okrucieństwu, wiele wspólnego z najkrwawszym dwudziestowiecznym 

konfliktem zbrojnym16. Nie było tu miejsca na żadne reguły wojny, czy propagowanie 

idei Pokoju Bożego, nie obowiązywały zakazy mordowania jeńców, używania podstę-

pów i oręża, uznanych za niegodne wojownika. Dzięki walijskiemu długiemu łukowi, 

Anglicy w czasie wojny stuletniej wygrali pod Crěcy (1346) i Azincourt (1415). Straty 

Anglików były niewielkie, za to w obu bitwach poległa wielka część francuskiej ciężkiej 

jazdy (ponad 1500 w pierwszej bitwie i przypuszczalnie 5000 w drugiej). Słynnej rzezi 

1000 jeńców francuskich, szlachetnie urodzonych wielmożów i rycerzy pod Azincourt 

dokonali, na rozkaz króla Henryka V właśnie walijscy łucznicy17. 

W XV wieku pojawiły się dwa rodzaje broni, które, podobnie jak wcześniej kusza 

i łuk, były obłożone swoistą anatemą – pistolet i działo. Zdominowały one pole walki 

na następne pięćset lat, choć:  

 
13 Marszałek M., dz. cyt., s. 55. 
14 Zob.: Saryusz-Wolska M., Literatura i pamięć. Uwagi wstępne, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współ-

czesna perspektywa niemiecka, (red.) tejże, Kraków 2009, s. 176-184. 
15 Howard M., Wojna w dziejach Europy, (tłum.) T. Rybowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw-
nictwo, Wrocław 2007, s. 11.  
16 Zob.: Crepon P., Religie a wojna, (tłum.) E. Burska, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1994, s. 86-105. 
17 Zob.: Howard M., dz. cyt., s. 18-19; Manteuffel T., Historia Powszechna. Średniowiecze, Wyd. Nauk. 

PWN, Warszawa 1995, s. 298-300.  
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Ludzie wyrzekali na nie tak zawzięcie, jak obecnie wyrzekają na napalm. Nie 

dlatego, że były nieludzkie w działaniu, lecz niejako zdegradowały wojnę, 

oddając szlachetnie urodzonego rycerza na łaskę i niełaskę ludzi pospolitych 

i nisko urodzonych18.  

Wojna stała się udziałem wszystkich, nie tylko szlachetnie urodzonych. Na wskroś 

egalitarna była pierwsza wojna światowa, nowe zjawisko na skalę masową, odwołująca 

się do nacjonalizmów, wzbudzająca, przynajmniej na początku konfliktu, wielki entu-

zjazm zarówno w Niemczech, jak i Anglii. Na wojnę patrzono jak na sprawdzian, próbę 

ducha, żywotności i kultury narodowej, a obie strony były przekonane o swej moralnej 

wyższości:  

Innymi słowy, czy uznano ją za fundament kultury, czy za odskocznię na wyższą 

płaszczyznę kreatywności i ducha, wojna byłą istotną częścią narodowej dumy 

i wizerunku własnego narodu19. 

Marzenie o podboju żyznych ziem na wschodzie, dających narodowi niemieckiemu 

lebensraum, przy jednoczesnym zniewoleniu i eksterminacji zasiedlających je Słowian, 

było obecne w „Mein Kampf” Hitlera, ale od czasów średniowiecza stanowiło ważny 

element polityki państw niemieckich. Propaganda Trzeciej Rzeszy odwoływała się do 

wybranych fragmentów historii, mających gloryfikować wojnę, podboje i marsz na 

wschód. Jeden z pochodów, święto natury politycznej, mające inscenizować „naukowo” 

opracowaną lekcję historii dla mas:  

urządził sam Goebbels w Monachium w 1937 roku, w czasie święta polityczno-

kulturalnego – Dnia Sztuki Niemieckiej. (…) W pochodzie wzięło udział z górą 

sześć tysięcy ludzi, przedstawiających kolejne epoki, z tego ponad trzy tysiące 

w historycznych kostiumach, a także setki koni, psy, sokoły, wozy. Celem 

pochodu była przede wszystkim idealizacja wojny i pokazanie jej jako drogi, 

na której Niemcy zawsze dążyły do siły i wielkości20.  

Pochód przedstawiał kolejno propagandowy „podręcznik” historyczny: czasy staro-

żytnych Germanów, okręty Wikingów, Nibelungów, czasy romańskie (Karol Wielki), 

wyprawy krzyżowe, walki cesarza Barbarossy, czasy gotyku – zakon Krzyżacki i jego 

podboje na wschodzie Europy, podboje Fryderyka Wielkiego i dalej, aż po Trzecią 

Rzeszę, jej wojska (SS i Wehrmacht) i symbole solarne (swastyka i nazistowskie orły)21.  

Barbaryzacja miała miejsce na równi z wykorzystywaniem wszelkich wynalazków 

najnowocześniejszej techniki wojennej służących zabijaniu, jak czołgi, artyleria rakie-

towa, samoloty odrzutowe, czy broń automatyczna. W zastosowaniu nowinek technicz-

nych na masową skalę przodowały hitlerowskie Niemcy:  

Fascynacja nazistów techniką miała nie mniejszy od wojska wpływ na wszystkie 

aspekty organizacji społeczeństwa i instytucje Trzeciej Rzeszy. Sposób, w jaki 

rozegrano Wielką Wojnę, masowe formacje i bezpośrednie ataki frontalne, 

 
18 Howard M., dz. cyt., s. 20.  
19 Eksteins M., Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, (tłum.) K. Rabińska, PIW, Warszawa 

1996, s. 108. 
20 Żygulski K., Święto i kultura, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1981, s. 166. 
21 Zob.: Żygulski K., dz. cyt., s. 166-168. 
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Hitler uznał za zwyrodniały. Taka forma walki nie wróci, obiecywał. Następna 

wojna będzie zupełnie inna, i oczywiście była. Była to wojna ruchoma, wojna 

dywizji zmechanizowanych, Blitzkrieg, z góry starannie opracowany. Czołgi 

i samoloty odgrywały kluczową rolę w tej wojnie, którą Hitler, powodowany 

głęboko zakorzenioną podejrzliwością do rzetelności wysokiego dowództwa, 

w dużej mierze prowadził samodzielnie22.  

Mimo wielkiej ilości nowoczesnej broni i ruchomości walczących wojsk, walka na 

froncie wschodnim drugiej wojny światowej była niesłychanie brutalna. Żadne „cywi-

lizowane” reguły prowadzenia wojen ani ich kodyfikacja, nie obowiązywały na tym 

teatrze wojennym. Widać to wyraźnie choćby na przykładzie oblężenia Leningradu 

i Stalingradzkiej bitwy, kiedy oba miasta, wraz z zamieszkującą je ludnością cywilną, 

Niemcy planowali całkowicie zniszczyć. Przypominało to nieco najokrutniejszy rodzaj 

średniowiecznej walki, gdy rzeź jeńców była dopuszczalna:  

Wreszcie istniał jeden jeszcze okrutniejszy sposób walki, najczęściej stosowany 

w czasie działań oblężniczych, kiedy to oblegana twierdza odmawiała pod-

dania się, gdy ją do tego wzywano: guerre mortelle, w której czasie nie tylko 

majątek, ale i życie pokonanych znajdowało się na łasce zwycięzcy23.  

Na froncie wschodnim jeńcom, którzy zdali się na łaskę zwycięzcy, nie gwaranto-

wano żadnych praw, a obie strony konfliktu nie przestrzegały Konwencji Genewskiej. 

Niemieccy żołnierze po klęsce pod Stalingradem i bitwie Kurskiej zaczęli zdawać 

sobie sprawę, że mogą przegrać wojnę, jednak zawzięcie walczyli aż do gorzkiego końca. 

Wiązało się to ze świadomością ogromu zbrodni i okrucieństw, jakich dokonali, zwłaszcza 

na terenach Białorusi i Ukrainy:  

Porażka była nie do pomyślenia także dla ludzi wracających ze Wschodu, 

którzy swych rodaków straszyli groźnymi niedopowiedzeniami: „Gdybyście 

widzieli to, co myśmy widzieli – zrozumielibyście, że nie wolno nam przegrać 

tej wojny”. Pewien oficer brytyjski wykazał, że świadomość popełnianych 

okrucieństw była wśród Niemców powszechna: wywnioskował on to z rodzaju 

fotografii, jakie znajdował w portfelach setek niemieckich żołnierzy. Zwykle 

podzielone one były na trzy grupy: migawki z Tutti i Inge, pocztówki pornogra-

ficzne i zdjęcia z egzekucji oraz scen chłosty24.  

Okrucieństwo jest domeną wojny, zbyt wielkie, by je odpowiednio wyrazić słowami, 

lepiej zachować milczenie, próbować odesłać przeżyty koszmar w niebyt zapomnienia. 

Tym bardziej, jeśli wspomnienia zbyt wyraźnie wiążą się z poczuciem winy i wstydem.  

3. Kulturowe wzorce śmierci 

Jaka więc była śmierć na wojnie? Jak ją interpretować, jako zjawisko kulturowe? 

Wiemy, że w kulturze chrześcijańskiego Zachodu można mówić o dwóch podstawowych 

wzorcach – paradygmatach śmierci. Jeden z nich, ukształtowany wraz z nadejściem 

chrześcijaństwa, był określony przez uznawanie śmierci za zjawisko oczywiste i ko-

nieczne, normalne i powszechne. Przeczuwając nadejście śmierci i mając świadomość 
 

22 Eksteins M., dz. cyt., s. 358. 
23 Tamże, s. 12. 
24 Grunberger R., Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, tom 1, (tłum.) W. Kalinowski, PIW, Warszawa 1987, s. 76. 
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rychłego zgonu, człowiek rozpoczynał rytualne przygotowania, wydawał ostatnie dyspo-

zycje i planował pożegnanie ze światem. Według Philippe`a Aries ten wzór śmierci 

niósł ze sobą – przede wszystkim w okresie średniowiecza – dwuznaczność: nacecho-

wany był żalem za odchodzącym życiem, a jednocześnie akceptacją zbliżającej się 

śmierci. Wiążą się z tym dwie najbardziej typowe dla tego paradygmatu cechy. Jedną 

była poufała prostota, polegająca na poddaniu się biegowi rzeczy, drugą publiczny 

charakter śmierci – umierający był ośrodkiem zgromadzenia. Istotę tego paradygmatu 

widać było w kulturze ludowej, gdzie śmierć budowała całą egzystencję – zarówno 

jednostkową, jak i kosmiczną. Symboliczne umieranie i odradzanie się w obu tych 

wymiarach, nadawało światu najgłębszy sens. Ujawniało się w dorocznym cyklu obrzę-

dowym oraz w świętach (narodziny, postrzyżyny, wesele) i inicjacjach. W obrzędach 

cyklu życia ludzkiego i związanych z nimi wierzeniach, śmierć stanowiła formę ich 

logicznego organizatora25. Zgodnie z antropologiczną interpretacją, obrzędy były pod-

porządkowane symbolicznemu przejściu i przemianie, odrzuceniu dotychczasowego 

statusu na rzecz nowego, a ich istotą była zmiana ontologii. Śmierć w swym symbo-

licznym wymiarze organizowała kulturę ludową, była jej twórcą, początkiem i końcem 

wszystkiego. W momencie konania śmierć symboliczna, której poddawany był 

w ciągu życia człowiek, zmieniała się w fizyczną. Z racji wiary w życie pozagrobowe, 

rytualne postępowanie było swoistym obrzędem przejścia. Zmarły nie znikał w próżni 

wszechświata, lecz uzyskiwał nowy status, inny niż do tej pory, leżący poza obrębem 

świata żywych: Fizyczna śmierć stawała się więc tylko wykładnikiem kolejnej zmiany 

i przejścia do nowego statusu26. Taki paradygmat śmierci i umierania, Aries nazwał 

śmiercią oswojoną. Istota tego wzorca, który przetrwał stulecia, wyrażała się przede 

wszystkim w uspołecznieniu śmierci, traktowanej jako naturalna konsekwencja wszech-

świata.  

Każdy bowiem nie tylko umierał publicznie, ale śmierć każdego była zdarze-

niem publicznym, które poruszało, w dwojakim znaczeniu tego słowa, całą 

społeczność: umierała nie tylko jednostka, śmierć godziła w całą społeczność 

i rana musiała się zabliźnić. Wszelkie warianty, jakie zachodziły w postawach 

wobec śmierci przez całe tysiąclecie, nie zmieniły tego fundamentalnego obrazu 

ani trwałego związku między śmiercią a społeczeństwem: śmierć zawsze była 

aktem społecznym i publicznym27.  

Paradygmat śmierci oswojonej w drugiej połowie XIX wieku ulegał coraz większym 

zmianom. Wiązało się to z postępującą racjonalizacją, laicyzacją oraz rewolucją spo-

łeczno-kulturową, zapoczątkowaną przez dziedzictwo oświecenia i Wielką Rewolucję 

Francuską. Ideologia socjalizmu, programowo świecka, kierowała się nadal ideą postępu, 

mającego wykorzenić przesądy religijne (także te, dotyczące eschatologii), wielką wagę 

przykładając do świata materialnego, a nie duchowego. W wieku XX, na najbardziej 

zurbanizowanych terenach, dominujący paradygmat śmierci nie przypominał już 

w żadnej mierze śmierci oswojonej. Schemat, który go zastąpił, jest aktualny do dziś 

i dominuje w zachodniej kulturze. Aries nazwał go śmiercią na opak, jako że stanowi 

 
25 Zob.: Tokarska J., Wasilewski J.S., Zmysłowska M., Śmierć jako organizator kultury, „Etnografia Polska” 

1982, t. XXVI, z. 1, s. 79-114. 
26 Kowalski P., Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, PWN, Warszawa-Wrocław 1998, s. 554. 
27 Aries Ph., Człowiek i śmierć, (tłum.) E. Bąkowska, PIW, Warszawa 1989, s. 549. 
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całkowite zaprzeczenie śmierci oswojonej. Jest jej lustrzanym odbiciem, w którym 

wszystko jest odwrócone. Ta zmiana dotyczy świadomości śmierci, postrzegania umie-

rającego przez niego samego i przez otaczających go ludzi, momentu i miejsca kona-

nia, pogrzebu i żałoby. A przecież, podobnie jak życie, śmierć nie była aktem wyłącz-

nie indywidualnym:  

dlatego, jak każde wielkie życiowe przejście, czczono ją zawsze mniej albo bar-

dziej uroczystą ceremonią, której celem było wyrażenie solidarności jednostki 

z jej rodem i wspólnotą. Trzy ważne momenty nadają tej ceremonii głębokie 

znaczenie: przyjęcie przez umierającego aktywnej roli, scena pożegnań i scena 

opłakiwania. Rytuały przy łożu śmierci, czyli rytuały najstarszej liturgii, wyra-

żają przekonanie, że życie człowieka nie jest jego indywidualnym losem, lecz 

ogniwem nieprzerwanego rozwoju gatunku, biologicznej ciągłości rodziny28.  

Zmiana stosunków między umierającym a skupionymi wokół niego osobami, jest 

jedną z najbardziej widocznych i znaczących cech tego paradygmatu. Jego najważniej-

szym elementem jest kłamstwo, które organizuje życie człowieka umierającego i ludzi 

mających z nim kontakt. Stosunek do zjawisk towarzyszących śmierci jest drugą cechą 

śmierci na opak. Wyraża się on w odczuciu wstrętu i obrzydzenia do umierającego czło-

wieka. Zmysły współczesnych nie są w stanie znieść widoku konającego, zapachów 

i wydalin jego ciała. Śmierć jest uznawana za nieprzyzwoitą, co wymaga jej ukrycia. 

Dlatego też umierający jest izolowany, a wzorem izolacji jest obecnie szpital. Śmierć 

w tej instytucji jest dziś bardzo powszechna. Przeniesienie umierającego z domu do 

szpitala, będące ukryciem go tam, jednocześnie usuwa samą śmierć z życia społe-

czeństwa. Nieprzyzwoitość śmierci generuje inną cechę śmierci na opak, a jest nią 

skromność i dyskrecja. Tak też określa się preferowaną postawę umierającego. Powi-

nien on zejść z tego świata po cichu, wręcz niezauważalnie. Postawę bliskich winno 

zaś charakteryzować milczenie i szybkie przejście do porządku dziennego nad zgonem. 

Śmierć (podobnie, jak starość) w społeczeństwie konsumpcyjnym jest traktowana 

niczym wada, a wad, wedle potocznej opinii, należy się wstydzić. Wstyd obejmuje nie 

tylko umierającego, ale i zachowania pozostałych przy życiu. Stąd nie wypada zbyt 

długo być w żałobie i otwarcie wyrażać swoich emocji. Oznacza to nieprzystawalność 

do współczesnego świata i grozi wykluczeniem ze społeczeństwa. Śmierć we współ-

czesnym paradygmacie obłożona jest silnym tabu. Wyparta ze świadomości społecznej 

powędrowała na kulturowy margines. Nieakceptowana i przez to zdehumanizowana. 

Ten stan rzeczy zawdzięcza trzem czynnikom charakterystycznym dla współczesnej 

kultury: procesowi indywidualizacji i atomizacji społeczeństwa, laicyzacji przekonań, 

rozwojowi racjonalizmu i technologii. Warto przyjrzeć się bliżej jeszcze jednemu 

czynnikowi. Związany jest on z drugą, obok kłamstwa śmierci, najistotniejszą cechą 

śmierci na opak, czyli medykalizacją. Dzięki racjonalnemu myśleniu, śmierć odarta 

z religijnego kontekstu, straciła wszelki sens i została wtrącona w nicość, a za sprawą 

nauki technologicznej – w nicość ontologiczną29. To spowodowało, że śmierć traktuje 

się, jak chorobę czy wręcz utożsamia z nią. Taki status śmierci pozwala wierzyć, iż 

dzięki wysoko rozwiniętej nauce, medycynie, śmierć można pokonać, wyleczyć się 

 
28 Tamże, s. 592. 
29 Szewczyk K., Lęk, nicość i respirator. Wzorce śmierci w nowożytnej cywilizacji Zachodu, [w:] Umierać bez 

lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej, (red.) M. Gałuszka, K. Szewczyk, PWN, Warszawa-Łódź 1996, s. 26. 
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z niej tak samo, jak z wielu innych chorób. Śmierć została zawłaszczona przez chorobę, 

a tym samym wepchnięta w obszar działań medycznych zmierzających do jej usunięcia. 

Trzeba jeszcze wspomnieć o dwóch podwzorcach współczesnej śmierci. Pierwszy 

wiąże się z założonym w 1980 roku w Kalifornii Towarzystwem Cykuty, propagującym 

efektywne i bezbolesne metody samobójcze dla tych, których życie obarczone jest 

piętnem ciężkiej i nieuleczalnej choroby. Wyróżnikiem tego podwzorca jest zaplano-

wanie własnej śmierci – „racjonalnie przygotowany plan”. Innymi słowy, jest to zracjo-

nalizowana śmierć, eutanazja. Przyszły nieboszczyk drobiazgowo się przygotowuje, 

począwszy od wyboru metody uśmiercenia, a skończywszy na ustaleniu daty, miejsca 

i osób, które mają mu towarzyszyć. Z drugiej strony określa się ją również mianem 

etykietalnej, gdyż w ważne są tu styl i maniera umierania, sprowadzające się do ci-

chego, sprawnego, bezbolesnego odejścia w otoczeniu wybranych osób (tych, którym 

to nie przeszkadza)30. Współczesny obraz śmierci uległ pewnemu zróżnicowaniu, przestał 

być statyczny i homogeniczny. Śmierć na opak, funkcjonuje obok śmierci zracjonali-

zowanej i śmierci na uzgodnienie. Śmierć została odarta z wielu istotnych, znaczących 

kulturowo elementów. Niemożność jej pojęcia i generowany przez to strach przed nią, 

uczynił współczesne społeczeństwo ofiarą dobrowolnej amnezji śmierci.  

4. Pejzaże śmierci, obrazy pola walki 

Pejzaże śmierci znajdujemy w wydawanych współcześnie pamiętnikarskich narra-

cjach przynależących bardziej do mikrohistorii i pamięci, niż historii i dokumentów 

archiwalnych. Historię najbardziej żywą i szczerą możemy odczytać z indywidualnej 

narracji i świadectwa pamięci.  

Mikrohistoria jest historią bliską człowiekowi i jego zachowaniu, pokazuje go 

w codziennym działaniu, a przy tym zaciera różnicę między zdarzeniami dotąd 

uważanymi za ważne a pozostałymi, osobami historycznymi i niehistorycznymi. 

(...) Mikrohistoria łamie jednolity, jak się wydawało wielu historykom, proces 

historyczny. W przypadku mikrohistorii uzyskujemy zbliżenie czytelnika do 

życia w przeszłości, do uzyskiwania jakiegoś bezpośredniego doświadczenia, 

dotknięcia, przedarcia się przez barierę języka31.  

Historia, opowiadająca o człowieku, który został wrzucony w świat, o ludzkim byciu 

w świecie, o ludzkim doświadczaniu świata i sposobach tego doświadczania32, rozu-

miana jako bardzo osobista narracja, budzi szczególną fascynację. Wśród książek histo-

rycznych o tematyce wojennej, dużą popularnością cieszą się wspomnienia znanych 

dowódców, polityków, jak i zwykłych uczestników konfliktów zbrojnych. Pozwalają 

zajrzeć za zasłonę suchych faktów i dat, spojrzeć z perspektywy jednostki i jej doświad-

czenia na dramat wojny i śmierci. W minionym czasie PRL-u czytelników chętnie raczono 

propagandowymi obrazami, obecnymi w literaturze obozu demokracji ludowej. Prócz 

„Młodej gwardii” Fadiejewa, „Chorążych” Gonczara, „Wspomnień i refleksji” Żukowa, 

propagujących wartości wojennego wytapiania w komunistycznym tyglu „nowego czło-

wieka”, mogliśmy poznać odarty z upiększeń obraz tragedii zwykłych ludzi. Godzono 

 
30 Szewczyk K., dz. cyt., s. 45- 48. 
31 Topolski J., Wprowadzenie do historii, Wyd. Poznańskie, Poznań 2001, s. 135-136. 
32 Domańska E., Mikrohistorie, Wyd. Poznańskie, Poznań 1999, s. 58. Zob. też: Pamięć, etyka i historia, 

(red.) E. Domańska, Wyd. Poznańskie, Poznań 2002. 
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się na publikację książek Michała Szołochowa, czy Borysa Wasiljewa, stanowiących 

ważny nurt literatury radzieckiej, a będący właśnie taką, bardziej naturalistyczną, praw-

dziwą narracją o wojnie i śmierci. Czas Polski Ludowej obfitował w literaturę pamięt-

nikarską, biografie i wspomnienia sławnych postaci II Wojny Światowej, propagujące 

oficjalną wersję przeszłości. Polski czytelnik nie mógł jednak poznać obrazu wojny, 

jaki powstawał na zachodzie Europy. Obecnie dużą popularnością cieszą się zarówno 

wspomnienia przegranych z „drugiej strony” frontu, jak i nieocenzurowane opowieści 

radzieckich żołnierzy. Oddają one w pełni okrucieństwo i bezsens wojny, o której, 

wobec relacji weteranów, nie pozostaje nam myśleć inaczej, jak tylko o pozbawionym 

sensu chaosie33. Obraz pola bitwy nie przypomina żadnego innego widoku, jest jedyny 

w swoim rodzaju. Weterani drugiej wojny światowej mają trudności, by go opisać, 

choć pamiętają każdy szczegół, jaki zauważyli. We wspomnieniach zawsze pojawiają 

się obrazy infernalnego pola bitwy, wypełnionego hukiem wybuchów, masami wyrzu-

canej w powietrze ziemi, dymem i kurzem, z ogromem trupów, śmiertelnie rannych, 

wzywających pomocy i wrzeszczących nieludzkimi głosami. Wspólną cechą przywo-

ływanych tu narracji jest niechęć do opowiadania o zabitych i skrzywdzonych przez 

narratora ludziach. Wiążę się to z odczuwaną traumą oraz tabuizacją pamięci zbio-

rowej. Wydaje się, że to zjawisko wypierania odpowiedzialności za dokonane zbrodnie 

dotyczy zwłaszcza Niemiec, choć w pewnym stopniu także współczesnej Rosji. Niemcy 

wciąż borykają się z problemem winy i odpowiedzialności, a w dyskursie publicznym 

pamięć o wydarzeniach II wojny światowej jest wciąż żywa34. Przywołajmy sylwetkę 

i twórczość Gűntera Grassa, byłego żołnierza dywizji pancernej Waffen SS Frundberg, 

walczącej w Normandii, pod Arnhem, w Ardenach, na Pomorzu i pod Budziszynem. 

W trakcie służby na froncie niemiecki noblista został ranny, a fakt przynależności do 

organizacji uznanej za zbrodniczą, ujawnił dopiero pod koniec życia. Temat jego 

przynależności do Waffen SS powrócił po raz kolejny, w 2012 roku, po opublikowaniu 

wiersza, „Co musi zostać powiedziane”. W mediach Grass został osądzony jako były 

hitlerowiec, noszący mundur SS, odmówiono mu prawa do bycia autorytetem moralnym, 

a Izrael uznał go za persona non grata i zażądał odebrania nagrody Nobla35. W dyskur-

sie publicznym dotyczącym niemieckiej pamięci zbiorowej drugiej wojny światowej 

pojawiają się nowe tematy, związane z odmiennym, niż polskie, spojrzeniem na wojnę 

(między innymi migracja ludności cywilnej z Pomorza, ofiary nalotów bombowych na 

Niemcy, zatopienie Wilhelma Gustloffa w styczniu 1945 roku). Są one poruszane na 

słynnych wystawach Związku Wypędzonych. Dla ofiar niemieckich zbrodni wojennych 

 
33 Zob. m.in.: Killian H., Wojna i medycyna. Wspomnienia niemieckiego chirurga z frontu wschodniego, 

(tłum.) Wł. Jeżewski, Magnum, Warszawa 2003; De La Maziere Ch., Marzyciel w hełmie. Francuz w Waffen 
SS, (tłum.) T. Czekaj i J. Rutkiewicz, Bellona, Warszawa 2005; Sajer G., Zapomniany Żołnierz, (tłum.) 

J. Kortas, L&L, Gdańsk 2001; Degrelle L., Front wschodni 1941-45, (tłum.) D. Tararako-Grzesiak, A. Wingert 

& Przedsięwzięcie Galicja, Kraków 2002; Biessonow J., Tankista. Z Armią Czerwoną do Trzeciej Rzeszy, 

(tłum.) S. Kędzierski, Bellona, Warszawa 2005; Szumilin A.I., Wańka Trep, (tłum.) P. Tymiński, Fundacja 
Historia PL, Gdańsk 2021 oraz liczne publikacje Ośrodka Karta i Fundacji Historia PL. 
34 Zob.: Welzer H., Moller S., Dziadek nie był nazistą. Narodowy socjalizm i Holocaust w pamięci rodzinnej, 

(tłum.) P. Masłowski, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, (red.) 

M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 351-410; Lubecka J., Mój dziadek nie był nazistą. Rozważania 
o niemieckiej pamięci, „Biuletyn IPN”, nr 4(137)/2017, s. 14-22. 
35 Zob. m.in.: Zrujnowany autorytet Gűntera Grassa, „Gazeta Wyborcza” 13.04.2012; Wieliński B.T., Izrael 

karze Grassa, „Gazeta Wyborcza” 09.04.2012; Jędroszczyk P., Grass ma zwolenników, „Rzeczpospolita” 

11.04.2012. 
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pozostaną jednak równoznaczne z relatywizacją ról kata i ofiary, jak też problemu 

odpowiedzialności za rozpoczęcie wojny. Nieco inną, choć podobną formę wyparcia 

z pamięci niewygodnych wspomnień przybierają autobiograficzne wyznania Güntera 

Grassa, zatytułowane „Przy obieraniu cebuli”. Grass manipuluje pamięcią i zapomnie-

niem, co ma służyć rekonstrukcji kruchej tożsamości, związanej z kłopotami dziedzictwa 

niemieckiej założycielskiej przemocy. Zmyślone wspomnienia, luki w pamięci, którymi 

autor przesłania swą winę, urywając narrację, spowodowane są chęcią zapomnienia 

niewygodnej i wstydliwej przeszłości (by uwolnić się od nieznośnego ciężaru prze-

szłych czynów) oraz działaniem mitotwórczego filtru epistemy. Grass skrywa się za 

zasłoną milczenia, zmyśleń i dystansu do siebie samego36. Podobnie weterani frontu 

wschodniego w swych wspomnieniach nie opowiadają o wszystkich szczegółach swych 

wojennych przeżyć, zwłaszcza związanych z Holocaustem, wypełnianiem zbrodniczych 

rozkazów, eksterminacją żołnierzy wroga, partyzantów i ludności cywilnej. Z kolei 

Rosjanie niechętnie mówią o ogromnych stratach wśród własnych żołnierzy, piętrzą-

cych się w stosy zwłokach po kolejnych bezsensownych atakach, tragicznych pomyłkach 

wynikających z błędów dowódców i niehumanitarnym traktowaniu jeńców. Szczegól-

nie silne tabu dotyczy problemu gwałtów i grabieży, dokonywanych przez zwycięską 

Armię Czerwoną na zdobytych terytoriach37. W niedawno opublikowanych wspomnie-

niach radzieckich weteranów wszystkie te niewysłowione dotychczas problemy niejako 

„przesączają” się przez główny tok narracji, pozostając jednak wciąż na marginesie.  

O śmierci i życiu na wojnie decyduje przypadek, nie można niczego planować ani 

za daleko wybiegać myślą w przyszłość. Żołnierze żyją teraźniejszością, wdzięczni za 

każdą chwilę spokoju i żołnierskie szczęście:  

Po tej potyczce wszyscy byliśmy głodni i zorganizowaliśmy jakiś posiłek. Kiedy 

jedliśmy, jeden z oficerów zapytał mnie: „Gdzie sobie przedziurawiłeś czapkę?”. 

Zdjąłem ją i zobaczyłem dwa otwory – z przodu i z tyłu. Chłopaki powiedzieli 

mi: „Naprawdę masz szczęście (…). Gdyby snajper wycelował kilka mili-

metrów niżej, byłbyś trupem”38.  

Bohater książki, kilka razy ranny, cudem przeżył wojnę, przeszedłszy szlak bojowy 

od Kurska do Berlina. Wykształcił w sobie szósty zmysł pola walki, ostrzegający go 

przed grożącym niebezpieczeństwem i zasadzkami wroga. We wspomnieniach tytuło-

wego „Tankisty” możemy odnaleźć fragmenty opisujące przeczucia, które okazały się 

kluczowe w przetrwaniu wojny z Niemcami, uprzedzając ostrzał artyleryjski, miny czy 

pułapki zastawione przez wroga. Dzięki intuicji Biessonow kilka razy ocalił życie 

swoje i podległych mu żołnierzy. 

 
36 Zob.: Grass G., Przy obieraniu cebuli, (tłum.) S. Błaut, Gdańsk 2007, s. 7, 35. 
37 Zob.: Brunnegger H., Kto sieje wiatr… Opowieść żołnierza dywizji SS „Totenkopf”, (tłum.) B. Kozak, 
Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Międzyzdroje-Kraków 2006; Maeger H., Utracony honor, zdradzona 

wiara. Relacja żołnierza Leibstandarte SS Adolf Hitler, (tłum.) I. Dębecka, Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, 

Międzyzdroje-Kraków 2008; Gorbaczewski B., Przez wojenną zawieruchę. Wojna żołnierza Armii Czerwonej 

na froncie wschodnim: 1942-1945, (tłum.) K. Bażyńska-Chojnacka i P. Chojnacki, Rebis, Poznań 2011; 
Krysow W., Czerwony niszczyciel czołgów, (tłum.) Sł. Kędzierski, Bellona, Warszawa 2011; Michin P., 

Artylerzysta Stalina, (tłum.) R. Michulec, Bellona, Warszawa 2011. 
38 Biessonow J., Tankista. Z Armią Czerwoną do Trzeciej Rzeszy, (tłum.) Sł. Kędzierski, Bellona, Warszawa 

2005, s. 109. 
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Ze śmiercią na polu bitwy, często zbyt okrutną, żeby ją opisać, wiąże się kłamstwo. 

W listach do rodzin poległych podwładnych dowódcy, opisując moment śmierci, 

starali się złagodzić cierpienie ich bliskich. Z reguły, kłamiąc, pisali o strzale w serce, 

lub w głowę, co oznaczało brak cierpienia i natychmiastową, bezbolesną śmierć39. Ten 

element kłamstwa, łączy śmierć na wojnie ze śmiercią zdziczałą, podobnie jak techni-

cyzacja wojny, wykorzystywana do niszczenia życia. Guy Sajer tak opisał fragment 

bitwy o Biełgorod, toczącej się we wrześniu 1943 roku:  

Czołg błyskawicznie przejechał przez transzeję wypełnioną niemal po brzegi 

ciałami żołnierzy. Po nim drugi i trzeci wjechały w krwawą masę, po czym 

pruły dalej z przyklejonymi do gąsienic okropnymi strzępami ludzkimi. Widząc 

to, nasz dowódca zwymiotował40.  

Stalowe bestie nacierają na pozycje Rosjan, nie zwracając uwagi na leżących na 

ziemi rannych swoich i wrogów. Dalszy przebieg walk, szybkie natarcie i paniczny 

odwrót na własne pozycje, zlewają się w jeden koszmar:  

Co się działo potem? Pozostały już tylko szczątkowe wspomnienia, które nagle 

powracają w niewyraźnej formie, tak jak wówczas jawiły mi się pośród 

płomieni i wybuchów niewyobrażalne sceny i wizje. Niełatwo przypomnieć 

sobie Tamte dni, kiedy wszystko było irracjonalne, nieprzewidywalne i niepojęte 

(…). W takich chwilach słychać regularny huk bliższych lub dalszych, mniej 

lub bardziej potężnych eksplozji, słychać krzyki rannych i umierających, którzy 

mają jeszcze tyle siły, wyć rozpaczliwie, wpatrując się błędnymi oczyma 

w krwawą miazgę własnego ciała (…). Człowiek widzi sceny tak dramatyczne 

i niewyobrażalne, że zbiera mu się na wymioty; widzi wnętrzności ludzkie 

rozbryzgane na kamienistej ziemi i stosy leżących w agonii ciał; widzi płonące 

z przeraźliwym hukiem pojazdy, rozdarte niczym świeżo otwarty krowi kałdun; 

widzi rozharatane drzewa i ziejące otwory okienne, skąd wydobywają się 

tumany kurzu, unoszące w zapomnienie czas pokoju i dostatku41.  

W trakcie bitwy o Biełgorod, zginęła połowa kilkunastoletnich ochotników 

z Hitlerjugend, którzy przybyli walczyć u boku dywizji Großdeutschland. Sajer zadaje 

sobie pytanie: Co się stało z pięknym młodzieńcem o dziewczęcej twarzy, z jego 

przyjacielem o jasnych i szczerych oczach, ze studentem, który tak starannie się 

wysławiał?42. 

 Wszyscy zginęli, zmiażdżeni przez gąsienice czołgów, rozszarpani na strzępy 

wybuchami granatów, spaleni żywcem miotaczami ognia, spoczywają na umęczonej, 

rosyjskiej ziemi, w najlepszym razie w masowym grobie, jako bezimienne zwłoki. 

W przyszłości posłużą radzieckiemu chłopu, dodaje Sajer, jako nawóz pod uprawę 

słoneczników. 

Niezależnie od miejsca bitew, pejzaż śmierci, jaki tworzy wojna, pozostaje zawsze 

ten sam: wybuchy pocisków, trupy w różnym stanie rozkładu, brud, ruiny i chaos. Taki 

obcy, straszny świat stopniowo staje się dla walczących żołnierzy, którzy przeżyją 

 
39 Zob.: Welz H., Zdradzeni grenadierzy, (tłum.) J. Dubiel, KIW, Warszawa 1968. 
40 Guy Sajer, dz. cyt., s. 200. 
41 Guy Sajer, dz. cyt., s. 201. 
42 Tamże, s. 227. 
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dość długo, jedynym, jaki znają. Wiedzą, że nie będą w stanie przystosować się do 

cywilnego życia. Nie potrafią już niczego innego, niż zabijać i niszczyć. Z poczuciem 

obcości odrealnionego świata łączy się określenie pustkowia (zaświatów, orbis exte-

rior) – miejsca symbolicznej śmierci i wędrówki w kulturach tradycyjnych. Pola bitew, 

opisywane we wspomnieniach weteranów walk, mają z nim wiele wspólnego. Wojenny 

koszmar śmierci bywał tak straszliwy, że żołnierze tracili zmysły, poczucie rzeczy-

wistości i upływu czasu. Tkwili w „wiecznym teraz”, sami stając się częścią pejzażu 

śmierci:  

Za dnia teren walki wyglądał okropnie, ale nocą stawał się najstraszliwszym 

koszmarem. Co prawda rakiety świetlne i flary oświetlały wówczas okolicę, 

lecz w przerwach pomiędzy kolejnymi wystrzałami nastawały krótkie chwile 

przeszywających dreszczem, przerażających ciemności43.  

Ciemnościom, rozświetlanym przez wybuchy pocisków, towarzyszył zapach prochu, 

pożarów, błota, zgnilizny i rozkładających się ludzkich ciał, wszechobecny smród 

śmierci. Te wspomnienia, zapisane przez weterana korpusu piechoty morskiej, uczest-

nika walk na Peleliu i Okinawie, mogłyby równie dobrze odnosić się do okopów frontu 

wschodniego, czy walk pozycyjnych pierwszej wojny światowej. We fragmencie wspo-

mnień amerykańskiego żołnierza z walk na granicy Belgijsko-Niemieckiej w zimie 

przełomu 1944-1945 roku czytamy:  

W czasie marszu przeszliśmy przez płonące Vosseneck. Było to późno w nocy 

albo wcześnie rano. Wyglądało jak na filmach wojennych, wszędzie dym i ogień. 

Bez przerwy towarzyszył nam odór płonących budynków, prochu, benzyny 

i smarów z płonących czołgów, a także wszechobecny smród śmierci. Niesa-

mowita poświata pożarów wszędzie wydobywała z mroku zrujnowane budynki 

(…). W wiosce leżało bardzo dużo zwłok, zarówno Niemców, jak i Amerykanów44.  

Po szczegółowym opisie pola walki, zawartym na dwóch stronach wspomnień, 

w kolejnym fragmencie narrator zaznacza: Wszystko działo się czasie kilku sekund, ale 

wówczas wydawało się wiecznością45. Edward T. Hall powiada, że doświadczanie 

rozciągania czasu lub jego zawieszenia, charakterystyczne jest dla sytuacji traumy 

i zagrożeń, w których psychika jednostki jest poddawana bardzo dużym obciążeniom, 

a jednocześnie umysł rejestruje z zadziwiającą dokładnością szczegóły otaczającego 

świata i następujące w nim wydarzenia. Opisanie przeżytych w ciągu zaledwie kilku 

minut dramatycznych epizodów zajmuje o wiele więcej czasu46. Przypomnijmy kultu-

rowe znaczenie ciemności, bezruchu, braku upływu czasu i wyraźnej waloryzacji kie-

runków, jako metonimii śmierci i Tamtego Świata, obecnych w kulturach tradycyjnych. 

Wiadomo, że: obszar śmierci jest domeną ciemności, w której nie można rozpoznać 

żadnych kształtów ani określić kierunku (...)47. Zatrzymanie upływu czasu w wiecznie 

trwającej chwili teraz, której towarzyszy bezruch, jest charakterystyczne dla interpre-
 

43 Sledge E.B., Ze starą wiarą na Peleliu i Okinawie, (tłum.) T. Stramel, Wyd. L&L, Gdańsk 2002, s. 326. 
44 Astor G., Krwawy las. Bitwa o Huertgen wrzesień 1944 – styczeń 1945, (tłum.) Sł. Kędzierski, Bellona, 

Warszawa 2005, s. 155-156. 
45 Tamże, s. 156. 
46 Zob.: Hall E.T., Taniec życia. Inny wymiar czasu, (tłum.) R. Nowakowski, Muza S.A., Warszawa 1999, 

s. 143-171. 
47 Kowalski P.. dz. cyt., s. 551.  
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tacji momentu śmierci w sztuce średniowiecznej, a zwłaszcza jej wizerunków u Albrechta 

Durera oraz Hansa Baldunga Griena. Hermeneutyczną analizą znaczeń przypisywa-

nych śmierci, zajął się Joseph Leo Koerner, opisując charakterystyczne pozy znie-

ruchomienia postaci na rycinach „Rycerz, śmierć i diabeł”, „Śmierć i dziewczyna” oraz 

„Śmierć ścigająca rycerza”. W ujęciu Koernera śmierć wydaje się być bardziej żywa, 

niż zatopione w bezruchu ludzkie postaci, ukazane w momencie śmiertelnego zagro-

żenia lub snu, który jest przecież bratem śmierci48. 

W takiej nieruchomej przestrzeni śmierci nie odnajdziemy ścieżek prowadzących 

w określone miejsca, bo nie ma tam celu wędrowania. Po pustkowiu można tylko 

błądzić. I w takim miejscu, na pograniczu jawy i snu, z reguły znajdują się żołnierze, 

żywi i umarli:  

W miarę upływu czasu noce coraz bardziej się dłużyły, wydawało się, że trwają 

w nieskończoność. (…) Wydawało mi się, że nasi martwi żołnierze wstają i w 

milczeniu błąkają się po okolicy. Zabici żołnierze podnosili się wolno z zato-

pionych kraterów lub z błota i powłócząc nogami, wałęsali się wokół zgar-

bieni, poruszając ustami, jakby próbowali mi coś powiedzieć. Wytężałem słuch, 

chcąc usłyszeć, o co im chodzi. Wydawali się cierpieć okropny ból i rozpaczali. 

Miałem wrażenie, że proszą mnie o pomoc49.  

Umarli towarzysze broni często pojawiali się we wspomnieniach tych, którzy mieli 

szczęście przeżyć. Ostatecznie, ofiarami wojny są jednak wszyscy. Żywi często sami 

sobie zdają się umarłymi: Wojna jest okrutna i haniebna, niesie okrutne straty. Walka 

wyciska swe piętno na tych, którzy zmuszeni są przeżyć50. Makabryczne, przepełnione 

śmiercią i zniszczeniem widoki pola walki na zawsze pozostają w pamięci weteranów, 

zwłaszcza jeśli wśród umarłych byli bliscy przyjaciele. Uczestnik krwawej bitwy o las 

Huertgen opowiadał o przerażającym, odrealnionym wspomnieniu:  

Rejestracja Grobów zaczęła zbierać ciała. Nie obchodzili się z nimi zbyt pie-

czołowicie. Traktowali je jak martwe mięso. Wrzucali na skrzynię ciężarówki, 

układając jak stertę drewna opałowego. Robili to, chociaż im się przyglą-

daliśmy. Kiedy ciężarówka Rejestracji Grobów przejeżdżała koło stanowiska 

mojego działa, wyboje na drodze sprawiły, że podniesiona prawa ręka mojego 

przyjaciela pomachała do mnie. Machała bez przerwy, kiedy ciężarówka 

odjeżdżała. Ten widok prześladował mnie przez wszystkie lata51.  

Groby mają tylko szczęśliwcy, a pogrzeby na wojnie urządza się w nielicznych 

okresach względnego spokoju. W trakcie walk nikt nie ma czasu zajmować się poleg-

łymi, często grzebie się ich w masowych grobach lub po prostu pozostawia ciała 

własnemu losowi. Cmentarze wojskowe są luksusem dla zabitych żołnierzy, którzy są 

często pozostawiani tam, gdzie dosięgła ich nagła śmierć. Wasilij Grossman zapisał 

swe spostrzeżenia z podróży śladem walk zimą 1941 roku:  

 
48 Zob.: Koerner J.L., Mortyfikacja obrazu. Śmierć jako hermeneutyka u Hansa Baldunga Griena, 

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1 (288)/2010, s. 7-31. 
49 Sledge E.B., dz. cyt., s. 327. 
50 Tamże, s. 382. 
51 Astor G., Krwawy las. Bitwa o Huertgen wrzesień 1944 – styczeń 1945, (tłum.) Sł. Kędzierski, Dom 

Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005, s. 347-348. 
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Przystojny celowniczy na lawecie, walczy od pierwszego dnia wojny. Zabity 

odłamkiem. Zabity w momencie, kiedy się śmiał. Leży zamarznięty, roześmiany, 

martwy. Złych ma towarzyszy! Nie grzebią poległych! Zostawiają zabitych 

i odchodzą. (…) Cóż za barbarzyńska, azjatycka bezduszność!52.  

Pożegnanie z towarzyszami broni, śmierć pośród nich i godny pogrzeb są na wojnie 

przywilejem, jakiego los udziela wybrańcom. Guy Sajer opisuje śmierć dowódcy od-

działu, ukochanego przez wszystkich żołnierzy, którego samochód najechał na minę. 

Swą rycerską postawą wobec przeciwnika, uwielbieniem dla wojny i brakiem strachu 

przed śmiercią kapitan Wesreidau wydawał się zasłużyć na niebanalny, niezwykły 

koniec życia wojownika:  

W odróżnieniu od wszystkich umierających żołnierzy, jakich aż do tej pory 

widzieliśmy, twarzy naszego dowódcy nie wykrzywiał ani ból, ani lęk przed 

śmiercią. Na jego opuchniętym obliczu błądził blady uśmiech. Sądziliśmy już, 

że udało nam się go uratować. Słabnącym głosem mówił o naszej wspólnej 

sprawie. Żądał, byśmy zachowali jedność w czasie wielkiej próby. Wreszcie 

wskazał na jedną ze swych kieszeni. Adiutant Sperlovski wyciągnął z niej 

kopertę przeznaczoną zapewne dla rodziny. A potem nastało pięćdziesiąt sekund, 

podczas których widzieliśmy, jak nasz dowódca powoli kona. Panowała tylko 

niesamowita cisza. Śmierci innych żołnierzy (…) mogliśmy się spodziewać, ale 

nikt z nas nie mógł sobie wyobrazić nieobecności naszego dowódcy53.  

Kapitan już wcześniej przeczuwał swoją śmierć, a nawet o nią prosił, jeśli Sowieci 

mieliby wejść na terytorium Niemiec. Jego śmierci, niezwykłej, oszczędzającej dalszych, 

nieuchronnych na przegranej wojnie cierpień, Sajer poświęca najwięcej miejsca w swych 

wspomnieniach. Dowódca oddziału ma nawet dość czasu, by przemówić do swoich 

towarzyszy broni, dokonać swoistego rytuału pożegnania i wydać ostatnie polecenia. 

Wcześniej napisał też list pożegnalny do rodziny. W tym opisie odnajdziemy kultu-

rowe refleksy heroicznej, rycerskiej śmieci Rolanda na polu chwały, jak też charakte-

rystyczne dla śmierci oswojonej motywy rytualnego do niej przygotowania. Widzimy 

w niej całą sekwencję wydarzeń, od profetycznego momentu zapowiedzi śmierci, 

poprzez czynienie przygotowań, aż do społecznego jej charakteru, kiedy umierający 

był ośrodkiem zgromadzenia. Dowódca miał również czas na przemowę i pożegnanie 

przyjaciół, a rozstając się z tym światem, dawał swym żołnierzom słowa pociechy54. 

Moment śmierci żołnierza był z reguły nagły, niespodziewany. Tylko nieliczni, jak 

rycerski dowódca ze wspomnień Guya Sajera, mogą liczyć na spokój i ciszę w obliczu 

śmierci. Masowa śmierć na wojnie, przedstawiana w narracjach żołnierzy, powszednieje, 

podobnie jak śmierć zdziczała, na nikim nie robi specjalnego wrażenia. Choć pod koniec 

wojny dziesiątkami tysięcy ginęli Niemcy, hekatomba dotyczyła zwłaszcza żołnierzy 

radzieckich, z których tylko niewielu miało jakiekolwiek szanse na przeżycie dłużej, 

 
52 Pisarz na wojnie. Wasilij Grossman na szlaku bojowym Armii Czerwonej 1941-1945, oprac. A. Beevor  

i L. Winogradowa, (tłum.) M. Antosiewicz, Magnum, Warszawa 2006, s. 105. 
53 Sajer G., dz. cyt., s. 392-293.  
54 Zob.: Areis Ph., dz. cyt., s. 19-24, 26-27, 29-31. 
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niż do pierwszego natarcia: Armia Czerwona, jak ujął to pewien rekrut, była maszynką 

do mielenia mięsa. Wyszkolili nas, wysłali i zabili – wspominał inny żołnierz55. 

Zwycięstwa i klęski, śmierć i ból mieszają się ze sobą w jeden chaotyczny kraj-

obraz pamięci. Czasami, wobec okrucieństwa i obrzydliwości śmierci najtwardszych 

weteranów ogarnia odraza i obrzydzenie:  

Z radości nawet trochę wypiliśmy i wznieśliśmy symboliczny toast za Stola-

rowa i jego czołgistów. W czasie tej walki wybiliśmy tylu Niemców, że Stolarowa, 

doświadczonego dowódcę frontowego, nawet zemdliło, ale alkohol pomógł mu 

wrócić do formy56.  

Wymogi wojny powodują konieczność ukrywania rozmiarów strat w ludziach przed 

społeczeństwem, a szczególnie przed rodzinami żołnierzy. Ta cecha zbliża śmierć na 

wojnie do śmierci zdziczałej. Jednak dużo ważniejsza wydaje się inna, bliska śmierci 

oswojonej – śmierć na wojnie żołnierze przyjmują jako coś oczywistego, zwykłego 

i powszechnego. W momentach szczególnego wyczerpania walką, cierpienia i odrazy 

do samych siebie, nawet jej pragną. W obliczu śmierci chcą zachować godność, a to 

świadczy o potrzebie uchronienia człowieczeństwa nawet w najgorszych okoliczno-

ściach. Pożądaną postawą weteranów, którzy wiele razy otarli się o śmierć, jest spokój 

i odwaga:  

na froncie śmierć jest wszędzie. Wystarczy na chwilę stracić głowę albo cofnąć 

się, żeby zostać zabitym. W walce człowiek tchórzliwy jest już człowiekiem 

martwym. Odwaga bardziej pomaga przetrwać, niż powiększa ryzyko. Śmierć 

również da się zastraszyć, trzeba tylko odważnie stawić jej czoła57.  

W relacjach pamiętnikarskich i autobiograficznych widzimy antropomorfizację śmierci, 

której przydaje się ludzkich cech, by ją oswoić. 

5. Zakończenie. Wnioski  

Autobiograficzne narracje o drugiej wojnie światowej, zawierające drastyczne opisy 

walk, pola bitew, śmierci i okropnych ran, pełne makabrycznych szczegółów można 

porównać do sposobu opowiadania o wojnie, jaki był charakterystyczny dla naturalizmu, 

a swą pełnię osiągnął w ekspresjonizmie. Jest przeciwieństwem innego stylu opisu wojny, 

mającego swe źródła w mitycznym schemacie epopei, rycerskiej wojny heroicznej, 

nazywanej przez Marię Janion westernowym:  

Technika i filozofia westernu przy wielu swych funkcjach spełniają jeszcze 

zapewne i taką, którą można nazwać oswajaniem wojny. Jest to oswajanie 

szczególnego rodzaju: poprzez afirmację silnych mężczyzn, ich wspaniałej 

przygody oraz walki jako stanu skupienia i ujawnienia najwyższych wartości – 

odwagi, męstwa, bohaterstwa, siły. Przeciwnie – nie stawiał przed sobą po-

 
55 Merridale C., Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939-1945, (tłum.) K. Bażyńska-Chojncka, P. Chojnacki, 
Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007, s. 17. 
56 Biessonow J., dz. cyt., s. 143. 
57 de Grelle L., Front Wschodni 1941-45, (tłum.) D. Tatarako-Grzesiak, Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, 

Kraków 2002, s. 156. 
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dobnego celu – oswojenia – drugi styl, wywodzący się z naturalizmu, a kulmi-

nację swą osiągający w ekspresjonizmie58.  

W narracjach posługujących się stylem ekspresjonistycznym, wojna jest przedsta-

wiana jako rzeczywistość obca wobec człowieka, zjawisko obdarzone własną wolą, 

przepojone nienawiścią do wszystkiego, co ludzkie, bezpieczne i piękne. Decydujące 

znaczenie miał:  

efekt obcości, trwogi, przerażenia, grozy, poczucia i przekonania, że wojny nie 

można oswoić, że jest ona w sposób najbardziej elementarny sprzeczna z istotą 

człowieka, że jest stanem monstrualnego koszmaru, którego nikt i nic z ludz-

kiego punktu widzenia nie może usprawiedliwić i uzasadnić59.  

Narracje autobiograficzne, które cytowałem, zawierają właśnie ten element poczucia 

nierzeczywistości, koszmaru sennego, widmowego otoczenia śmierci, zaświatów i piekła 

na ziemi. Trupy, będące częścią infernalnego krajobrazu przeczą wszelkim normom, 

obyczajom i ludzkim prawom, a wrogość wojny wobec człowieka jest tak wielka, że 

nie oszczędza ona już raz przez siebie zabitych. Pociski rozrywają wszystko, nawet 

ciała dawno martwych żołnierzy. W ekspresjonistycznym stylu opowiadania o wojnie, 

człowiek jest tylko trybikiem w koszmarnej machinie śmierci, nieznanym żołnierzem, 

snującym się niczym widmo w oczekiwaniu na nieuchronny koniec. Trupy żołnierzy 

i cywilów są nieodłącznym elementem obrazów wojny, gdyż śmierć, która jest 

rdzeniem wojny, oskarża ją w sposób najbardziej miażdżący. Tej prawdy o wojnie nie 

da się niczym przesłonić – żadnym frazesem60. Wojna jest rzeźnią, a jej istotą i zarazem 

najważniejszą częścią jest okrucieństwo i śmierć, zadawana masowo: 

nagromadzenie monstrualnych bestialstw i okropności, estetyka krzyku, uży-

wanie i nadużywanie motywów apokaliptycznych, przedstawianie wojny jako 

rozpętanego inferna ludzkości – oto niektóre z cech ekspresjonistycznego obrazu 

wojny61.  

Styl odpowiadający cechom ekspresjonizmu znajdziemy w pamiętnikach żołnierzy 

niemieckich i amerykańskich. W ocenzurowanych opowieściach żołnierzy radzieckich, 

a przede wszystkim w literaturze mającej za tematykę wielką wojnę ojczyźnianą czy-

telnik nie znajdzie tego typu naturalistycznych opisów. Pojawiają się one dopiero po 

upadku systemu komunistycznego i nie ma ich zbyt wiele. Jedną z nich jest poru-

szająca i zapewne bliska prawdzie autobiograficzna narracja Nikołaja Nikulina, który 

jako jeden z nielicznych przeszedł cały szlak bojowy i przeżył, służąc na froncie od 

1941 do 1945 roku. Jego wspomnienia odzierają frontowe przeżycia z heroizmu, burząc 

mit wielkiej wojny ojczyźnianej. Autor otwarcie mówi o strachu, potwornej śmierci 

i głodzie będących udziałem czerwonoarmistów, nie pomija tematu dokonywanych przez 

nich gwałtów, grabieży i okrucieństw, demaskuje cynizm i bezwzględność dowódców 

Armii Czerwonej. Opublikowanie rękopisu powstałego w 1975 roku groziło Nikulinowi 

łagrem. Wychowany w bezlitosnej sowieckiej dyscyplinie wojskowej, która za odważne 

 
58 Janion M., Płacz generała. Eseje o wojnie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1998, s. 43. 
59 Janion M., dz. cyt., s. 43. 
60 Tamże, s. 47. 
61 Tamże, s. 50-51. 
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słowa prawdy natychmiast karała niepokornych żołnierzy, narzucił sobie ograniczenie 

w narracji opisującej koszmar wojny i śmierci. Gdy po wielu latach przeczytał rękopis, był:  

zdziwiony swoją powściągliwością. Okropności wojny są tu wygładzone, 

najpotworniejsze epizody nienazwane. Wiele spraw przedstawiłem łagodniej, 

niż to miało miejsce. Teraz napisałbym te wspomnienia zupełnie inaczej, bez 

autocenzury – w 1975 roku strach zmiękczył moje pióro62. 

Należy podkreślić, że śmierć na wojnie wymyka się schematom, stanowiąc sama 

dla siebie swoisty paradygmat. Przyjmijmy też, że zakres jego kulturowych wyznacz-

ników nie poddaje się większym zmianom, zachowując stałe cechy, mimo znacznego 

upływu czasu. Konflikty zbrojne na skalę masową, które wpisują się w historię XX wieku, 

wyraźnie ukazały zdehumanizowany obraz śmierci na wojnie. Z powodu masowości, 

okrucieństwa i skali strat ludzkich, śmierć przestała oznaczać tragedię jednostek, 

a zaczęła być wyrażana w niewyobrażalnych dla człowieka liczbach. Ofiarami wojny 

zawsze pozostają ludzie, dotyka ona tak wojskowych, jak cywili. Straty wśród ludności 

cywilnej są jednak nieporównanie większe i pozostawiają w społeczeństwie trwałe ślady:  

Niektórzy myślą, że wojna to miłe, lekkie draśnięcie w nogę. Nieprawda. Wojna 

to głowy rozbite na miazgę, pourywane nogi, faceci czołgający się w kółko 

z rozwalonymi flakami, faceci oblani napalmem, ale wciąż żywi. Człowiek robi 

się od tego twardy (…) Ostatecznie, bez względu na to, kto wygrywa wojnę, jej 

ofiarami stają się wszyscy jej uczestnicy…63.  

Wojna to nie tylko śmierć, zabici i ranni, uciekinierzy bez dachu nad głową, znisz-

czenia ekonomiczne i straty materialne. To przede wszystkim zniszczone ogólno-

ludzkie, humanitarne, najważniejsze wartości:  

Największą stratą, jaką wojna przynosi w sferze ducha ludzkiego, jest sze-

rzenie antywartości, niszczenie dobra, a także propagowanie i zachwalanie zła64.  

W podobny sposób pisze o Wielkiej Wojnie 1914-1918 Modris Eksteins:  

Wojna zniszczyła zasady moralne tak samo brutalnie jak formy estetyczne. To, 

że rzeź mas ludzi przy użyciu wszelkich możliwych metod stała się rutyną, 

obowiązkiem, celem moralnym, było jedynie najokrutniejszym zamachem na 

porządek moralny, zakorzeniony w etyce judeochrześcijańskiej65.  

Wojna, niezależnie od epoki, w której ma miejsce, niesie w sobie okrucieństwo 
i nienawiść, które w jej okresie stają się treścią życia społecznego i kulturowego, 
a często pozostawiają po sobie trwałe ślady w następnych pokoleniach. Niemcy i Rosjanie 
wciąż kultywują pamięć o drugiej wojnie światowej. O ile Rosjanie podkreślają swój 
brak odpowiedzialności za jej wybuch, negując w oficjalnej polityce historycznej 
znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow, o tyle Niemcy nie uporały się z problemem 
winy, wypierając ją z pamięci zbiorowej i kulturowej. Stawiają się nawet na równi 
w szeregu z innymi ofiarami nazistów, jako dobrzy demokraci, zwykli ludzie niechętni 

 
62 Nikulin N., Sołdat, (tłum.) A. Knyt, Ośrodek Karta, Warszawa 2013, s. 317. 
63 Zwoliński A., Wojna. Wybrane zagadnienia, Wyd. Wam, Kraków 2003, s. 282. 
64 Tamże, s. 302. 
65 Eksteins M., dz. cyt., s. 252. 
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wojnie. To zjawisko ukazuje wyraźnie lektura opracowania historycznego „Wojna 
Niemców” autorstwa Nicholasa Stargart. W jej zakończeniu czytamy:  

W 1949 roku Irene spełniła swoje przedwojenne marzenie, otwierają skromną 
kwiaciarnię. Pytana w 2003 roku, czy kiedykolwiek ona lub Ernst rozmawiali 
ze swoimi dziećmi o wojnie, odparła: Nie sądzę, nie sądzę, nie. Nie pamiętam 
tego, nie. A poza tym wtedy byliśmy tacy zajęci od rana do wieczora w ogródku 
warzywnym i kwiaciarni. Nie przypominała sobie listów, które pisali do siebie 
z Ernstem na początku 1942 roku, tych o deportacji Żydów i o tym, co się 
z nimi stało na Wschodzie, ani nie pamiętała o swoim pragnieniu z początku 
1945 roku, aby Niemcy wytrwały66.  

Zapomnienie jest ratunkiem dla uczestniczących w zbrodni, zwłaszcza tej wojennej, 
jak też dla ich spadkobierców67. 

W podsumowaniu swej książki „Antropologia wojny” Ludwik Stomma powiada, 
że z konfliktów zbrojnych nie płyną absolutnie żadne mogące je usprawiedliwiać ko-
rzyści, wręcz przeciwnie, są one zawsze niszczycielską siłą, sprowadzającą tak na 
pokonanych, jak i zwycięzców, ogrom nieszczęść:  

Postawie ryzykowną tezę, że dzieje ludzkości (nie mówię oczywiście o roz-
paczliwym oporze napadniętych) nie dostarczyły nam ani jednego przykładu 
wojny, która miałaby sens, w której korzyści osiągnięte z niej przerosłyby cenę 
krwi, nienawiści, gwałtu i zniszczeń. Gorzej jeszcze – wojny, która nie 
okazałaby się absurdem i nie wymknęła z rąk i planów ją rozpętujących68.  

Podobną myśl można odnaleźć w przywoływanych wcześniej wspomnieniach żoł-
nierzy dwóch walczących ze sobą stron drugiej wojny światowej. Stanowi ona ich 
wspólne i jakże gorzkie dziedzictwo, będące wynikiem traumatycznych doświadczeń 
największego konfliktu zbrojnego dwudziestego wieku.  
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Kulturowe obrazy śmierci w literaturze autobiograficznej okresu drugiej wojny 

światowej na wybranych przykładach 

Streszczenie 

Wraz z rozwojem technologii, medykalizacją i laicyzacją społeczeństw, śmierć przestała być zjawiskiem 
bliskim człowiekowi, z którym tradycyjne społeczności obcowały w zażyły sposób. Dla współczesnego 

człowieka śmierć stała się przerażającą, irracjonalną wyrwą w istnieniu, pozbawioną godności i sensu. 

Cywilizacja techniczna i nowoczesna wojna wprowadziły pojęcie masowej śmierci – ginęły całe dziesiątki 

czy setki tysięcy, a nawet miliony żołnierzy i cywilów. Ogrom wojennej hekatomby i jej masowość 
spowodowały odarcie śmierci z indywidualnego, ludzkiego wymiaru. W jaki sposób obrazowano śmierć 

na wojnie w literaturze autobiograficznej? Przedmiotem mojej refleksji były kulturowe wizerunki śmierci 

na wojnie, obecne w wybranych narracjach autobiograficznych. Poddano analizie istotne z punktu widzenia 

mikrohistorii narracje – pamiętniki i wspomnienia tych, którzy nie tylko przeżyli największy konflikt 
zbrojny, ale w nim aktywnie uczestniczyli, zarówno po stornie zwycięzców, jak i pokonanych. Jej celem 

było ukazanie obrazów „wojennej” śmierci, obecnych w literaturze dotyczącej drugiej wojny światowej, 

będącej również częścią pamięci społecznej oraz kulturowej współczesnych społeczeństw. Artykuł 

poświęcono rozumieniu i postrzeganiu śmierci na wojnie w perspektywie żołnierzy walczących ze sobą 
stron, sakralizacji śmierci w literackich opisach konfliktów zbrojnych, mitologizacji śmierci na wojnie, 

funkcjonowaniu kulturowych wzorców wojennej „śmierci bohaterskiej”, analizie składowych pejzażu 

mortalistycznego, relacjom dotyczącym okrucieństwa, bezsensowności, masowości i dehumanizacji śmierci 

w trakcie drugiej wojny światowej. 
Słowa kluczowe: wojna, śmierć, literatura autobiograficzna, pamięć 
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Piotr Paweł Stocki1 

Motywy Golgoty w religijno-kulturowym aspekcie 

polskiej literatury muzycznej  

na przykładzie wybranych utworów 

1. Eksplikacja pojęcia Motywy Golgoty 

Śmierć Jezusa Chrystusa stanowi podwaliny dla różnorakiego przedstawienia fun-

damentów wiary chrześcijańskiej w sztuce. Istotą nośności samej historii ostatnich dni 

Chrystusa jako człowieka jest mistycyzm i symbolika, które, idąc w parze z chrześci-

jańską wiarą, budują stabilne podstawy religii. Elementy znaczące w tejże historii, 

mające symboliczny wymiar, kultura chrześcijańska nazywa Arma Christi, które 

w języku polskim tłumaczy się jako Narzędzia Męki Pańskiej, czyli:  

[…] przedmioty, którymi żołnierze rzymscy zadawali ból i rany Jezusowi Chry-

stusowi oraz niektóre sceny i osoby biorące udział w Męce Pańskiej; także jej 

symbole prezentowane i umieszczane w ujęciach ikonograficznych. Do najpo-

pularniejszych w ikonografii Narzędzi Meki Pańskiej należą: krzyż, titulus, 

gwoździe, korona cierniowa, włócznia, chusta Weroniki, kolumna biczowania, 

srebrniki, rózgi (bicze), obcęgi, młotek, kości do gry, kogut, drabina, gąbka, 

szata, miecz z uchem Malchosa, a także fragmenty scen: pocałunek Judasza 

Iskarioty, umywanie rąk przez Piłata, oplucie Jezusa Chrystusa, ręka wymie-

rzająca cios i wygrażająca oraz głowy: Piotra Apostoła rozmawiającego ze 

służącą, Annasza, Kajfasza. […] Ideowy akcent ikonografii Narzędzi Męki 

Pańskiej ulegał zmianie zależnie od kontekstu, w którym je umieszczano; 

widziano w nich broń Jezusa Chrystusa, dzięki któremu zwyciężył śmierć, 

stanowiły dowód Jego chwały i uwierzytelnienie władzy sądzenia, przypominały 

wiernym kolejne etapy Męki Pańskiej (umożliwiając jej medytację), udowad-

niały, że miłosierdzie Jezusa Chrystusa jest nieodłączne od cierpienia i ofiary; 

niekiedy zapowiadały Mękę Pańską lub wyrażały ideę współcierpienia Maryi. 

Pierwotnie Narzędzia Męki Pańskiej były znakami zwycięstwa, np. laska 

krzyżowa trzymana przez Jezusa Zwycięzcę lub krzyż niezwyciężony na skle-

pieniu tzw. Mauzoleum Galii Placydii w Rawennie. Wczesne i oryginalne ujęcie 

Narzędzi Męki Pańskiej – krzyża z zawieszonymi na nim koroną cierniową, 

biczem oraz opartą o niego włócznią i gąbką znajduje się w „Psałterzu 

utrechckim”2.  

Przedstawianie Arma Christi w sztuce ewoluowało wraz ze zmianami w nurtach 

epok. Szczególną uwagę w kontekście wszelakiego zdobnictwa przykuwał krzyż jako 

symbol zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, ale często, szczególnie w średniowieczu 

 
1 zp_pit24@vp.pl, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, https://szkoladoktorska. 

ukw.edu.pl//jednostka/szkola_doktorska/. 
2 Kramiszewska A., Narzędzia Męki Pańskiej, [w:] Encyklopedia katolicka, T. 13, Towarzystwo Naukowe 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009, s. 769-772.  
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przedstawiano obraz Baranka, symbol Zbawiciela lub scenę Sądu Ostatecznego w oto-

czeniu Narzędzi Męki Pańskiej. Sam Michał Anioł zaczerpnął ze średniowiecznego 

wzornictwa, przedstawiając Trójcę Świętą we fresku w Kaplicy Sykstyńskiej w towa-

rzystwie postaci trzymających Arma Christi.  

Od XIII wieku wraz z coraz powszechniejszym kultem celebracji Męki Pańskiej 

często ukazywano samodzielne Motywy Golgoty, przechodząc niejako w obraz 

Biblii Pauper, a więc stając się dla wiernych czytelnym przekazem cierpienia 

Jezusa Chrystusa połączonym z Jego miłosierdziem. Ciekawym ujęciem Arma 

Christi jest prezentowanie ich w XIV wieku na tarczach herbowych często 

podtrzymywanych przez aniołów. Od XV wieku zaczęto łączyć obrazy 

Dzieciątka Jezus z Motywami Golgoty, ukazując w ten sposób Jego odwieczną 

mądrość. Często w drukach Niemowlę trzymało w rękach bicz i rózgi, czego 

przykłady można odnaleźć w sztuce baroku. Madonna della Passione Carlo 

Crivelli’ego stanowi idealne odniesienie dla tego właśnie tego nurtu, ukazując 

Maryję z Dzieciątkiem Jezus w otoczeniu aniołów trzymających Motywy 

Golgoty. W późniejszych latach Arma Christi stały się częścią skompliko-

wanych alegorii oraz coraz częściej były ukazywane jako otoczenie obrazu 

Matki Boskiej współcierpiącej z Jezusem. Kult Motywów Golgoty wiąże się 

także z umieszczaniem na przydrożnych krzyżach, a także na krucyfiksach 

obrazów przedstawiających właśnie Narzędzia Męki Pańskiej3.  

Prezentacja Arma Christi w sztukach plastycznych jest obecnie najbardziej po-

pularna w rzeźbiarstwie i zdobnictwie ludowym i przejawia się w największym stopniu 

w umieszczaniu na przydrożnych krzyżach i kapliczkach elementów w postaci tychże 

symboli. Jednym z twórców dbających o symbolikę i wyraz alegoryczny swoich pracy 

jest kujawski rzeźbiarz, Krzysztof Zawacki, który tworzy z drewna wizerunki Świętych 

oraz symboli i postaci związanych z wierzeniami chrześcijańskimi. W dziełach artysty 

można odnaleźć Narzędzia Męki Pańskiej na czele z najpopularniejszą na Kujawach 

postacią Jezusa w koronie cierniowej, tzw. Jezusa frasobliwego. Znany badacz kultury 

ludowej w Polsce, Tadeusz Seweryn, opisuje wiele przykładów zdobnictwa kapliczek 

i krzyży w całym kraju w postaci właśnie Narzędzi Męki Pańskiej. Według niego takie 

zabiegi przysłużyły się do podniesienia wartości historycznej i estetycznej tychże 

miejsc.  

Na potrzeby prowadzonych badań wyrażenie Arma Christi przybrało formę Motywu 

Golgoty, które w rozumieniu autora jest odpowiedniejsze dla pełnego oddania wartości 

symbolicznych niesionych przez Narzędzia Męki Pańskiej. W swojej pracy badawczej 

autor poszerza również to pojęcie o sceny nieujmowane w zakresie Arma Christi 

w żadnym ze źródeł, a które według niego zdecydowanie spełniają warunki, by zaliczać 

się do tego grona. Po szersze wyjaśnienie autor odwołuje do swojej pracy dyplomowej, 

wieńczącej studia magisterskie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zatytułowanej „Motywy 

Golgoty w muzyce na przykładzie wybranych utworów literatury chóralnej”.  

  

 
3 Stocki P.P., Motywy Golgoty w muzyce na przykładzie wybranych utworów literatury chóralnej, Uniwer-

sytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018, s. 15-16. 
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2. Przykłady Motywów Golgoty 

Sztandarowym przykładem Motywu Golgoty jest najważniejsza relikwia chrześci-

jańska, krzyż, na którym zmarł Jezus. Historia tego przedmiotu naznaczona jest prze-

śladowaniami, jakich doświadczali naśladowcy Chrystusa po Jego śmierci, w związku 

z którymi został on ukryty. Po roku 313, kiedy to cesarz Konstantyn wydał edykt 

mediolański umożliwiający wolność wyznaniową w Cesarstwie Rzymskim, rozpoczęły 

się poszukiwania relikwii, które zostały zlecone pobożnej matce cesarza, Helenie. 

Według podań, kobieta doznawała w tym czasie wizji sugerujących, że została namasz-

czona przez Boga do odnalezienia Krzyża. Poszukiwania jednak nie dawały większych 

wyników.  

Możliwe, że cesarzowa pogodziła się z faktem, że nigdy nie odnajdzie Krzyża 

Pańskiego, choć z drugiej strony, jak pisze św. Ambroży, chodziła wśród oczysz-

czających wzgórze budowlańców i wyrzucała sobie: Ja jestem na tronie, 

a Krzyż Pański zagrzebany w prochu? Ja otoczona złotem, a triumf Chrystusa 

wśród ruin? Widzę diable, że zrobiłeś wszystko, co możliwe, by pogrzebać 

szpadę, która Cię unicestwiła! I wtedy stało się coś, na co już być może 

przestała czekać. Jeden z robotników odkrył przysypaną szczelinę w zboczu 

wzgórza, a w jej głębi dostrzegł spore, drewniane belki. Wszyscy oniemieli. 

Z odkrytego otworu wyciągnięto trzy proste, niedbale ociosane krzyże z czarnej 

sosny, kilka starych długich gwoździ i bieloną wapnem tablicę. Na tablicy 

widniał napis w języku łacińskim, greckim i hebrajskim: Jezus Nazarejczyk, 

Król Żydowski. Był to prawdziwy cud4.  

Rozpoznanie Krzyża związanego ze śmiercią Jezusa przypisuje się dwóm okolicz-

nościom – jedna mówi o cudownym ozdrowieniu kobiety, która dotknęła pojedynczo 

wszystkich elementów i doznała cudu przy zetknięciu z jednym, św. Ambroży opisuje 

jednak, że identyfikacja Krzyża była możliwa jedynie dzięki titulusowi. Następnie 

relikwie zostały zabrane do Rzymu, gdzie część pałacu Sessorium przeznaczono na 

kaplicę, na bazie której powstała Bazylika Świętego Krzyża z Jerozolimy, gdzie do 

dziś znajdują się gwóźdź, największa część Krzyża oraz fragment titulusa. 

Kolejnym ważnym dla Chrześcijan na całym świecie Motywem Golgoty jest 

korona cierniowa, która zgodnie z tradycją przez długi czas prześladowań przecho-

wywana była razem z tzw. kolumną biczowania, również jednym z podstawowych 

Arma Christi. Według podań pileus, którym, jak twierdził św. Wincenty z Lerins, była 

owa korona, znajdował się w Jerozolimie. Potwierdzają to wzmianki, że św. Grzegorz 

z Tours w 593 roku właśnie w Jerozolimie podziwiał cudowne właściwości odradza-

jącej się w postaci zielonych liści cierniowej relikwii.  

W 1063 Korona Cierniowa została przeniesiona do Biznacjum, a w 1237 roku, 

cesarz Baldwin, w wielkiej potrzebie finansowej, postanowił sprzedać relikwię 

królowi Francji, Ludwikowi IX. Do dziś Korona Cierniowa jest przechowy-

wana w katedrze Notre Dame w Paryżu i jest wystawiana do nabożeństw 

pierwszopiątkowych5. 

 
4 Polewska A., Wielkie relikwie chrześcijaństwa, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2012, s. 63. 
5 Stocki P.P., dz. cyt., s. 24. 
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Najbardziej cenionym i pożądanym, szczególnie w średniowieczu, Motywem 

Golgoty, był z pewnością tzw. Święty Graal. Podczas gdy inne relikwie zostały szybko 

po śmierci Jezusa ukryte, ten jeden spełniał przez długi czas funkcję użytkową. 

Uczniowie i naśladowcy Chrystusa, chcąc być jak najbardziej autentyczni w swoich 

działaniach, wzorem swojego Nauczyciela powielali obrzędy Ostatniej Wieczerzy, 

używając tej samej zastawy, która została użyta w tzw. Wielki Czwartek. Gdy jednak 

św. Piotr wyjeżdżał do Rzymu, zabrał kielich ze sobą, przenosząc tym samym relikwię 

w ręce kościoła rzymskiego.  

Niektórzy badacze, jako argument potwierdzający tę teorię, wskazują fragment 

najstarszego kanonu rzymskiego, który na moment Przeistoczenia przewiduje 

dla sprawującego Eucharystię kapłana następujący tekst: (…) wziął ten prze-

sławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Badacze ci określenie 

przesławny kielich wiążą z używaniem przez Piotra – a być może także jego 

następców – naczynia, którego w czasie Ostatniej Wieczerzy do pierwszego 

w historii Przeistoczenia użył sam Jezus6.  

Następnie, po śmierci św. Piotra, kielich trafił do ukrycia w Hiszpanii. Do dziś 

pozostał w Walencji. 

Ostatnim szerzej opisanym przykładem Motywu Golgoty jest tzw. pieta. Obraz 

odnosi się do niebiblijnej sceny, w której Matka Boża tuli w ramionach Syna zdjętego 

z krzyża. Pieta zyskała popularność przede wszystkim w średniowiecznych Niemczech, 

gdzie była przedstawiana jako Vesprebild, czyli obraz wieczorny. Szeroko kultywo-

wana tradycja takiej prezentacji Matki Bożej miała szczególną wartość dla społeczności 

franciszkańskiej, dzięki której zainteresowanie tym Motywem Golgoty przeniosło się 

także do innych krajów. Obraz jest szczególnym, symbolicznym przedstawieniem ogółu 

cierpienia Maryi nad śmiercią Jezusa i jest tożsamy ze średniowieczną sekwencją 

liturgiczną Stabat Mater. Temat tego Motywu Golgoty jest w sztuce popularny do dziś, 

niemniej najsłynniejszą jego prezentacją jest z pewnością dzieło Michała Anioła, 

który, według tradycji, w młodym wieku, na zlecenie francuskiego kardynała, zabrał 

się do pracy nad rzeźbą. Sam twórca opisywał później, że materiał, z którego tworzył 

Pietę, był najdoskonalszym, z jakim przyszło mu kiedykolwiek pracować.  

Zasługującym na uwagę jest fakt, że renesansowy artysta, odwołujący się 

w swoich działach do idealnych proporcji ludzkiego ciała, tworzy rzeźbę, która 

stanowi odejście od tej reguły. Otóż ciało Maryi jest dużo większe niż ciało 

Chrystusa. Oczywiście mistrz rzeźby sprytnie ukrywa ten fakt, używając ubrania 

Matki Bożej do jego zatuszowania, jednak powodem owego zabiegu jest możli-

wość przedstawienia Jezusa, który jest w pełni objęty przez ramiona Matki. 

Pieta stała się również obiektem krytyki ze względu na ukazanie Maryi jako 

młodej kobiety. Wytłumaczeniem tego zabiegu miała być doktryna francisz-

kańska, mówiąca o nienaruszalnym dziewictwie Maryi Panny oraz ówczesna 

teologia, potwierdzająca słuszność decyzji Michała Anioła o postaci Matki 

Bożej, a mówiąca o tym, że cnotliwe życie zachowuje w człowieku młodość. Co 

warto dodać, niekalanie Maryi zostaje zaprezentowane także za pomocą rąk 

Niepokalanej, które nie dotykają bezpośrednio ciała Syna. W swoim wyrazie 

 
6 Polewska A., dz. cyt., s. 56-57.  
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rzeźba stanowi obraz spokoju i akceptacji. Nie ukazuje lamentu, krzyku czy 

przejmującej rozpaczy, a jednak każdy potrafi odczytać jej bolesny wyraz. 

Niewątpliwym jest więc, że Pieta jest bardzo symbolicznym Motywem Golgoty, 

stanowiącym reprezentację dla tych Arma Christi, będących wydarzeniami, 

bądź scenami7. 

3. Motywy Golgoty w polskiej literaturze muzycznej 

Za przykład użycia Motywów Golgoty w sztuce muzycznej posłużą utwory wybrane 

przez autora w procesie badawczym. Pierwszym z nich jest „Ecce lignum crucis” 

Stanisława Moniuszki. Utwór skomponowany do słów wielkopiątkowej antyfony: Ecce 

lignum crucis, in quo salus mundi pependit: Venite adoremus, które w tłumaczeniu 

znaczą Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie Świata: Pójdźmy z pokłonem. 

Dzieło przeznaczone jest na baryton i chór mieszany z towarzyszeniem organów. „Ecce 

lignum crucis” stanowi przykład utworu klasycznego w swojej budowie i muzycznym 

odniesieniu do słów. Zawarty w nim kluczowy Motyw Golgoty, krzyż, traktowany jest 

z patosem prezentowanym w wysokich, wyrazistych partiach chóralnych, kładących 

nacisk na słowo crucis. Dalej utwór zawiera kolejne części Improperiów, następujących 

w liturgii Wielkiego Piątku zaraz po adoracji Krzyża. Barytonowe solo prezentuje po 

kolei zwrotki pieśni Popule meus, a chór odpowiada mu tradycyjnym Trisagionem 

z charakterystycznym crescendo. Całość przedstawiona jest w tradycyjny sposób z wie-

loma przewidywalnymi elementami. Polifonizowana homofonia z dodatkiem surowo 

brzmiących organów mają odnosić się do Liturgii Wielkiego Piątku, kiedy to muzyka 

w kościele jest ograniczona do minimum. Pomimo tego głosy chóralne doskonale 

korespondują z solistą, tworząc swoisty dialog z efektownym zakończeniem. Utwór 

stanowi przykład pobożnej prezentacji znanych elementów liturgii, odnosząc się także 

do formy antyfony z towarzyszeniem organów. Jest artystycznym przedstawieniem 

muzycznej warstwy adoracji Krzyża, która jednak nie wnosi do niej nowej jakości, 

a tylko ją ubogaca. 

Kontrastującym z poprzednim przykładem może być jeden z utworów Jacka Glenca 

ze zbioru „10 Pieśni Wielkopostnych na chór żeński a cappella a 3 voci, W krzyżu 

cierpienie”. Dzieło bazuje na tradycyjnej melodii Karola Antoniewicza, jednak wnosi 

do niej własny kontekst. Objawia się to przede wszystkim w tonacji utworu, prezentu-

jącej podniosły, ale radosny ton całego dzieła. Glenc kładzie nacisk na morał płynący 

z tekstu, stosując dynamikę mezzoforte w kontekście słowa nauka mającego tutaj 

szczególne znaczenie i będącego osią dla prezentowanego tekstu. W ten sposób autor 

opracowania wnosi do tradycyjnej melodii nową jakość i kontekst dla tematu utworu, 

Motywu Golgoty, krzyża. Aranżacja, jak wiele dzieł Jacka Glenca, zaskakuje nowa-

torskim podejściem do tematyki. Utwór pozwala na świeże spojrzenie w kierunku 

tradycyjnych pieśni wielkopostnych, pomimo że nie jest w swojej budowie przeina-

czony. Budując opracowanie w nowej strukturze harmonicznej, Glenc kieruje słuchacza 

na inną niż dotychczas ścieżkę zrozumienia tekstu, co jest szczególnie widoczne w kon-

tekście prezentacji Motywu Golgoty – krzyża. Podobna zależność jest widoczna u wielu 

współczesnych kompozytorów, jak na przykład Paweł Łukaszewski czy Łukasz Urba-

niak. Obaj są autorami kompozycji zatytułowanych „Crucem Tuam adoramus”, niemniej 

u każdego z nich krzyż ma inne znaczenie i wydźwięk. W przypadku opracowania 
 

7 Stocki P.P., dz. cyt., s. 27. 
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Jacka Glenca, nowa aranżacja pozwala na spojrzenie na krzyż w formie chwalebno-

dziękczynnej, dzięki czemu w kontekście muzycznym tworzy nową jakość.  

Kolejny przykład pochodzi ze zbioru „4 sonetów na chór mieszany” Józefa Świdra 

do słów Leopolda Staffa. Utwór, o którym mowa to „Uwielbiam Panie”. Dzieło pre-

zentuje nowatorskie podejście do przedstawiania Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa 

i tematu muzyki pasyjnej w ogóle. Pierwsza część utworu utrzymana jest w klasycznej 

homofonii właściwej twórczości Świdra, którą kompozytor przełamuje w formie ener-

gicznego unisono. Strukturalnie miniatura chóralna jest zbudowana tak, by łączyć ele-

menty klasyczne ze współczesnymi. Od początku utwór prezentuje mocne, pełne har-

monicznie brzmienie, wykorzystując klasyczne schematy czterogłosowe, natomiast 

zbliżając się do kulminacji, przechodzi w sześciogłosową homofonię z użyciem chro-

matyki właściwej muzyce współczesnej, nadającej ogólnemu wyrazowi utworu element 

niepokoju. Cały utwór ma stwarzać obraz duszy człowieka pobożnego, adorującego 

rany Chrystusa, będące Motywami Golgoty, szarganego jednak wątpliwościami 

i niecnymi skłonnościami, reprezentowanymi przez „30 srebrników Judasza”. Ciekawe 

zastosowanie muzycznych form wyrazu artystycznego w prosty sposób powoduje 

zrozumienie złożoności symboliki i odniesień do wydarzeń biblijnych. Krótki utwór 

kompetentnie przedstawia zatem kilka znaczących Motywów Golgoty, prezentując je 

w nowatorski sposób. 

Ostatnie muzyczne dzieło przytoczone w tej pracy to „Stabat Mater” Andrzeja 

Dziadka na sopran i orkiestrę smyczkową. Utwór bazuje na średniowiecznej sekwencji 

stanowiącej podstawę liturgii wielkopostnej. Współczesne w formie i muzycznym 

opracowaniu dzieło czerpie z Motywu Golgoty, będącego niebiblijnym wydarzeniem, 

nazywanym w sztuce pietą. Popularnie wydarzenie to odnosi się do momentu zdjęcia 

Jezusa Chrystusa z krzyża i złożenie Jego ciała w ramiona Matki. W muzyce od wieków 

ten właśnie Motyw Golgoty przedstawiany jest w formie „Stabat Mater”. W przyto-

czonym opracowaniu Andrzej Dziadek prezentuje ową scenę z właściwą swojej twór-

czości ekspresją, którą można zobrazować jako lament Matki nad śmiercią Syna. Utwór 

utrzymany jest w miarowym rytmie ze zmiennym metrum oscylującym wokół 4/4, 2/4 

zamienianym na 5/4 oraz 3/4. Pomimo wykorzystania jedynie instrumentów smyczko-

wych kompozytor wykorzystuje różne techniki artykulacyjne, dzięki czemu utwór 

wybrzmiewa pełniej. Bogata chromatyka stosowana w kwintecie tworzy wokół partii 

solowej oniryczne tło muzyczne, idealnie korespondujące z solistką. Temat „Stabat 

Mater” był i jest chętnie podejmowany przez kompozytorów na przestrzeni wieków. 

Różna wrażliwość twórców pozwala na bardzo osobiste przedstawienie tej sceny. 

Dziadek, stosując zmiany metryczne oraz zmiany sposobu wykonywania dźwięków, 

powoduje w słuchaczu nieustanne zainteresowanie utworem i stałą potrzebę skupienia 

na zarówno warstwie tekstowej, jak i muzycznej. 

4. Podsumowanie 

Podsumowując, Motywy Golgoty są obecne w kulturze i sztuce od wieków i stano-

wią mistyczne symbole Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. Wiele sztuk inkorporowało 

je i rozwijało ich znaczenie na różnych płaszczyznach. Artefakty związane ze Śmiercią 

Jezusa stanowią podwaliny do szerokiego spektrum ekspresji artystycznej i są wyko-

rzystywane, by taką emocjonalność wydobyć, co szczególnie widać na przykładach 

z dziedziny muzyki. Rozumienie i potrzeba prezentacji Motywów Golgoty ewoluowała 
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na przestrzeni lat i wciąż zaskakuje nowymi kontekstami nadawanymi utworom mu-

zycznym przez kompozytorów i aranżerów. Muzyka może zatem nie tylko prezento-

wać symbole Śmierci Chrystusa, ale także nadawać im nowe znaczenia i wyraz. 
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Streszczenie 

Praca dotyczy ukazania obecności Motywów Golgoty, w rozumieniu Arma Christi, w polskiej kulturze 

muzycznej, szczególnie jej religijno-kulturowym aspekcie, a także podniesienia świadomości ich egzystencji 
w środowisku artystycznym. Przedmiotem pracy jest oryginalne ujęcie utworów muzycznych w kontekście 

bezpośrednich i pośrednich znaczeń symbolicznych w kontekście Męki i Śmierci Chrystusa. Wyrażenie 

„Motywy Golgoty” określa w ramach tematu przedmioty, osoby i wydarzenia, mające znaczenie dla ostatnich 

dni Jezusa na ziemi, tym samym z Jego męczeństwem i ukrzyżowaniem. Motywy te są nieśmiertelnymi 
i podstawowymi elementami sztuki, w tym, sztuki muzycznej, gdzie są prezentowane ze szczególną subtel-

nością i są wynikiem wielopłaszczyznowej pracy artysty-kompozytora. Autor skupia się na kompozycjach 

z okresu od końca wieku XIX do teraźniejszości, kładąc nacisk na współczesne inkorporowanie Motywów 

Golgoty do opracowań muzycznych oraz rozumienie tekstowego materiału źródłowego wykorzystywanego 
przez twórców aranżacji. Analizie zostają poddane utwory wokalne a cappella na chór żeński i mieszany 

oraz wokalno-instrumentalne na chór mieszany. Praca przedstawia jeden z najstarszych toposów śmierci, 

ten leżący u podstaw religii i kultury chrześcijańskiej, w ujęciu muzycznym. Jest wynikiem długoletnich 

badań autora nad tematem Motywów Golgoty w muzyce oraz muzyką sakralną w ogóle i stanowi wypad-
kową jego studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz w Szkole Dok-

torskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Słowa kluczowe: Arma Christi, Motywy Golgoty, muzyka pasyjna, muzyka chóralna, krzyż 
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Wojciech Witowski1 

Rozumienie terminu „śmierć”  

w wybranych kanonach wczesnośredniowiecznych 

ksiąg pokutnych (libri poenitentiales) 

1. Wprowadzenie 

Temat śmierci od wieków jest przedmiotem rozważań i badań literatury, także 

teologicznej2. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie, w jaki sposób śmierć jest ro-

zumiana we wczesnośredniowiecznych księgach pokutnych. Analiza wybranych kano-

nów pokutnych zawartych w penitencjałach, pozwala przedstawić trojakie rozumienie 

terminu „śmierć”. W pierwszym znaczeniu śmiercią duchową nazywany był grzech, 

który sprawia, że człowiek zamyka sobie drogę prowadzącą do zbawienia (życia wiecz-

nego), a także skazuje się na wieczne potępienie, o ile nie przystąpi do spowiedzi i nie 

będzie pokutował. Przy wymienianiu grzechów pojawia się drugi rodzaj rozumienia 

śmierci, postrzeganej jako gwałtowny koniec życia doczesnego, przerwanego w wyniku 

zabójstwa3. Trzecim kontekstem, w którym pojawia się termin „śmierć”, jest jego 

używanie czasowe, w znaczeniu nakładania pokuty „aż do śmierci” lub udzielania sakra-

mentów „w niebezpieczeństwie śmierci”4. W artykule zostały przytoczone w języku 

oryginalnym – łacińskim oraz w tłumaczeniu polskim treści kanonów dotyczących oma-

wianych zagadnień, opatrzone komentarzem wynikającym z analizy materiału źródłowego. 

2. Księgi pokutne  

Penitencjały (libri poenitentiales) powstawały w Kościele brytyjskim i irlandzkim 

od przełomu V i VI wieku, jako katalogi grzechów z taryfikatorami pokut, które szafarz 

miał nakładać na penitentów za popełnione przez nich grzechy. Są one cennym źród-

łem wiedzy o dyscyplinie pokutnej w późnej starożytności i we wczesnym średnio-

wieczu oraz na temat problemów i dylematów życia ówczesnych chrześcijan5. Księgi 

te, popularyzowane przez mnichów iroszkockich, uważane są za podstawowe źródło 

 
1 w.witowski@gmail.com, doktorant, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

https://www.kul.pl/wydzial-teologii,16.html. 
2 Por. Babiński J., Teologiczno-prakseologiczne implikacje współczesnej dyskusji nad rozumieniem śmierci, 

Studia Pelpińskie, 53, 2019, s. 17-31. Szerzej na temat historii rozumienia śmierci w znaczeniu społecznym, 
zob.: Aries P., Człowiek i śmierć, przeł. Bąkowska E., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989. 
3 Śmierć fizyczna mogła być również spowodowana innymi czynnikami, jak np. choroby, ale takie sytuacje 

rzadko wspominane są w penitencjałach, które dotykają szczegółowo zagadnień dotyczących popełnianych 

grzechów, w tym wypadku zabójstwa prowadzącego do śmierci człowieka (w różnych okolicznościach). 
Szerzej na ten temat, gdzie również wspomniany jest wątek grzechu jako choroby duszy prowadzącej do 

śmierci duchowej, zob.: Witowski W., Choroby duszy i ciała człowieka według brytyjskich i irlandzkich ksiąg 

pokutnych, Vox Patrum, 78, 2021, s. 333-346.  
4 Więcej informacji na temat udzielania sakramentów w niebezpieczeństwie śmierci w dzisiejszej praktyce 
sakramentalnej Kościoła, zob.: Krakowiak C., Udzielania sakramentów w obliczu śmierci, Teologia i Czło-

wiek, 10, 2007, s. 165-179. 
5 Por. McNeill J., Gamer H.M., Medieval handbooks of penance: a translation of the principal libri 

poenitentiales and selections from related documents, Columbia University Press, Columbia 1990, s. 28-30. 
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indywidualnej i powtarzalnej pokuty w Kościele6. W późniejszych wiekach peniten-

cjały powstawały także na terenach Europy kontynentalnej, w Galii, Italii i Hiszpanii. 

Rozpowszechnienie ksiąg pokutnych i zawartej w nich formy sprawowania sakramentu 

pokuty było możliwe dzięki pracy misyjnej mnichów iroszkockich7. Sposób ich życia 

oraz ich działalność, związana także z praktykami pokutnymi, spowodowała, że 

w literaturze często można natrafić na określenie „fenomen Kościoła iroszkockiego” 

lub „fenomen mnichów iroszkockich”8.  

Podstawowym celem penitencjałów była pomoc dla duszpasterza – szafarza 

sakramentu pokuty. Księgi pokutne zawierały określone kary, jakie miał on nałożyć na 

spowiadającego się za popełnione przez niego grzechy9. W księdze „Excarpsum de 

canonibus catholicorum Patrum”, datowanej na VIII wiek, przy zaleceniach dla kapłana 

sprawującego spowiedź napisano: 

Suum penitentialem, qui hoc ordine secundum auctoritatem canonum ordinatur, 

ut discretiones omnium causarum in vestigiis primitus, sine quibus rectum 

iudicium non potest stare, quia scriptum est: „In nulla re appareas indiscretus, 

sed distingue, quid, ubi, quamdiu, quando, qualiter debeas facere”. 

 

Niech starannie studiuje swój penitencjarz uporządkowany wedle autorytetu 

kanonów, dla rozpatrywania wszelkich spraw, bez których nie można wydać 

prawego osądu, jak napisano: „W żadnej rzeczy nie bądź nierozważny, lecz 

rozważ co, gdzie, jak długo, kiedy i jak powinieneś czynić”10. 

Pokuty były różne – najczęściej były to post, modlitwa albo jałmużna. Różny był 

czas ich trwania. Nakładane pokuty były też zróżnicowane ze względu na osobę, która 

się spowiadała – czy był to biskup, czy kapłan, czy mnich, czy osoba świecka11. 

Można stwierdzić, że zakładano bardzo indywidualne podejście do każdej spowiedzi, 

z uwzględnieniem okoliczności popełnienia grzechu12. 

3. Śmierć duchowa – grzech 

Pierwszym znaczeniem terminu „śmierć” w księgach pokutnych, jest śmierć du-

chowa, czyli grzech. Kto trwa grzechu, szczególnie w grzechu ciężkim, czyli w grzechu 

 
6 Por. Cahill T., How the Irish saved civilization. The untold story of Ireland’s heroic role from the fall of 

Rome to the rise of medieval Europe, Publishing House Nan A. Talese, New York 1995, s. 145-196. 
7 Więcej informacji na temat samych mnichów iroszkockich, zob.: Witowski W., Obraz mnichów iro-

szkockich na podstawie analizy wybranych kanonów irlandzkich i brytyjskich ksiąg pokutnych, [w:] Kopek 

W., Libowski Ł., Nowak M. (red.), My, Wy, Oni: co i jak Starożytni myśleli o sobie i innych, Wydawnictwo 

Scriptum, Kraków 2020, s. 145-167. 
8 Por. Strzelczyk J., Iroszkoci w Europie, Nasza Przeszłość, 61, 1984, s. 7. 
9 Por. Krzysteczko H., Od publicznej praktyki pokutnej do spowiedzi prywatnej, Śląskie Studia Historyczno-

Teologiczne, 29, 1996, s. 331-332. 
10 Excarpsum de canonibus catholicorum Patrum vel Poenitential ad remedium animarum domini Egberti 
archiepiscopi Eburacae civitatis, [Prologus], tłum. Baron A., Caba A., Wyciąg z kanonów Ojców katolickich 

lub pokutne środki lecznicze dla dusz, arcybiskupa Egberta z Yorku, [w:] Baron A., Pietras H. (opr.), Księgi 

pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, Kraków 

2011, s. 182. 
11 Por. Tamże. 
12 Szerzej o korzystaniu z ksiąg pokutnych w indywidualnym podejściu do penitenta korzystającego 

z sakramentu pokuty, zob.: Kieling M., Zasady ogólne dotyczące praktyk pokutnych na podstawie „Libri 

poenitentales”, Vox Patrum, 67, 2017, s. 225-240. 
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śmiertelnym, jak sama nazwa wskazuje, trwa w stanie śmierci duchowej13. Taka osoba 

jest jakby umarła dla życia wiecznego – skazuje się na wieczne potępienie, czyli na 

wieczną śmierć, o ile się nie nawróci. 

Najstarszym tekstem zawierającym takie porównanie jest kanon z datowanego na 

VI wiek „Wstępu Gildasa o pokucie”, gdzie możemy przeczytać: 

Nam qui iram corde multo tempore retinet, in morte est. Si autem confitetur 

peccatum, XL ieiunet, et si ultra in peccato persistat, II XLmas, et si idem fecerit, 

abscidatur a corpore sicut membrum putredum, quia furor homicidium nutrit. 

 

Jeśli ktoś długo zachowuje w sercu gniew, trwa w śmierci. Jeśli natomiast 

wyzna swój grzech, niech pości przez 40 [dni], a jeśli dalej będzie trwał 

w grzechu, dwa razy po 40 dni. Gdyby uczynił to powtórnie, należy go odciąć 

od ciała, jak zgniłego członka, ponieważ gniew karmi zabójstwo14. 

Autor skupia się w tym ustępie na jednym rodzaju grzechu – nienawiści, pisząc, że 

kto trwa w tym stanie, trwa w śmierci. Lekarstwem na grzech jest pokuta, która po-

maga duszy wrócić do życia. Takie stwierdzenie możemy także znaleźć w pochodzą-

cym z VII wieku dziele „O różnych przewinieniach, czyli Reguła Klasztorna”, którego 

autorem jest mnich Kolumban: 

Itaque, fratres, huiusmodi statutum est a sanctis Patribus, ut demus confessio-

nem de omnibus, non solum capitalibus criminibus, sed etiam de maioribus 

negligentiis: quia confessio et poenitentia de morte liberat. Ergo nec ipsa 

parva a confessione sunt negligenda peccata: quia, ut scriptum est, Qui parva 

negligit, paulatim defluit: ut detur confessio ante mensam, ante introitum 

lectulorum, vel cuicunque fuerit facile dare. 

 

Najdrożsi bracia, świątobliwi ojcowie ustanowili przepis, abyśmy przed posił-

kiem, przed udaniem się na spoczynek oraz w każdej stosownej chwili wyzna-

wali wszystkie, nie tylko ciężkie grzechy, ale także mniejsze zaniedbania, albo-

wiem wyznanie grzechów i pokuta wyzwalają od śmierci. A więc przy wyznaniu 

nie należy pomijać nawet drobnych grzechów, ponieważ, zgodnie ze słowami 

Pisma kto lekceważy małe sprawy, ten powoli upada. Trzeba więc wyznawać 

grzechy przed posiłkiem, przed udaniem się na spoczynek oraz przy każdej 

nadarzającej się sposobności15. 

Autor penitencjału zaleca mnichom, do których przede wszystkim skierowane jest 

to dzieło, jako „Reguła Klasztorna”, częste wyznawanie grzechów, zarówno ciężkich, 

jak i lekkich, ponieważ to uwalnia od śmierci duchowej. Mowa tu o rachunku sumienia, 

który zalecano czynić wiele razy w ciągu dnia, ale także o spowiedzi świętej, podczas 

 
13 Podobnie grzech, jako śmierć duchową, rozumie również św. Augustyn, zob.: Kwapiszewski J., Koncepcja 

śmierci u Augustyna Aureliusza, Słupskie Studia Filozoficzne, 4, 2002, s. 104-108. 
14 Praefatio Gildae de poenitentia, 17, tłum. Łukaszewska-Haberko J., Pietras H., Wstęp Gildasa o pokucie, 

[w:] Baron A., Pietras H. (opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje Praw 5, 
ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 29. 
15 Columbanus, De diversitate culparum sive Regula coenobialis, 1, tłum. Kalinkowski S., Kolumban, 

O różnych przewinieniach, czyli Reguła Klasztorna, [w:] Baron A., Pietras H. (opr.), Księgi pokutne (tekst 

łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 38. 
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której mogły być odpuszczone grzechy ciężkie. Te pobożne praktyki były lekarstwami 

na stan duchowej śmierci, spowodowanej przez popełnienie grzechów. 

W niektórych kanonach zawarte są napomnienia dla kapłanów oraz wszystkich 

chrześcijan, by troszczyli się, aby nikt nie umarł z powodu grzechu. Ustęp z datowa-

nego na VII wiek penitencjału „Drugi Synod św. Patryka”, odnosi się do duchownych: 

Non ad reorum defensionem facta est ecclesia, sed iudicibus persuadendum 

est, ne spiritali morte eos occiderent, qui ad sinum matris ecclesiae confugiunt. 

 

Kościół nie został ustanowiony dla obrony oskarżonych, lecz należy przekonać 

sędziów, aby nie zabili duchową śmiercią tych, którzy uciekają się do łona 

matki Kościoła16.  

Zapis ten zawiera przestrogę, aby nie odmawiać spowiedzi grzesznikowi, który 

o nią prosi, czyli ucieka się do Kościoła w swoim trudnym położeniu duchowym. 

Trzeba zwrócić uwagę także na porównanie szafarzy sakramentu pokuty do sędziów, 

którzy nie bronią oskarżonych, czyli grzeszników, ale według Bożego ustanowienia 

udzielają im przebaczenia w imieniu Kościoła, jeśli o to skruszeni proszą. Odmowa 

spowiedzi byłaby poważną winą moralną duchownego. 

O odpowiedzialności wszystkich chrześcijan za siebie nawzajem mówi fragment 

„Księgi pokutnej Kummeana”, datowanej również na VII wiek, w której możemy 

przeczytać o różnych formach nawrócenia: 

Decima conversio et salus aliorum, Iacobo confirmante: Quoniam qui converti 

fecerit peccatorem de errore vitae suae, salvavit animam eius a morte, et cooperit 

multitudinem peccatorum suorum; sed melius est tibi, si infirmus fueris, vitam 

solitariam ducere, quam perire cum plurimis. 

 

Dziesiąte, nawrócenie i ocalenie innych, o czym zaświadczył Jakub: Kto na-

wróciłby grzesznika z błędu jego życia, ocali jego duszę od śmierci i zgładzi 

wiele swych grzechów. Jednak lepiej dla ciebie, byś był zdrowy i prowadził 

życie samotnie, niż je utracił z wieloma17. 

Przytoczony kanon zawiera zachętę do nawracania i upominania grzeszników, dzięki 

czemu można uratować ich duszę od śmierci spowodowanej grzechem. Pozytywne 

skutki duchowe odniesie także nawracający grzesznika, ponieważ uzyska zasługi, które 

odkupią jego grzechy. Kanon ten zawiera również przestrogę, aby troska o grzesznika 

nie przyniosła odwrotnego rezultatu, czyli żeby upominający nie naśladował złych 

czynów. W takiej sytuacji i grzeszący, i ten, który miał go nawrócić, umarliby duchowo. 

Podobne napomnienie zachęcające do troski o stan duszy współwyznawców Chry-

stusa zawarte jest w datowanym na VIII wiek penitencjale „Kanony o lekarstwach na 

grzechy”:  

 
16 Synodus alia S. Patricii, 8, tłum. Frontczak B., Drugi synod świętego Patryka, [w:] Baron A., Pietras H. 

(opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2011, s. 66. 
17 Poenitentiale Cummaeani, [Prologus], 11, tłum. Baron A., Łukaszewska-Haberko J., Pietras H., Księga 

pokutna Kummeana, [w:] Baron A., Pietras H. (opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody 

i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 76. 
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Qui reticuerit delictum fratris quod est ad mortem, neque eum corripuerit iuxta 

regulam evangelicam, primo inter te et ipsum solum, deinde ad ecclesiam 

culpam si necesse fuerit referens, quanto tempore tanto peniteat. 

 

Kto przemilcza grzech brata sprowadzający śmierć i nie upomniał go zgodnie 

z zasadą ewangeliczną, najpierw w cztery oczy, a następnie w razie potrzeby 

powiadamiając o winie Kościół, niech pokutuje tyle, ile milczał18. 

W przytoczonym fragmencie widoczna jest troska o to, by nikt nie popełniał 

grzechu, który sprowadza śmierć duchową19, a jeśli by go popełnił, to by nie trwał w 

tym stanie, ale po upomnieniu przystąpił do spowiedzi i nawrócił się ze złej drogi. Jeśli 

inny chrześcijanin wiedziałby o osobie popełniającej taki grzech i nie upomniałby jej, 

zaciąga winę, za którą powinien pokutować zgodnie z treścią kanonu. 

Przykładem używania terminu „śmierć” w kontekście grzechu, który jest śmiercią 

duchową człowieka, są słowa modlitwy wypowiadanej przez kapłana podczas spowiedzi. 

Tekst modlitwy możemy odnaleźć w pochodzącym z VII wieku penitencjale „Roz-

działy Teodora”, który oprócz kanonów pokutnych zawiera także opis sprawowania 

sakramentu pokuty: 

Oratio. Domine sancte Pater omnipotens, aeterne Deus, qui per Iesum Christum 

Filium tuum Dominum nostrum vulnera nostra curare dignatus es, te supplices 

rogamus et petimus, ut precibus nostris aurem tuae pietatis inclinare digneris, 

qui etiam remittis omnia crimina, et peccata universa condonas; desque huic 

famulo tuo, Domine, pro peccatis veniam, pro moerore laetitiam, pro morte 

vitam, et de tua misericordia confidens pervenire mereatur ad vitam aeternam. 

 

Modlitwa. Panie, wszechmogący święty Ojcze, wieczny Boże, który przez Jezusa 

Chrystusa, Syna Twojego, Pana naszego, raczyłeś uzdrowić nasze rany, bła-

gamy Cię pokornie i prosimy, abyś zechciał nakłonić ucha Twego miłosierdzia 

na nasze prośby, wybaczył wszystkie zbrodnie i zapomniał wszelkie grzechy; 

a temu słudze Twemu, udziel przebaczenia grzechów, radości zamiast smutku, 

życia zamiast śmierci, aby ufny w Twe miłosierdzie zasłużył na życie wieczne20. 

Tekst modlitwy, którą kapłan odmawiał po wyznaniu grzechów przez penitenta i po 

nadaniu mu pokuty, zawiera prośbę skierowaną do Boga m.in. o udzielenia grzeszni-

kowi życia zamiast śmierci. Popełnienie grzechu spowodowało śmierć duchową, ale 

przez sakrament pokuty, życie w łasce może zostać odnowione dzięki Bożemu miło-

sierdziu. Warunkiem jest wyznanie grzechów oraz wypełnienie pokuty. 

 
18 Canones de remediis peccatorum, IV, 7, tłum. Baron A., Kanony o lekarstwach na grzechy, [w:] Baron A., 

Pietras H. (opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, 

Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 198. 
19 Określenie „grzech sprowadzający śmierć” może mówić o każdym grzechu ciężkim lub o konkretnym 

grzechu wspominanym przez św. Jana w jego Liście (Więcej na temat tego grzechu i próby jego nazwania, 

zob. Hermann T., Grzech, który sprowadza śmierć (1 J 5, 16), Ruch Biblijny i Liturgiczny, 32, 1979, s. 115-124). 

Kontekst całej księgi pokutnej pozwala uważać, że określenie to odnosi się ogólnie do grzechów ciężkich, 
które powodują śmierć duchową grzesznika. 
20 Capitula Theodori, XIII, 6, tłum. Baron A., Caba A., Rozdziały Teodora, [w:] Baron A., Pietras H. (opr.), 

Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, 

Kraków 2011, s. 168. 
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Powyższe przykłady ukazują, że wielokrotnie w księgach pokutnych stan po popeł-

nieniu grzechu, szczególnie ciężkiego, był nazywany śmiercią duchową. Człowiek, 

trwając w tym stanie, narażał się na wieczne potępienie, czyli na wieczną śmierć. 

Zadaniem wspólnoty, szczególnie duchownych, było ocalenie życia duchowego tego 

człowieka, przez upomnienie i umożliwienie spowiedzi. By to duchowe uzdrowienie 

było możliwe, konieczna była jednak dobrowolna decyzja grzesznika. 

4. Śmierć – koniec życia doczesnego 

Drugim kontekstem używania terminu „śmierć” w księgach pokutnych, to rozu-

mienie najbardziej oczywiste, jako kresu życia doczesnego, przede wszystkim w wyniku 

zabójstwa. To znaczenie pojawia się przy okazji kanonów mówiących o karach nakła-

danych na tych, którzy dopuścili się tej zbrodni.  

Przykładem kanonów mówiących o zabójstwie kończącym życie człowieka są 

fragmenty „Księgi pokutnej Kummeana”, datowanej na VII wiek, w której możemy 

przeczytać:  

Qui homicidium odii meditatione facit, relictis armis usque ad mortem mortuus 

mundo vivat Deo. Si autem post vota perfectionis, cum peregrinatione perenni 

mundo moriatur. 

 

Kto popełni zabójstwo z rozmyślnej nienawiści, ma złożyć broń i jako umarły 

dla świata żyć dla Boga. Jeśli jest po ślubach, niech będzie umarły dla świata 

na dożywotnim wygnaniu21. 

Tekst przytacza pokutę nakładaną na tego, który rozmyślnie popełnił zabójstwo 

z powodu nienawiści, przez co spowodował śmierć drugiej osoby. Warto zauważyć, że 

w tych dwóch kanonach pojawia się też określenie pokutującego człowieka jako umar-

łego dla świata, czyli żyjącego w osamotnieniu, pustelnika, mnicha-pokutnika. W prze-

ciwieństwie do śmierci duchowej i fizycznej, określenie „umarły dla świata” można 

opisać jako śmierć społeczną. To porównanie pojawia się w księgach pokutnych tylko 

w tych kanonach22.  

Przy okazji warto zauważyć, że ustępy mówiące o karach nakładanych na zabójców 

uwzględniały okoliczności popełnienia tego grzechu i różnicowały czas i formę pokuty. 

Jest to świadectwo indywidualnego podejścia do penitenta. Okoliczności jednak nigdy 

nie zmieniały wartości moralnej czynu. Spowodowanie śmierci drugiej osoby zawsze 

uważane było za czyn moralnie zły.  

Przykłady zróżnicowania pokut w zależności od okoliczności popełnienia zabójstwa 

możemy znaleźć m.in. w datowanej na VIII wiek „Księdze pokutnej Pseudo-Kummeana”: 

Qui voluntarie homicidium fecerint, ad poenitentiam se iugiter submittant; circa 

exitum autem vitae communione digni habeantur. Qui non voluntarie, sed casu 

homicidium perpetravit, quinque annis poeniteat. Mulieres quae fornicantur, 

et partus suos, et ea quoque agunt, ut uteros conceptos reiiciant, antiqui Patres 

 
21 Poenitentiale Cummaeani, IV, 5-6, tłum. Baron A., Łukaszewska-Haberko J., Pietras H., Księga pokutna 
Kummeana, [w:] Baron A., Pietras H. (opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje 

Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 76. 
22 Z tego powodu takie określenie nie zostało uznane za osobną grupę znaczenia terminu „śmierć” i zostało 

wspomniane przy omawianiu kanonów dotyczących śmierci jako końca życia doczesnego. 
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instituerunt usque ad extremum vitae; nunc humanius definitum est, decem 

annis poeniteant. Si quis occiderit monachum vel clericum, arma relinquat, et 

Deo serviat, vel secundum iudicium episcopi septem annis poeniteat. Qui autem 

episcopum vel presbyterum occidit, regis iudicium est de eo. Si laicus alium 

occiderit, odii meditatione, si non vult arma relinquere, septem annis poeniteat 

sine carne et vino. Qui iussione domini sui hominem occiderit, quadraginta 

dies ieiunet; et qui occiderit hominem in publico bello cum rege, quadraginta 

dies poeniteat. Si per poculum vel artem aliquam malam, septem annis poeni-

teat, aut plus. Si mater filium suum occiderit, quindecim annis poeniteat, et 

nunquam permittetb, nisi in die Dominica. Si quis clericus homicidium fecerit, 

decem annis poeniteat exsul; tribus in pane et aqua. Si quis homicidium casu 

fecerit non volens, quinque annis poeniteat; tribus ex iis in pane et aqua. 

 

Kto dobrowolnie popełnił zabójstwo, niech poddadzą się jarzmu pokuty; pod 

koniec życia można uznać, że są godni komunii. Kto zabił nie dobrowolnie, 

lecz przypadkiem, niech pokutuje 5 lat. Kobiety, które uprawiają nierząd 

i zabijają swoje dzieci, a także spędzają poczęte płody, według ustaleń dawnych 

ojców, do końca życia, a teraz łagodniej postanowiono: niech pokutują 10 lat. 

Gdyby ktoś zabił mnicha lub duchownego, niech porzuci oręż i służy Bogu, 

albo zgodnie z wyrokiem biskupa niech pokutuje 7 lat. W sprawie tego, kto 

zabija biskupa lub prezbitera, wyrok należy do króla. Gdyby świecki zabił 

kogoś z rozmyślnej nienawiści, jeśli nie chce porzuci oręża, niech pokutuje 

7 lat bez mięsa i wina. Kto z nakazu swego pana zabiłby człowieka, niech pości 

40 dni; kto zabiłby człowieka podczas wojny pod wodzą króla, niech pokutuje 

40 dni. Jeśli napojem lub inną złą sztuką, niech pokutuje 7 lat lub więcej. Gdyby 

matka zabiła swe dziecko, niech pokutuje 15 lat i nigdy nie wolno jej zwolnić 

poza niedzielą. Gdyby jakiś duchowny dokonał zabójstwa, niech pokutuje 10 lat 

na wygnaniu; 3 o chlebie i wodzie. Gdyby ktoś dopuścił się zabójstwa przypad-

kiem, nie chcąc tego, niech pokutuje 5 lat; z czego 3 o chlebie i wodzie23. 

Przytoczony dłuższy fragment bardzo wyraźnie ukazuje, jak pokuty nakładane za 

grzech pozbawienia drugiej osoby życia były zróżnicowane w zależności od tego, kto 

popełnił zbrodnie oraz w jakich okolicznościach. Przykładów takich zróżnicowań można 

odnaleźć wiele również w innych penitencjałach24. Oprócz świadectwa o indywidual-

nym podejściu do każdego grzesznika, kanony takie przekazują także informację 

o różnych rodzajach zabójstwa, czyli nagłego zakończenia życia doczesnego. 

W pochodzącej z VIII wieku księdze pokutnej „Penitencjał Egberta”, poruszona 

jest także kwestia pobicia, które prowadzi do śmierci:  

 
23 Poenitentiale Pseudo-Cummaeani, VI, 1-5; 7-9; 12-13, tłum. Baron A., Łukaszewska-Haberko J., Pietras 
H., Księga pokutna Pseudo-Kummeana, [w:] Baron A., Pietras H. (opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki 

i polski), Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 100. 
24 Warto wspomnieć, że według „Penitencjału Egberta” (VIII w.), nawet już ten, kto trwa w nienawiści, 

nazywany jest zabójcą: Homo qui odit fratrem suum homicida est, uti Ioannes evangelista dicit. Człowiek, 
który nienawidzi swego brata, jest zabójcą, jak mówi Jan Ewangelista. Por. Sancti Egberti Eboracensis 

archiepiscopi poenitentiale libri V, I, 24, tłum. Baron A., Łukaszewska-Haberko J., Pietras H., Penitencjał 

św. Egberta arcybiskupa Yorku w pięciu księgach, [w:] Baron A., Pietras H. (opr.), Księgi pokutne (tekst 

łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 210. 
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Si quis fuste percutiat aliquem, ieiunet tres annos in pane, et aqua, et duos 

ieiunet tribus diebus per hebdomadam in pane et aqua, et si homo ex fustibus 

moriatur, ieiunet septem annos, omnino ut hic supra scriptum est [quatuor in 

pane et aqua, et tres tribus diebus per hebdomadam in pane et aqua]. 

 

Gdyby ktoś pobił innego kijem, niech pości 3 lata o chlebie i wodzie, a przez 

2 lata 3 dni w tygodniu o chlebie i wodzie. Gdyby ów człowiek umarł z powodu 

pobicia, [zabójca] niech pości 7 lat, tak jak napisano wyżej [4 o chlebie i wodzie, 

a przez 3 lata 3 dni w tygodniu o chlebie i wodzie]25. 

Przywołany kanon mówi o sytuacji, w której pozbawienie życia nie było zamierzone 

przez człowieka dopuszczającego się pobicia, jednak pobita osoba zmarła. Grzesznik, 

który spowodował śmierć, chociaż tego nie chciał, powinien otrzymać karę jak zabójca, 

ponieważ także zakończył życie drugiej osoby. Trzeba zauważyć, że jednak pokuta 

była mniejsza niż przy rozmyślnym zabójstwie, na co wpływ miały okoliczności zbrodni. 

Taki grzech również mógł zostać odpuszczony, jeśli sprawca żałował popełnionego czynu. 

Innym powodem końca życia doczesnego, czyli śmierci fizycznej, mogła być 

choroba dziecka na początku jego życia. O takich okolicznościach dowiadujemy się 

z kanonów wspominających o karach nakładanych na duchownego i rodziców dziecka, 

które zmarło nieochrzczone z powodu zaniedbania. Takie informacje znajdujemy m.in. 

w „Księdze pokutnej Kummeana”: 

Benedicens infantulum vice baptismi, annum extra numerum peniteat sive cum 

pane et aqua expelat. Si vero mortuus fuerit infans sub tali tantum benedi-

ctione, iudicio senatus peniteat homicida ille. Si cuius parvolus sine baptismo 

in negligentia mortuus fuerit, III annos paeniteat, in unob cum pane et aqua, in 

duobus aliis sine delicias. 

 

Gdy ktoś błogosławi małe dziecko, zamiast chrzcić, dodaje do swojej pokuty 

jeden rok o chlebie i wodzie. Gdyby to dziecko umarło z takim tylko błogo-

sławieństwem, ten zabójca niech pokutuje według osądu synodu. Gdyby czyjeś 

dziecko umarło nieochrzczone z powodu zaniedbania, niech [rodzic] pokutuje 

3 lata, rok o chlebie i wodzie26. 

W czasach wczesnego średniowiecza ludzie żyli krócej, często umierały także małe 

dzieci z powodu rozmaitych chorób. Oprócz troski o życie fizyczne Kościół, również 

przez kanony ksiąg pokutnych, troszczył się o zbawienie dusz. Z tego powodu obo-

wiązkiem rodziców i duchownych było ochrzczenie dziecka, by nie umarło bez przy-

jęcia pierwszego sakramentu, który jest konieczny do zbawienia. Zaniedbanie chrztu 

niemowlęcia związane było z zaciągnięciem winy moralnej na rodziców, którzy zwlekali 

z decyzją oraz na duchownego, który odmówiłby udzielenia sakramentu. Dziecko zmarłe 

 
25 Sancti Egberti Eboracensis archiepiscopi poenitentiale libri V, IV, 17, tłum. Baron A., Łukaszewska-

Haberko J., Pietras H., Penitencjał św. Egberta arcybiskupa Yorku w pięciu księgach, [w:] Baron A., Pietras 

H. (opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2011, s. 234. 
26 Poenitentiale Cummaeani, X, 19-20, tłum. Baron A., Łukaszewska-Haberko J., Pietras H., Księga pokutna 

Kummeana, [w:] Baron A., Pietras H. (opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje 

Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 82. 
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bez chrztu świętego doświadczało śmierci fizycznej, ale również, w myśl ówczesnej 

teologii, ryzyka śmierci wiecznej. Dziecko nieochrzczone można było jedynie polecać 

Bożemu miłosierdziu w modlitwie, nie mając pewności, czy dostąpiło zbawienia27. 

Przytoczone w tym podrozdziale kanony ksiąg pokutnych, ukazywały termin 

„śmierć” w kontekście zakończenia życia doczesnego, czyli najbardziej oczywistego 

rozumienia śmierci. Jak widać na powyższych przykładach, termin ten pojawia się 

wielokrotnie w kanonach nakładających kary za zabójstwo, śmiertelne pobicie, czy też 

w przypadku śmierci dziecka nieochrzczonego. 

5. Śmierć – kres czasu pokuty 

Trzecie rozumienie terminu „śmierć”, to używanie go na określenie czasu trwania 

pokuty – „pokuta aż do śmierci” bądź zastrzeżenia, że po najcięższych grzechach 

można dopuścić pokutnika do Komunii, tylko w niebezpieczeństwie śmierci. Takie 

zastrzeżenie powoduje skojarzenie z praktyką pokutną pierwszych wieków Kościoła, 

gdzie za pierwszą pokutę uważany był chrzest gładzący skutki grzechu pierworodnego 

oraz wszystkie grzechy popełnione przed jego przyjęciem, druga pokuta była możliwa 

tylko raz, a kolejna pokuta (publiczna pokuta) trwała aż do śmierci28.  

Pokutę trwającą aż do śmierci kanony przewidywały w różnych sytuacjach. W dato-

wanej na VI wiek „Księdze pokutnej św. Kolumbana”, znajdujemy przykład takiej 

pokuty po grzechu fałszywej przysięgi, popełnionym z powodu chciwości: 

Si quis laicus periuraverit, si per cupiditatem hoc fecerit, totas res suas vendat 

et donet pauperibus et convertatur ex integro ad Dominum, et tundatur omni 

dimisso saeculo et usque ad mortem serviat Deo in monasterio. 

 

Gdyby jakiś świecki fałszywie przysięgał i gdyby uczynił to z powodu chci-

wości, niech sprzeda cały swój majątek i rozda ubogim i całkowicie nawróci 

się do Pana. Niech porzuciwszy świat doczesny ogoli swą głowę i aż do 

śmierci służy Bogu w klasztorze29. 

Pokuta za fałszywą przysięgę obejmowała całkowite wyzbycie się dóbr material-

nych oraz wstąpienie do klasztoru i pozostanie w nim aż do śmierci nie jako mnich ze 

święceniami kapłańskimi, ale jako pokutujący mnich służący Bogu przez modlitwę 

i pracę. Taka pokuta nie jest tożsama z przywołanym wyżej zaproponowanym pojęciem 

„śmierci społecznej”, ponieważ w tym przypadku osoba miała pokutować w klasztorze, 

który jest formą społeczności, a opisane wyżej przypadki mówiły raczej o życiu 

pustelniczym. 
 

27 Teologiczne rozumienie zbawienia dzieci, które umierały bez chrztu świętego, podlegało zmianom. Chociaż 

chrzest nadal uważany jest za konieczny do zbawienia, to w myśl zasady „Bóg związał zbawienie z sakra-

mentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami” obecnie twierdzi się, że dzieci zmarłe bez 

chrztu mogą dostąpić zbawienia w inny sposób, dzięki miłosierdziu Bożemu, Por. Bartnik C., Los zbawczy 
dzieci zmarłych bez chrztu, Teologia w Polsce, 2, 2008, s. 163-172. 
28 Por. Kosecki B., Wyznanie grzechów w praktyce pokuty Kościoła na Zachodzie, Ruch Biblijny i Litur-

giczny, 29, 1976, s. 65-81. Podejście mnichów iroszkockich do pokuty, która była indywidualna i powta-

rzalna, było wyraźną różnicą pomiędzy „chrześcijaństwem wyspiarskim” a „chrześcijaństwem kontynental-
nym”. W Europie praktykowana była w pierwszych wiekach jednorazowa i surowa pokuta publiczna. 
29 Paenitentiale Sancti Columbani, B, 20, tłum. Kalinkowski S., Księga pokutna św. Kolumbana, [w:] Baron A., 

Pietras H. (opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, 

Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 36. 
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Podobnie pokutę związaną z życiem w klasztorze do końca życia przewidywał 

kanon w „Księdze pokutnej Pseudo-Kummeana”: 

Qui multa fecerit idem, homicidium, adulterium cum muliere, et cum pecore, et 

furtum, eat in monasterium, et poeniteat usque ad mortem. 

 

Kto wiele zgrzeszył: zabójstwem, cudzołożąc z kobietą, ze zwierzęciem, kra-

dzieżą, niech idzie do klasztoru i pokutuje aż do śmierci30. 

Według tego kanonu pokuta trwająca aż do śmierci przewidziana była dla osoby, 

która wiele zgrzeszyła, czyli zapewne nie dotyczyła jednorazowego grzechu, lecz po-

wtarzających się przewinień z kategorii wykroczeń moralnych przeciw życiu drugiego 

człowieka, czystości oraz poszanowaniu cudzej własności. Opisany grzesznik resztę 

życia miał spędzić w klasztorze. 

Innym przykładem pokuty trwającej do końca życia jest kanon z „Księgi pokutnej 

Kummeana”, opisujący sytuację osób służących w wojsku barbarzyńskim: 

Qui praebent ducatum barbaris, XIIII annos poeniteant, si tamen non accederit 

stragis christianorum, sin vero, relictis armis, usque ad mortem, mundo mortui 

Deo vivant. 

 

Ci, którzy służą w wojsku barbarzyńców winni pokutować 14 lat, jeśli nie doszło 

do rzezi chrześcijan, w innym razie aż do śmierci, bez broni, winni żyć dla Boga31. 

W pierwszych wiekach Kościoła podejście chrześcijan do służby wojskowej 

zmieniało się. Według ksiąg pokutnych w VII wieku dozwolona była służba w wojsku 

pod wodzą prawowitego króla, szczególnie jeśli łączyła się z obroną chrześcijaństwa, 

natomiast służba w wojsku barbarzyńskim uważana była za poważny grzech32. Przyto-

czony kanon przewiduje szczególnie długą pokutę dla tych, którzy z wojskiem barbar-

zyńskim uczestniczyli w rzezi chrześcijan. Nałożona pokuta trwała aż do śmierci i zwią-

zana była z porzuceniem służby wojskowej i poświęcenia reszty życia służbie Bogu. 

Przewidziana przez niektóre kanony pokuta, która trwała aż do śmierci, nie 

wykluczała możliwości pojednania się z Bogiem i Kościołem człowieka, który taką 

pokutę otrzymał. Zawsze możliwe było udzielenie rozgrzeszenia oraz Komunii świętej 

człowiekowi, który znajdował się w niebezpieczeństwie śmierci, jeśli tylko tego pragnął 

i żałował za przeszłe grzechy. W niektórych kanonach znajduje się zapis mówiący 

o pokucie nakładanej na tego, kto odmówiłby umierającemu rozgrzeszenia. Przykładem 

tego jest zapis z „Księgi pokutnej Pseudo-Kummeana”: 

 
30 Poenitentiale Pseudo-Cummaeani, XIV, 1, tłum. Baron A., Łukaszewska-Haberko J., Pietras H., Księga 
pokutna Pseudo-Kummeana, [w:] Baron A., Pietras H. (opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), 

Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 112. 
31 Poenitentiale Cummaeani, X, 13, tłum. Baron A., Łukaszewska-Haberko J., Pietras H., Księga pokutna 

Kummeana, [w:] Baron A., Pietras H. (opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje 
Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 81. 
32 Więcej na temat stosunku kanonów pokutnych do służby wojskowej, zob.: Witowski W., Kościół wobec 

służby wojskowej i wojny w świetle wybranych kanonów ksiąg pokutnych od VI do XI wieku, Littera Antiqua, 

14, 2019, s. 57-71. 
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Si quis presbyter poenitentiam morientibus abnegaverit, reus erit animarum, 
quia Dominus dicit: Quacunque die conversus fuerit peccator, vita vivet, et non 
morietur. Vera enim conversio in ultimo tempore potest esse, quia Dominus 
non solum temporis, sed etiam cordis inspector est, sicut latro uno momento 
meruit esse in paradiso, in hora ultima confessionis. 
 
Gdyby jakiś prezbiter odmówił pojednania umierającym, będzie winny za te 
dusze, bo Pan mówi: „Któregokolwiek dnia nawróci się grzesznik, będzie żył 
i nie umrze”. Prawdziwe nawrócenie może się dokonać na koniec, bo Pan ma 
wzgląd nie tylko na czas, ale również na serce: tak, jak łotr zasłużył w jednej 
chwili, by znaleźć się w raju, w ostatniej godzinie wyznania33. 

Według przytoczonego fragmentu odmówienie umierającemu człowiekowi roz-
grzeszenia, nawet jeśli była mu naznaczona pokuta aż do śmierci, byłoby skazaniem go 
na wieczne potępienie (wieczną śmierć), ponieważ umierałby w grzechach ciężkich.  

Podobnie o konieczności udzielenia sakramentów przed śmiercią w odniesieniu do 
osób, które zostały skazane na śmierć, mówi fragment penitencjału „Rozdziały Teodora”, 
podkreślając, że w obliczu śmierci nie można odmawiać pokuty (1.16, s. 175-176): 

Quaesitum est ab aliquibus fratribus, de his qui in patibulo suspenduntur pro 
suis sceleribus, post confessionem Deo peractam, utrum cadavera illorum ad 
ecclesiam deferenda sint, et oblationes pro eis offerendae, et missae cele-
brandae, an non? Quibus respondemus: Si omnibus de peccatis suis puram 
confessionem agentibus, et digne poenitentibus communio in fine secundum 
canonicum ussum danda est, cur non eis qui pro peccatis suis poenam extre-
mam persolvunt, et confitentur, vel confiteri desiderant? Scriptum est enim: 
Non iudicabit Dominus bis in idipsum. Nam ipse Dominus ait: In quacunque 
die conversus fuerit peccator, peccata eius non reputabuntur ei. Et iterum: 
Nolo mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat. Salutem ergo homini 
adimit, quisquis mortis tempore ei poenitentiam denegavit. 
 
Niektórzy bracia postawili pytanie odnośnie do tych, którzy za swe występki 
zostali powieszeni na szubienicy po wyznaniu Bogu grzechów, czy ich ciała 
należy złożyć w kościele i składać za nich ofiary, odprawiać msze, czy nie? 
Odpowiadamy im: Jeśli wszystkim, którzy wyspowiadali się ze wszystkich swoich 
grzechów i słusznie pokutującym wedle nakazu kanonów pod koniec życia 
należy udzielić komunii, to dlaczego nie tym, którzy za swoje grzechy otrzymali 
karę ostateczną i wyznają lub pragną wyznać [grzechy]? Napisane jest bowiem: 
Nie będzie Pan sądził dwa razy za to samo. Albowiem Pan powiada: W jakim-
kolwiek dniu nawróci się grzesznik, jego grzechy nie zostaną mu policzone. 
I znowu: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. Dlatego 
ktokolwiek odmówiłby pokuty przy śmierci, odmówiłby człowiekowi zbawienia34. 

 
33 Poenitentiale Pseudo-Cummaeani, XIV, 2, tłum. Baron A., Łukaszewska-Haberko J., Pietras H., Księga 

pokutna Pseudo-Kummeana, [w:] Baron A., Pietras H. (opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), 
Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 112. 
34 Capitula Theodori, XLI, tłum. Baron A., Caba A., Rozdziały Teodora, [w:] Baron A., Pietras H. (opr.), 

Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo WAM, 

Kraków 2011, s. 175-176. 
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Powyższy zapis wprost mówi, że odmówienie pokuty przy śmierci, nawet jeżeli 

ktoś został na nią skazany wyrokiem, jest odmówieniem mu zbawienia, a więc skaza-

niem go na wieczne potępienie, czyli wieczną śmierć. Każdy, kto odprawi pokutę za 

grzechy, może być włączony do Komunii. Jeżeli pokuta trwała do końca życia, wtedy 

przed śmiercią należy udzielić sakramentów by uzdrowić duszę w stanie śmierci spo-

wodowanej grzechem. Według omawianego kanonu nawrócenie może dokonać się 

w każdym momencie życia człowieka i nie należy odmówić mu możliwości zbawienia. 

Inaczej wygląda postępowanie w przypadku osób, które trwają w błędzie lub w grzechu 

ciężkim i nie chcą podjąć drogi nawrócenia. By otrzymać przebaczenie w sakramencie 

pokuty, konieczna jest świadomość popełnionego zła oraz żal za grzechy. Przykładem 

opisanej sytuacji może być kanon z „Penitencjał Egberta”: 

Si quis in aliquo nefando delicto permanserit usque ad finem suum, non 

possumus ei aliquam poenitentiam praescribere, nisi quod ad ius Dei spectet. 

 

Gdyby ktoś trwał w jakimś innym niegodnym błędzie aż do swej śmierci, nie 

możemy mu wyznaczyć żadnej pokuty, jak tylko by czekał na sąd Boży35. 

Przytoczony fragment ukazuje, że śmierć doczesna jest także końcem czasu, w któ-

rym można podjąć pokutę. Dopóki trwa życie człowieka można podjąć nawrócenie 

i uzyskać przebaczenie podczas spowiedzi, nawet jeśli pokuta miałaby trwać aż do 

śmierci. Jeżeli grzesznik nie chce uznać swojego grzechu i uparcie trwa w błędzie, sam 

siebie skazuje na wieczną śmierć. 

Powyższe przykłady ukazywały trzecie rozumienie terminu „śmierć”, nie tylko jako 

końca życia doczesnego, ale również jako koniec czasu pokuty. Z jednej strony za nie-

które, najcięższe grzechy, wyznaczana była pokuta trwająca aż do śmierci, z zastrze-

żeniem, że w niebezpieczeństwie śmierci pokutnik może zostać pojednany z Bogiem 

i przyjąć sakramenty święte (o ile będzie taka możliwość). Z drugiej strony, spowiedź 

i nawrócenie możliwe jest aż i tylko do śmierci. Odkładanie pokuty w czasie, jest 

ryzykowaniem wiecznego potępienia. 

6. Podsumowanie 

Księgi pokutne uważane są przede wszystkim za pomoc dla duszpasterzy w formie 

taryfikatorów, mówiących, jaką pokutę należy nałożyć podczas spowiedzi na peni-

tenta, w zależności od popełnionego grzechu oraz jego okoliczności. Oprócz spełnienia 

tego podstawowego zadania, penitencjały przekazują też wiele informacji na temat życia 

chrześcijan w okresie wczesnego średniowiecza, szczególnie o życiu duchowym. W tym 

kontekście pojawia się także termin „śmierć”, który używany jest w pokutnych kanonach 

co najmniej w trzech znaczeniach. Najpierw trzeba zauważyć, że grzech ciężki uwa-

żany jest za śmierć duchową, stąd określenie grzechu ciężkiego jako śmiertelnego – 

pozostawanie w tym stanie jest ryzykowaniem utraty wiecznego zbawienia. Drugie 

znaczenie to najbardziej oczywiste rozumienie śmierci jako zakończenia doczesnego 

życia człowieka. Pojawia się ono przede wszystkim przy omawianiu grzechu zabójstwa, 

 
35 Sancti Egberti Eboracensis archiepiscopi poenitentiale libri V, II, 11, tłum. Baron A., Łukaszewska-

Haberko J., Pietras H., Penitencjał św. Egberta arcybiskupa Yorku w pięciu księgach, [w:] Baron A., Pietras 

H. (opr.), Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), Synody i Kolekcje Praw 5, ŹMT 58, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2011, s. 224. 
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śmiertelnego pobicia, ale też zaniedbania chrztu chorego dziecka. W końcu trzecie zna-

czenie terminu śmierć to rozumienie śmierci jako końca czasu pokutowania. Niektóre 

pokuty zadawane były aż do śmierci, z możliwością pojednania, gdy pojawi się nie-

bezpieczeństwo śmierci, np. z powodu ciężkiej choroby. Śmierć kończyła także czas, 

w którym grzesznik mógł się nawrócić, wyspowiadać i pokutować za grzechy. Kto 

świadomie odkładał pokutę aż do śmierci, ryzykował, że nie zdąży przyjąć za życia 

sakramentów, bo nikt nie zna długości swojego życia.  

Tematyka śmierci, w różnych kontekstach i znaczeniach, często pojawia się na 

kartach wczesnośredniowiecznych penitencjałów, o czym świadczą przywołane, wybrane 

przykłady kanonów pokutnych. W artykule wykorzystane zostały reprezentatywne ustępy 

z ksiąg pokutnych Kościoła irlandzkiego i brytyjskiego dla zrealizowania celu, czyli 

ukazania trojakiego rozumienia terminu „śmierć”. W materiale źródłowym jest wiele 

innych fragmentów, które dotykają podobnych zagadnień oraz dotykają również innych 

aspektów życia chrześcijan. Księgi pokutne, jako dzieło z zakresu literatury teologicznej, 

mogą być materiałem do dalszych, pogłębionych badań naukowych. 
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Rozumienie terminu „śmierć” w wybranych kanonach wczesnośredniowiecznych 

ksiąg pokutnych (libri poenitentiales) 

Streszczenie 

Temat śmierci był i wciąż jest przedmiotem rozważań prowadzonych na różnych płaszczyznach i często 
pojawia się w literaturze, także teologicznej, w różnych kontekstach. W niniejszym artykule przedstawiono 

jak rozumiany był termin „śmierć” w wybranych kanonach wczesnośredniowiecznych ksiąg pokutnych. 

Księgi pokutne (libri poenitentiales) powstawały od końca V wieku, najpierw w Kościele irlandzkim i bry-

tyjskim, później zostały rozpowszechnione także we wspólnotach Europy kontynentalnej. Penitencjały, 
oprócz zbioru kanonów z pokutami nakładanymi podczas spowiedzi na grzeszników, dostarczają także 

informacji na temat różnych dziedzin życia chrześcijan we wczesnym średniowieczu, szczególnie w kon-

tekście życia duchowego. Przeprowadzona metodą deskryptywną analiza wybranych kanonów pokutnych 

penitencjałów brytyjskich i irlandzkich pozwoliła przedstawić trojakie rozumienie terminu „śmierć” w ma-
teriale źródłowym. W pierwszym znaczeniu śmiercią duchową nazywany był grzech, który powoduje, że 

człowiek zamyka sobie drogę prowadzącą do zbawienia, czyli życia wiecznego i równocześnie skazuje się 

na wieczne potępienie, czyli wieczną śmierć, o ile się nie nawróci i nie będzie pokutował. Przy wymienia-

niu grzechów pojawia się drugie rozumienie śmierci, jako gwałtowny koniec życia doczesnego przerwanego 
przede wszystkim w wyniku zabójstwa lub też w innych okolicznościach, jak śmierć dziecka w wieku 

niemowlęcym. Trzecim kontekstem, w którym pojawia się termin „śmierć”, jest jego używanie czasowe 

w znaczeniu terminu nakładania pokuty „aż do śmierci”, lub udzielania sakramentów „w niebezpieczeństwie 

śmierci”. Każdy z przytaczanych w artykule kanonów pokutnych został poddany analizie, dzięki czemu 
osiągnięto cel – ukazanie rozumienia śmierci we wczesnośredniowiecznych penitencjałach. Materiał źród-

łowy przedstawia bogatą tematykę związaną z dyscypliną pokutną oraz życiem chrześcijan we wczesnym 

średniowieczu dlatego może być przedmiotem dalszych, pogłębionych badań naukowych. 

Słowa kluczowe: księgi pokutne, pokuta, śmierć, grzech, zabójstwo 
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Iwona Kolasińska-Pasterczyk1 

Śmierć – pytaniem o egzystencję. Wernera Herzoga 

obrazowanie śmierci w służbie refleksji nad istnieniem 

1. Wprowadzenie 

Werner Herzog to niewątpliwie wielki indywidualista w kinie II połowy XX  

i w XXI wieku. W swojej twórczości skutecznie zaciera granice pomiędzy wypowiedzią 

dokumentalisty (wydobywającego z realności magię) i twórcy fabuł, w których 

nadbudowuje fikcję nad realnością2. Jego filmy zaświadczające o konsekwencji 

treściowej i stylistycznej składają się na spójną wizję, poprzez którą ich twórca wyraża 

uniwersalne prawdy. Werner Herzog jest reżyserem, który opowiada w swych filmach 

o świecie, w jakim żyje i o sytuacji w tym świecie, ale równocześnie potrafi on wyjść 

poza doraźną aktualność, dokonać filozoficznego uogólnienia3. Wyjątkowość kina 

niemieckiego artysty polega na tym, iż:  

Trudno byłoby znaleźć sztukę filmową równie konsekwentną w zamiarze swo-

iście filozoficznym i w spełnieniu równie doskonałym. (…) przed Herzogiem 

całkiem uzasadnione wydawało się wątpienie, że w filmie coś podobnego jest 

w ogóle możliwe4.  

Herzogowski „sposób filmowego filozofowania” nie sprowadza się do abstrak-

cyjnych dywagacji, tylko polega na tym (co deklaruje sam reżyser), że jego filmy 

pytają o człowieka5, a pretekstem do zadawania takich pytań stają się m.in. sytuacje 

graniczne (jak choćby śmierć – stanowiąca jeden z wiodących tematów Herzoga).  

Kanwą filmów Herzoga są postawy egzystencjalne jednostek/grup wobec sytuacji 

ekstremalnych. Z filmu na film Herzog snuje coś w rodzaju „osobliwej ››antropologii 

egzystencjalnej‹‹” o proweniencji romantycznej (ze względu na swe sprzeciwy i na swe 

źródła – sprzeciw antycywilizacyjny i antyracjonalistyczny6), jak również wpisującej 

się w tradycję refleksji inspirowanej egzystencjalnym nurtem w filozofii. Jego inspiracje 

są jednak bardziej intuicyjne niźli zakładane a priori, co potwierdza wypowiedź reżysera:  

wszystkie moje filmy zostały zrealizowane bez, albo prawie bez, pierwotnej 

refleksji natury filozoficznej. Refleksja przychodziła zawsze po skończeniu filmu7.  

Herzog zatem podkreślał, że nie jest filozofem, lecz artystą, który myśli własnymi 

kategoriami. Dlatego brak w jego filmach bezpośrednich odwołań do konkretnych 
 

1 iwona.kolasinska-pasterczyk@uj.edu.pl, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komuni-

kacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 
2 Sinex M., Bruno i Eldorado („Stroszek”), „Film na świecie” 4, 1978, s. 58. 
3 Orski M., Uwagi o twórczości Wernera Herzoga, „Dialog” 12, 1979, s. 147. 
4 Janion M., Byt rozpaczliwy i szalony, „Kino” 3, 1984, s. 34. 
5 Tamże. 
6 Tamże, s. 35. 
7 Z wyboru w: Revue Belge du Cinema, 5-6, 1977, cyt. za: Słodowski J., Kino według Herzoga, [w:] Wernera 

Herzoga esej o człowieku, Seminarium filmowe. Dyskusyjny Klub filmowy – Hybrydy ZSPUW, kwiecień-

maj 1983, s. 7.  
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dzieł, formuł i traktatów filozoficznych8, za to są sytuacje, które skłaniają do refleksji 

nad kondycją ludzką. Zwykle w konfrontacji bohaterów z krańcowymi sytuacjami (takimi 

np. jak śmierć) dostrzega on możliwości objaśniania istoty ludzkiego losu, mówienia 

o bólu istnienia, problemie (poczuciu) alienacji w świecie, nacechowanych etycznie 

postawach – inercji bądź buntu, kwestiach, takich jak poznanie, granice wolności, 

dokonywane wybory, wreszcie także o fenomenie Zła.  

2. Dwa debiuty: inicjacja tematu Śmierci 

Świat w filmach Wernera Herzoga, niczym w gnostyckich mitach, jest niedosko-

nałym wariantem stworzenia. To próbna wersja, skazana na zagładę, ale odtwarzana 

wciąż na nowo9. Poczynając od dwu debiutów – filmem krótkometrażowym (fabula-

ryzowanym dokumentem) „Herakles” w 1962 roku i pełnometrażowym fabularnym 

„Znaki życia” w 1968 roku10 – Herzog opowiada o katastrofach (czy to wpisanych 

w życie jednostki, czy będących przejawem instynktu destrukcji, triumfem potęgi znisz-

czenia, osobistych i zbiorowych jak śmierć bądź prognozowanych jak wizje apokalipsy).  

Już w pierwszym filmie, który był montażowym eksperymentem – zestawieniem 

ujęć trenujących kulturystów prężących muskuły z obrazami ironicznie nawiązującymi 

do dwunastu prac mitycznego herosa – Herzog demistyfikował prawdziwą naturę świata 

skrytą za fasadą snów o sile i potędze. Każde z postawionych pytań odnoszących się 

do zadań Heraklesa: Czy oczyści stajnie Augiasza?, Czy zgładzi Hydrę Lernejską?, 

Czy poskromi klacze Diomedesa?, Czy pokona Amazonki?, Czy zwycięży olbrzymów? 

Czy opędzi się od Ptaków Stymfalijskich?..., puentował metaforycznymi obrazami wska-

zującymi na zmierzanie (pęd) ku katastrofie, takimi jak: wysypisko śmieci, karambol 

na autostradzie, wyścig formuły pierwszej zakończony kraksą z ofiarami śmiertelnymi, 

pochód wojowniczych kobiet, ofiary w rumowisku (niczym po trzęsieniu ziemi), 

bomby zrzucane z samolotów przemieniające ziemię w zgliszcza spowite ogniem. Za 

kultem życia związanym z dbałością o tężyznę fizyczną kryje się inne oblicze świata 

zmierzającego ku zagładzie. To odpowiedź na postawione przez Herzoga pytanie o to 

czy spożytkowanie owej tężyzny fizycznej (ucieleśnionej w micie Mr Germany) może 

przynieść nieprzewidziane, zgubne skutki? „Herakles” to inicjalna parabola egzystencji 

skierowanej ku śmierci.  

Historia niemieckiego żołnierza Stroszka (Peter Brogle) ze „Znaków życia”11 

została ujęta w klamrę dwu wydarzeń. W pierwszej scenie filmu ciężko ranny (postrze-

lony niedaleko miasta Chania), prawie martwy Stroszek jest wnoszony na noszach do 

pewnego domu na wyspie Kos w archipelagu Dodekanez, gdzie ma wracać do zdrowia, 

podczas gdy okazuje się, że jego towarzysz stracił w bitwie życie. W ostatniej scenie 

filmu stacjonujący na wyspie Kos żołnierze szturmują fortecę, by zapobiec rozszerzo-

nemu samobójstwu, wysadzeniu przez pogrążonego w szaleństwie Stroszka arsenału 

garnizonowego. Z ran odniesionych w bitwie Stroszek zostaje wyleczony i po rekon-

 
8 Miczka T., Wernera Herzoga lektura ekspresjonizmu, [w:] Helman A., Madej A. (red.), Niemiecki 

ekspresjonizm filmowy, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985, s. 93. 
9 Sobolewski T., Podróż z Herzogiem, [w:] Świat według… Wernera Herzoga, dodatek do kolekcji DVD 

(14 filmów dokumentalnych), która/y ukazał/a się z okazji wizyty Wernera Herzoga na 7. Festiwalu Planete 
Doc Review, Wydawca Against Gravity SP. Z O.O., s. 5-6. 
10 Werner Herzog otrzymał za „Znaki życia” Nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia w kategorii najlepszy debiut 

w 1968 roku. 
11 Film miał premierę 5 lipca 1968 roku. 
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walescencji wysłany, wraz z dwoma innymi – Meinhardem i Beckerem, do pozosta-

jącej poza zasięgiem działań wojennych opustoszałej twierdzy na wyspie. Rany cielesne 

można zaleczyć, ale duchowe kulminują stanem szaleństwa i desperackim aktem usiło-

wania wysadzenia twierdzy. Ostatecznie ofiarami groźby zapowiadającej lokalną zagładę 

są spalone krzesło i zabity osioł. Stroszek wywiesza na baszcie twierdzy białą flagę, 

a swój bunt wyraża feerią sztucznych ogni iluminujących nocą twierdzę. Już w „Zna-

kach życia” przypadek Stroszka, choć warunkowany konkretnym momentem czasowym 

(okupacja greckiej wyspy po 1942 roku12), nabiera cech uniwersalnych (w związku 

z sytuacją realnego zagrożenia życia w działaniach wojennych, ale przede wszystkim 

ze znacznie bardziej dojmującym doświadczeniem martwoty egzystencji). Obłęd Stroszka 

to kulminacja absurdalnej sytuacji, w jakiej się znalazł. Wycofanie z działań wojen-

nych „prawie martwego” żołnierza pociąga za sobą życie na gruzach przeszłości – 

w ruinach twierdzy, na kamiennym pustkowiu (pozostałości po trzęsieniu ziemi), odse-

parowanym od reszty wyspy z jedynym wejściem przez most zamykanym na noc, 

w miejscu, które wprawdzie zostało oszczędzone przez działania wojenne, ale zachowało 

ślady po tych, co musieli je opuścić (pozostawiony dobytek służący okupantom).  

Naznaczenie śmiercią jest w tym filmie pochodną martwego pejzażu i stagnacji 

znamionującej codzienną egzystencję. Wszystkie działania młodego żołnierza i towa-

rzyszących mu osób w nowym miejscu mają charakter pozorny (to proste czynności 

domowe, które niczego nie wnoszą ani niczego nie zmieniają bądź są wręcz absurdalne, 

jak np. hipnotyzowanie kury). Nawet ślub Stroszka z opiekującą się nim wcześniej Norą 

(Athina Zacharopoulou) został zasygnalizowany przez zatrzymany kadr (imitujący 

fotografię uwieczniającą wydarzenie, które stanie się przeszłym). Forteca jest po części 

ruiną, w której każdy kamień zaświadcza o życiu minionym tych, co odeszli. Dla 

pozornego zabicia nudy Stroszek bawi się znalezioną czaszką zwierzęcia, przygląda się 

napisom wyrytym na głazach (zapisom codzienności zmarłych), jego towarzysz Meinhard 

(Wolfgang Reichmann) poluje na insekty (które unicestwia) i obserwuje śmiercionośne 

zachowania w świecie natury, zaś Nora przygotowuje posiłki (które wszyscy dzióbią 

niczym domowe ptactwo). Stroszek wyczuwa w klimacie otoczenia pewien rodzaj 

oczekiwania (jakby na nieuchronne nadejście kresu), ucieka w marzenia (o podróży 

w dalekie kraje), ale te z góry skazane są na klęskę, pełni wartę nocą, by patrzeć na 

niegasnące światła w mieście (zawsze jednak z oddali), marzy o ogrodzie (ale ziemia 

w miejscu, w którym są, jest na to zbyt sucha), wreszcie staje się coraz bardziej apa-

tyczny i stopniowo popada w obłęd. W pewnym momencie Stroszek i Meinhard, aby 

zapełnić czymś pustkę trwania, konstruują materiały pirotechniczne (czyniąc uwagę: 

Dzięki Bogu mamy coś, co nas znowu zajmie).  

Trzy szanse na wyjście poza izolację w twierdzy (przestrzenną i społeczną) też 

przynoszą fiasko. Przybycie obcego w poszukiwaniu noclegu (króla, Cygana prawdo-

podobnie z Portugalii, który stracił kontakt ze swoimi) jest przez rezydentów twierdzy 

odebrane jako naruszenie ich domeny (obszaru zmilitaryzowanego), której trzeba bronić. 

Przybyły przynosi jajko i kurę – symbole życia, które zostaną odtrącone, a mieszkańcy 

twierdzy odmówią mu noclegu. Odwiedziny Stroszka u pianisty w mieście (w tej roli 

Florian Fricke, lider zespołu Popol Vuh) i muzyka Chopina przerywająca głuchą ciszę 

podkreślającą martwotę miejsca (w którym jedynymi słyszalnymi dźwiękami pozostają 

 
12 W rzeczywistości okupantem Kos w czasie II wojny światowej byli Włosi. 
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monotonne bzyczenia cykad) też nie przynoszą nadziei – pianista podziela to samo 

wrażenie, że w tym miejscu nie ma nic do roboty. Zlecone przez zwierzchnika wyjście 

Stroszka i Meinharda na patrol po wyspie jest tylko pozorowanym działaniem konfron-

tującym ich (okupantów) z ginącym światem autochtonów (dziecka i starca pozbawio-

nych środków do życia w samotnym domu wpisanym w pusty pejzaż). Ze wzniesienia, 

na które się wspięli, roztacza się widok na rozległą dolinę z niezliczoną ilością wiatra-

ków wirujących w kółko. Wówczas Stroszek strzela w kierunku doliny, jakby chciał 

zatrzymać ów nieustanny kolisty ruch korespondujący z monotonią ich egzystencji. Jego 

desperacka groźba wysadzenia arsenału garnizonowego, która przyjmuje formę roz-

świetlenia fortecy fajerwerkami, jest wyrazem buntu wobec zaklętego kręgu niemocy, 

w imię zasady „buntuję się, więc jestem”, niezgody na bierne istnienie. Finalny akt 

buntu szaleńca – fajerwerki wystrzeliwujące w niebo są jedynymi „znakami życia” 

człowieka w człowieku13.  

W obu inicjujących karierę filmową debiutach Herzoga (dokumentem i fabułą) reżyser 

wychodzi jedynie od aluzji bądź bezpośredniego nawiązania do niemieckiej historii 

(obciążenia piętnem mitu germańskiego zdobywcy i siejącego śmierć okupanta), by 

dać uniwersalny obraz jednostki skonfrontowanej z różnymi postaciami istnienia, nie-

różniącego się niczym od śmierci. Śmierć w tym przypadku/ach jest stanem ducha 

wynikającym z kontekstu – z potencjalnego zagrożenia czy otoczenia naznaczonego 

znamieniem martwoty. 

3. Teatralność śmierci – jednostka wobec śmierci 

W filmach Herzoga fundamentalne pytanie o istotę człowieczeństwa nabiera innego 

wymiaru w perspektywie śmierci jako faktu dokonującego się/dokonanego. Stąd w części 

jego filmów kulminację traumatycznej egzystencji bohaterów stanowi ich śmierć, 

której reżyser nadał formę różnego typu spektaklu/i. Najbardziej znamienne przykłady 

stanowią: „Zagadka Kaspara Hausera” (1974), „Stroszek” (1977) i „Woyzeck” (1979). 

W „Zagadce Kaspara Hausera”14, filmie o cierpieniu, bólu egzystencji, odrzuconej, 

świadomej swej odrębności, nieakceptowanej i krzywdzonej15, śmierć bohatera została 

wpisana w ramy dwu widowisk – parareligijnego (modlitwa przy umierającym) i para-

teatralnego (nawiązania do tradycji malarskiej teatru anatomicznego). Sekwencję śmierci 

Kaspara (Bruno S.16) otwiera scena, w której miejscy notable ubrani w czerń stoją wokół 

łoża umierającego, a jeden z nich z otwartej księgi trzymanej w dłoniach odczytuje 

Modlitwę „Anima Christi” („Duszo Chrystusowa”), zaczynającą się od słów: Duszo 

Chrystusowa uświęć mnie, Ciało Chrystusowe, zbaw mnie… Treść tej modlitwy odsyła 

do najważniejszych elementów chrześcijaństwa: Sakramentu Eucharystii (Ciało i Krew 

Chrystusa), Chrztu (woda z boku) oraz Męki Pańskiej (Jego święte rany)17. Sens Tajem-

 
13 Stanisławski K., Wernera Herzoga odmieńcy i pasjonaci, [w:] Werner Herzog, Wydawcy: Peter C. Seel, 

Bogusław Zmudziński, Kraków 1994, s. 29.  
14 Film miał premierę 15 listopada 1974 roku. 
15 Machwitz Z., Zagadka Kaspara Hausera, https://www.akademiafilmowa.pl/film,19,76,0,Zagadka-Kaspara- 

Hausera.html (dostęp 27.11.2021). 
16 Właściwie Bruno Schleinstein.  
17 „Duszo Chrystusowa, uświęć mnie…”, https://stacja7.pl/modlitwa/duszo-chrystusowa-uswiec-mnie-te-piekna- 

modlitwe-wiele-osob-zna-na-pamiec/?gclid=EAIaIQobChMI88OD6Z679AIVxEWRBR2xZwyUEAAYASAA 

EgIBFPD_BwE. Prawdopodobnie modlitwa ta powstała w XIV wieku – być może napisał ją papież Jan XXII, 

a stała się popularna dzięki Ignacemu Loyoli. 
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nicy zawartej w modlitwie umyka jednak wobec faktu, że jest ona tylko częścią kon-

wencjonalnego rytuału czuwania reprezentantów oświeconego świata przy umierającym 

naznaczonym piętnem inności. Statyczny charakter przedstawienia i sposób zakompo-

nowania sceny (jako portretu grupowego – notable w czerni wokół Hausera w bieli, 

leżącego na łóżku w białej pościeli), wpisanie w nie ujęcia zrobionego z niezwykłej 

perspektywy ukazującego Hausera ułożonego na poduszce jakby w skrócie perspekty-

wicznym, zwróconego w stronę domniemanego widza, nasuwają malarskie skojarzenia – 

w pierwszym przypadku z żałobnymi motywami w stylu El Greca – jak np. uwiecz-

nienie mistycznego wydarzenia, cudu na pogrzebie Orgaza („Pogrzeb hrabiego Orgaza”, 

ok. 1586-1588) czy w drugim z ikonografią Opłakiwania – jak np. w konfrontacji 

z umęczonym korpusem i twarzą Chrystusa zastygłą w cierpieniu (z obrazu Andrea 

Montegni „Opłakiwanie zmarłego Chrystusa”, ok. 1483). To, co łączy oba przedsta-

wienia to status niewinnej ofiary i wizja jej cierpienia oraz perspektywa, z jakiej zostało 

ujęte jej ciało (korpus zmarłego w przypadku Chrystusa, spoczywającego na łożu w przy-

padku umierającego Hausera). Obraz Montegni przedstawia, ukazane w silnym skrócie 

perspektywicznym, ciało martwego Chrystusa ułożone na marmurowym blacie 

przypominającym Kamień Namaszczenia (znajdujący się w Bazylice Grobu Pańskiego 

w Jerozolimie) – niezwykła perspektywa ujęcia ciała eksponuje nieproporcjonalnie 

dużą głowę zmarłego, ścieśniony (ale równocześnie też jakby rozsadzający ramy obrazu) 

korpus i widoczne na pierwszym planie okaleczone stopy wystające poza krawędź płyty. 

W podobny sposób, choć w rozbiciu na dwa obrazy, ukazał Herzog umierającego 

Kaspara Hausera. Jego wizja karawany na pustyni została ujęta w klamrę dwu ujęć – 

górnej partii korpusu Kaspara spoczywającego w białej pościeli na łożu śmierci (z głową 

również nieproporcjonalnie dużą, zwróconą w kierunku obiektywu kamery) i zbliżenia 

na stopy martwego Kaspara leżącego w kostnicy (w tym ujęciu ciało zmarłego jest 

przysłonięte białym prześcieradłem). W obu przypadkach (obrazu Montegni i kompo-

zycji ujęć Herzoga) patrzący jest tym, który obserwuje śmierć (tę, która się stała faktem 

dokonanym czy tę, która się nim stanie), do którego śmierć ta ma przemówić i zburzyć 

jego wewnętrzny spokój18. Kompozycja przedstawień implikuje bezpośrednią relację 

pomiędzy widzem a ciałem (martwym, umierającym) – ma osobę patrzącą na obraz 

poruszać i skłaniać do refleksji. 

Obraz Montegni to apoteoza obezwładniającej siły umierania i ostatniego tchnienia19; 

kompozycja ujęć (obrazów) Herzoga też służy wizualizacji ostatniego tchnienia Kaspara 

Hausera. Kontekst ikonograficzny „Opłakiwania” (stylistyczne nawiązanie do obrazu 

Montegni) przydaje szczególnego znaczenia ostatnim, wypowiedzianym na łożu śmierci 

słowom Kaspara Hausera. Opowiada on historię, której zna tylko początek – historię 

o karawanie idącej przez pustynię prowadzonej przez starego przewodnika-ślepca. Gdy 

karawana zatrzymuje się, niektórzy z podróżujących myślą, że zabłądzili, bo zobaczyli 

przed sobą góry. Wówczas ślepy przewodnik bierze do ręki garść piachu i kosztuje go, 

jak jedzenie i tak znajduje drogę na północ, która wiedzie ich do miasta, w którym – 

jak mówi Kaspar – zaczyna się jego historia, której dalszego ciągu już nie zna. W przy-

 
18 Ten trop w interpretacji obrazu Montegni został wskazany w: Jagla J., Andrea Montegna „Opłakiwanie 
zmarłego Chrystusa”, https://niezlasztuka.net/o-sztuce/andrea-mantegna-oplakiwanie-zmarlego-chrystusa/ 

(dostęp 30.11.2021). 
19 Tamże. Jego dopełnieniem i zarazem przeciwieństwem był obraz Andrei Montegni „Leżący mężczyzna”, 

ok. 1475-1485 (British Museum, Londyn). 
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powieści Kaspara to nie wyposażeni w kompas wędrowcy odnajdują właściwą drogę, 

ale ślepy przewodnik zwracający się po wskazówkę do natury. Nie bez powodu w wizji 

„ostatniego tchnienia” pojawia się pustynia jako krajobraz nacechowany symbolicznie – 

jednym z jej sensów znaczeniowych jest pojmowanie jej jako miejsca „sprzyjającego 

Boskiemu objawieniu”. Pustynia stanowi „dziedzinę abstrakcji” poza sferą życia 

i istnienia, otwartą jedynie na transcendencję20. Pustynia to nie tylko miejsce objawienia 

się duchowości, to także miejsce ewokujące nieustanną zmienność (można na niej 

pobłądzić, ale i jak ów ślepiec odnaleźć właściwą drogę). Pustynia to dziewiczy ekran 

Natury, rodzaj naturalnej emulsji, na której zapisywane są obrazy, największy z ekranów 

dostępnych ludzkiej percepcji. Tak postrzega ją ów ślepiec wskazujący uczestnikom 

karawany drogę. Taką funkcję pełni w doświadczeniu wewnętrznym Kaspara. Tę funkcję 

nadał jej Herzog, czyniąc ją przedmiotem przedśmiertnej wizji umierającego bohatera.  

Obrazy składające się na wizję karawany przemierzającej pustynię zostały wyraźnie 

wyodrębnione stylistycznie przez reżysera – imitują film przewijający się przed oczami 

widza, jakby nakręcony ze zmienną prędkością przesuwu taśmy, dającą efekt pulsowa-

nia, migotania, wibracji, falowania obrazu. Tym samym droga Kaspara zostaje zawarta 

pomiędzy dwoma doświadczeniami – lochu, do którego został wtrącony niczym więzień 

jaskini Platona (biorący cienie rzucane na ścianę za jedyną istniejącą rzeczywistość) po 

wyzwolenie z kajdan (za sprawą śmierci) ujawniające porażenie rzeczywistością 

i wskazanie na to, jak trzeba nauczyć się widzieć świat (to możliwość innego widzenia, 

jaka dana jest ślepcowi). W micie platońskiej jaskini, jaskinię można pojmować jako 

więzienie duszy, która za prawdziwy byt bierze jedynie to, co poznaje zmysłami. Gdyby 

jednostka mogła zwrócić się nie ku ścianie, lecz ku wyjściu, tj. spojrzeć w głąb siebie, 

mogłaby dotrzeć do źródła prawdziwego poznania i istnienia. Metafora jaskini mówi 

o przejściu od rzeczywistości zmysłowej do pozazmysłowej i w konsekwencji przejściu 

na wyższy poziom poznania od oglądu przedmiotów zmysłowych do poznania rzeczy-

wistości poza jaskinią dzięki intuicyjnemu wglądowi w istotę rzeczywistości, bliskiemu 

doświadczeniu religijno-mistycznemu. Herzog różnicuje te dwa stopnie poznania – 

mieszczańscy notable, choć w bezpośredni sposób nie doświadczyli uwięzienia w jaskini, 

pozostaną na poziomie poznania zmysłowego; przypowieść Kaspara, w której pustynia – 

ekran natury – służy wyznaczeniu drogi, otwarciu na „zwrot ku światłu” – inny rodzaj 

poznania, iluminizm nie ograniczony zmysłem wzroku, jest adresowana przede wszystkim 

do widzów filmu (na co wskazuje choćby wkomponowanie opowiadającego na łożu 

śmierci w kadr).  

Dla tych pochylonych nad umierającym, a potem martwym Kasparem jego Tajem-

nica sprowadza się do racjonalnej eksplikacji dziwnego przypadku istnienia. Film wień-

czy scena, którą inicjuje zbliżenie na podeszwy brudnych i poranionych stóp zmarłego – 

do jednej z nich przyklejona jest biała kartka z datą śmierci Kaspara Hausera 17 grud-

nia 1833 roku. Potem na kamiennej platformie służącej jako stół sekcyjny widoczna 

jest dolna część martwego nagiego ciała Kaspara, nad którym pochyla się czterech męż-

czyzn w czerni – trzej z nich to medycy (w tym profesor Daumer (Walter Ladengast)) 

dokonujący sekcji zwłok, zaś trzeci to skryba (Clemens Scheitz) sporządzający z niej 

protokół. Scena swą kompozycją ikonograficzną nawiązuje do malarskich przedstawień 

dwu lekcji anatomii pędzla Rembrandta van Rijn – „Lekcji anatomii doktora Tulpa” 

 
20 Cirlot J.E., Słownik symboli, przeł. Kania I., Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, s. 342. 
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(1632) i „Lekcji anatomii doktora Deymana” (1656) ilustrujących tradycję widowisk 

parateatralnych theatrum anatomicum21. Uczeni sprowadzają poznanie do tego, co 

widzialne – poddają badaniu anatomicznemu ciało, poczynając od narządów wew-

nętrznych, a kończąc na mózgu. I w cielesnych anomaliach, jak przerośnięty lewy płat 

wątroby odchylony w stronę trzustki czy przerośnięty móżdżek przy niedorozwiniętym 

kresomózgowiu, zwłaszcza w deformacji mózgu upatrują uzasadnienia dziwnego 

zachowania Kaspara. Ich odkryciu towarzyszy triumfalizm wynikający z przekonania, 

że ów dzień przejdzie do historii. Z takim przekonaniem opuszcza miejsce skryba, autor 

pięknego i wyjątkowo dokładnego protokołu z dokonanej sekcji. Jego mała figurka 

oddalająca się w głąb ulicy miasta N… jest miarą małości racjonalizmu jako jedynego 

narzędzia poznania.  

Sekcja zwłok, wgląd w ciało nie odsłania prawdy wewnętrznej postaci, jedynie ją 

zubaża. Herzog zagadki fenomenu Kaspara Hausera nie wiąże z patologią natury 

fizycznej czy umysłowej, lecz z tajemnicą odczuwania przezeń świata, szukania naj-

głębszych prawd o istnieniu (własnym i świata) w widzeniach dających wgląd w inny 

wymiar rzeczywistości. Niepoddająca się do końca ucywilizowaniu świadomość 

bohatera okazuje się bardziej przenikliwa i obnaża bazowanie na naturalnej percepcji 

jako iluzję prawdy. W swym „ostatnim tchnieniu’ Kaspar odsłania tylko rąbek tajem-

nicy – początek historii, która nie zostanie dopowiedziana. Widzenie Kaspara i ślepca 

z jego opowieści o karawanie na pustyni odpowiadają romantycznemu przeciwstawieniu 

się „szkiełku i oku” i otwarciu na pozarozumowy proces poznania. Śmierć Kaspara 

w następstwie zadanej mu rany przynosi kres jego męczeństwu, bo jego historia, w inter-

pretacji Herzoga, jest wizją umęczonego przez kulturę człowieczeństwa22 (temu służy 

analogia z zastygłym w cierpieniu ciałem Chrystusa z obrazu Montegni). Śmierć Kaspara 

jest, w ujęciu Herzoga, nieuniknionym zakończeniem dramatu niezgodności człowieka 

i społeczeństwa, które owego człowieka chce uformować na swoje podobieństwo23.  

Inny wariant nieprzystosowania w realiach współczesnej cywilizacji zakończonego 

desperackim i spektakularnym samobójstwem reprezentuje bohater „Stroszka”24 (1977), 

również zagrany przez Bruna S25. Stroszek, podobnie jak Bruno S. (który część życia 

spędził w zakładach poprawczych, szpitalach i więzieniach) doświadczał ciągłej izolacji, 

która doprowadziła do podobnych objawów nieprzystosowania, jak u Kaspara Hausera. 

Stroszek, współczesny Hauser, jest człowiekiem wolnym od presji kultury, cywilizacji, 

jest otwarty, ufny, szczery i na wszystko patrzy oczyma dziecka26. Ale jest też wyrzut-

kiem żyjącym na marginesie społeczeństwa, mogącym liczyć tylko na dwie życzliwe 

 
21 Zob. na temat tradycji theatrum anatomicum w malarstwie: Jagocha K., Ciało jest dziełem boskim. „Lekcja 

anatomii doktora Tulpa” i pierwsze teatry, https://niezlasztuka.net/o-sztuce/rembrandt-lekcja-anatomii-
doktora-tulpa-teatry-anatomiczne/ (dostęp 30.11.2021). 
22 Werner A., Każdy sobie, historia przeciw wszystkim, „Film na świecie” 4, 1978, s. 11. Herzog szukał 

analogii dla przypadku męczeństwa Kaspara w doświadczeniu bohaterki „Męczeństwa Joanny D`Arc” Carla 

Theodora Dreyera. 
23 Michałek B., Skandal istnienia Kaspara Hausera („Każdy sobie, Bóg przeciw wszystkim”), „Kino” 9, 1975, 

s. 59.  
24 Film miał premierę 12 stycznia 1977 roku. 
25 Historia filmowego Stroszka jest bliska biografii odtwórcy roli – Bruno S. Bruno S. odkryty został przez 
Lutza Eisholza, który nakręcił o nim pełnometrażowy dokument „Bruno – der Schwarze” („Czarny Bruno”, 

1970). Bruno S. był podrzutkiem, dzieckiem prostytutki. Za: Stanisławski K., Wernera Herzoga odmieńcy 

i pasjonaci, dz. cyt., s. 36-37. 
26 Tamże, s. 36. 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/rembrandt-lekcja-anatomii-doktora-tulpa-teatry-anatomiczne/
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/rembrandt-lekcja-anatomii-doktora-tulpa-teatry-anatomiczne/
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mu osoby, równie jak on bezbronne i prześladowane – prostytutkę Evę (Eva Mattes) 

i sąsiada staruszka Scheitza (Clemens Scheitz). To z nimi ucieka z Niemiec do Ameryki, 

poszukując swojej „Ziemi Obiecanej”. Ameryka oferuje ułudę spełnienia amerykań-

skiego snu o dobrobycie i pozorną wolność – wszak nawet Stroszek może kupić dom 

na kredyt (choć na kółkach, by łatwiej mógł odjechać wraz z mitem lepszego życia). 

Gdy nie ma pieniędzy, by spłacić raty, zostaje odarty ze złudzeń – traci dom sprzedany 

na licytacji, dziewczyna ucieka z innym, a zepsutym samochodem uda się w swoją 

ostatnią drogę.  

Ostatni akt jego wiecznej tułaczki rozpoczyna podróż – ucieczka samotnego Stroszka 

starą skradzioną ciężarówką. a jej kulminacja – samobójstwo – ma miejsce w indiań-

skim rezerwacie. Stroszek przemierza drogę od składowiska starych czy przeznaczonych 

na złom samochodów i płaskiego pejzażu, udając się w stronę gór z wierzchołkami zato-

pionymi w białych mgłach i dociera do rezerwatu Czirokezów w zachodnim łańcuchu 

Appalachów (najprawdopodobniej chodzi o Great Smoky Mountains na granicy Pół-

nocnej Karoliny i Tennessee). W barze z kanapkami wydaje ostatnie trzy dolary, by nie 

mieć już nic i wznosi ostatni toast z sąsiadem od stolika. Potem na placu przed barem 

wprawia ciężarówkę w ruch po okręgu (jej przegrzany silnik ulega samozapłonowi), 

a sam udaje się do „gabinetu osobliwości”.  

Stroszek reżyseruje swoją samobójczą śmierć niczym spektakl wpisany w osobliwe 

dekoracje. Gdy braknie pieniędzy, cały raj „Ziemi Obiecanej” staje w miejscu, jak nie 

nakręcona od nowa zabawka27 – to bilans na zero podróży przez życie. Analogią tego 

świata jest ów gabinet osobliwości, w którym, wrzucając monetę do automatu, można 

pobudzić do działania tresowane zwierzęta zamknięte w sztucznym mechanicznym 

otoczeniu (oszklonych gablotach), wpisane w tryby automatów, z których nie ma wyjścia. 

Stroszek uruchamia kolejno trzy – w pierwszym animowany impulsem królik wskakuje 

do lokomotywy zabawki i zaczyna trąbić, w drugim kura włącza płytę, a gdy staje na 

niej, drażniona impulsami elektrycznymi rytmicznie podnosi raz jedną raz drugą nogę, 

tańcząc w rytm muzyki, w trzecim inna kura zaczyna grać na miniaturowym pianinie, 

trącając nogą o klawisze. Mijając ów sztucznie animowany mechaniczny świat – ale-

gorię zniewolenia, Stroszek uruchamia wyciąg krzesełkowy, wsiada do krzesełka 

z wywieszką „Czy to naprawdę ja?” i wznosi się nim w górę, przemierzając drogę tam 

i z powrotem, by w końcu gdzieś ponad ziemią odebrać sobie życie strzałem z dubel-

tówki. Herzog sfilmował jego samobójstwo jako spektakl (choć dokonujący się poza 

kadrem, jednak w specyficznej scenerii – indiańskiego rezerwatu) i zarazem podróż 

(na wyciągu krzesełkowym funkcjonującym w nieustannym ruchu góra-dół). Bohater 

„Stroszka” decyduje się na ostatni gest samoobrony – samobójstwo w rezerwacie 

Indian, zatem w miejscu ochrony tożsamości tubylców, także spychanych na margines 

społeczeństwa. Samobójstwo Stroszka jest wynikiem bilansu wartości istniejących 

w społeczeństwie. A bilans ten według Herzoga jest przerażający28. Fatalizmu sytuacji, 

z której jedynym możliwym wyjściem – manifestacją niezgody na pewien model 

istnienia – jest śmierć, dopełniają obrazy: płonącej ciężarówki Stroszka (wcześniej 

wprawionej przez niego w ruch po okręgu), wyciągu krzesełkowego, którego nie można 

zatrzymać i bezustannie tańczącego kurczaka. Przywołany tymi obrazami ruch po okręgu 

pozwala ludzkie istnienie interpretować w kategoriach błędnego koła, które staje się 
 

27 Tamże, s. 37. 
28 Stroszek, „Filmowy Serwis Prasowy” 428, 1979, s. 13. 
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metaforą sytuacji bez wyjścia. Poszukiwanie szczęścia w świecie okazuje się złudze-

niem. W większości przypadków w filmach Herzoga klęska bohatera jest równocześnie 

kresem jego życia. Najwymowniej objawia się to w przypadku Stroszka i Woyzecka, 

którzy popełniają samobójstwo29.  

Samobójstwo Franza Woyzecka w „Woyzecku”30 – podobnie – będzie następ-

stwem utraty złudzeń – w jego przypadku niewierności kobiety, z którą ma dziecko, 

a która stanowiła jedyny powód, by żyć w stanie opresji i poniżenia. Woyzeck (Klaus 

Kinski) jest prostym żołnierzem podporządkowującym się, niczym kukła, komendom 

musztry (wykonującym mechanicznie każdy wykrzyczany rozkaz), poddającym się 

degradacji do poziomu nieludzkiej istoty ze strony kapitana zawsze zwracającego się 

do niego w trzeciej osobie (On) (dla którego wykonuje posługę golibrody i fryzjera), 

a zwłaszcza upokarzającym eksperymentom quasi medycznym ze strony sadystycznego 

doktora (wytykającego mu zwierzęce instynkty i sprawdzającego na nim efekty ży-

wienia grochem), a wszystko po to, by zapewnić byt jedynym bliskim mu osobom – 

Marii (Eva Mates31) i dziecku. Do pewnego momentu Woyzeck egzystuje na pograniczu 

pomiędzy podporządkowaniem a buntem32, dopiero gdy Maria zostaje mu przedsta-

wiona jako kobieta niewierna, niegodna miłości coś w nim pęka i jego wcześniejsze 

apokaliptyczne wizje Końca urzeczywistniają się, tyle że Apokalipsa ma wymiar 

jednostkowy33, a on staje się jej narzędziem jako sprawca mordu na Marii i ucieczki 

w otchłań wody, która go pochłonie. Finalna tragedia – desperacki czyn Woyzecka – 

nie jest jednak tylko efektem impulsu – wstrząsu emocjonalnego wywołanego zdradą 

i poczuciem utraty godności mężczyzny, ona dojrzewa stopniowo w atmosferze miejsca, 

ciężaru systemu opresji, przeczuć odbieranych jako sygnały z natury, niepokoju w związku 

z apokaliptycznymi wizjami. 

Znamienne, że Herzog historię Franza Woyzecka, wywodzącą się z dramatu ro-

mantycznego Georga Bűchnera34 osadził w specyficznych realiach niedookreślonego 

miejsca. W pierwowzorze literackim w luźno ze sobą powiązanych obrazach, utrzyma-

nych w stylu balladowym, przedstawił Bűchner w sposób realistyczny tragedię prze-

śladowanego przez los szarego człowieka35. Herzog przekształcił ją w przypowieść 

o zbrodni (o znamionach czynu tragicznego) dokonanej w imię ocalenia godności i czło-

wieczeństwa. Historia kolejnego z cierpiących bohaterów (pokroju Kaspara Hausera 

czy Stroszka) nieuchronnie prowadzi ku śmierci. Ta nieuchronność zawarta została już 

 
29 Sobotka K., Krzyk człowieka. Twórczość filmowa Wernera Herzoga, [w:] tenże (red.), Mistrzowie kina 

europejskiego, STO Films Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski, Łódź 1996, s. 174. 
30 Film miał premierę w maju 1979 roku. 
31 Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes otrzymała za rolę Marii nagrodę dla najlepszej 
aktorki drugiego planu. 
32 Zob.: Theobaldy J., Podróże w szaleństwo, przeł. Ciechomska M., „Film na świecie” 331/332, 1986, s. 129. 
33 Sarbiewska J., Ontologia i estetyka filmowych obrazów Wernera Herzoga, Wydawnictwo słowo/obraz 

terytoria, Gdańsk 2014, s. 45. 
34 Georg Bűchner dramatu nie dokończył, stąd ma on formę „dramatu otwartego”; najprawdopodobniej pisał 

go między końcem lipca i początkiem października 1836 roku. Pisanie rozpoczął w Strasburgu, gdzie 

przebywał od wiosny 1835 roku do jesieni 1836 roku. Bűchner zmarł przedwcześnie w wieku zaledwie 23 lat 

na tyfus 19 lutego 1837 roku w Zurychu. Po raz pierwszy dramat ukazał się drukiem po jego śmierci w 1879 roku 
(w wersji zredagowanej przez Karla Emila Franzosa). Za: Chodery J., Urbanowicz M. (red.), Mały słownik 

pisarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 56, 57. Film 

Herzoga „Woyzeck” miał premierę 25 maja 1979 roku. 
35 Tamże, s. 57. 
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w inicjalnych obrazach filmu. Choć „Woyzeck” klasyfikowany jest jako najlepsze dzieło 

nurtu humanistycznego36 w filmach Herzoga, to ukazany w ekspozycji filmu pejzaż 

miasteczka nad jeziorem jest symptomem tego, co ma nadejść. Inicjalny napis sytuuje 

historię Woyzecka w miejscu, które pozwala na jej uogólnienie: W jakimś małym 

miasteczku, nad jakimś dużym, cichym jeziorem (podobnie jak w przypadku Kaspara 

Hausera w mieście N…37). Widok tego miasteczka nad jeziorem daje wrażenie pustki, 

ciszy, stagnacji, pejzażu naznaczonego martwotą. Pejzaż ten został namalowany kamerą 

Jörga Schmidta-Reitweina w stylu „Widoku Delft” (1660-1661) Johannesa Vermeera. 

W przypadku dzieła holenderskiego malarza tego typu pejzaż był symbolem otacza-

jącego człowieka porządku świata. W filmie Herzoga rzecznikiem takiego porządku 

jest kapitan, zaś Woyzeck ze swoim pośpiechem i nieustannym ruchem, w jego opinii, 

stanowi zagrożenie dla pogrążonego w bezpiecznym bezruchu ładu świata. Kapitan utoż-

samia spokój z cnotą, choć – nawet jego – widok młyńskiego koła przyprawia o melan-

cholię i zadumę nad tym, dokąd to wszystko zmierza. Herzog kojarzy ów pejzaż nie jak 

mistrz holenderski z „nadzieją życia”, lecz stagnacją oznaczającą naznaczenie śmiercią.  

Woyzecka widok miasta wprawia w nastrój melancholii i katastroficznych przeczuć. 

Już sam pejzaż sprawia, że trawi go irracjonalny niepokój. Gdy z perspektywy zarośli 

za jeziorem patrzy w stronę miasta, przemawia do swego kolegi Andresa jak prorok 

zagłady:  

To miejsce przeklęte. Widzisz tam, tę smugę światła. Tam głowa odwraca się 

wieczorami. Cicho Andres, słyszysz, coś się dzieje, coś za mną, pode mną. 

Głucho, słyszysz, całkiem głucho pod spodem. Jak cicho, chciałoby się wstrzy-

mać oddech. Jak to się unosi nad miastem. (…). Cicho, całkiem cicho, jakby 

świat umarł.  

Potem przerażeni kryją się w zaroślach.  

Strażnikami ustabilizowanego porządku świata są kapitan i doktor, ale jest to świat, 

w którym za fasadą pojęć cnoty (idei przyświecającej kapitanowi wytykającemu 

Woyzeckowi związek bez kościelnego błogosławieństwa i nieślubne dziecko) i nauki 

(motywowanego intencją poznawczą doktora badania zwierzęcych odruchów żołnierza 

i reakcji jego organizmu stymulowanych drakońską dietą) kryje się okrucieństwo i upod-

lenie podwładnego (nazywanego zastępczym zaimkiem On). Ich ciasnym horyzontom 

przeciwstawiony jest mroczny profetyzm Woyzecka wskazujący na nieuchronność 

jego losu. Za urywanymi frazami filozofującego Woyzecka kryje się przeczucie tra-

gicznego końca, jak w słowach skierowanych do doktora na marginesie refleksji 

o podwójnej naturze:  

 
36 Emmanuel Carrère wyróżnia dwa podstawowe nurty w filmach Herzoga: nurt pejzażowy (w którym 

kontemplacja natury pozwala mówić o zjawisku panteistycznej ekstazy) z typowymi przykładami, jak: „Fata 
Morgana”, „Znaki życia”, „Aguirre – Gniew Boży” i „Szklane serce” oraz „humanistyczny” (obrazujący 

gwałtowne uczucia, jak cierpienie, bunt…) reprezentowany przez filmy tj. „Nawet karły były kiedyś małe”, 

„Stroszek” i „Woyzeck”. Obie tendencje łączy „Zagadka Kaspara Hausera” i niezbyt doceniony przez 

Carrère`a „Nosferatu-wampir”. Zob.: Carrère E., Werner Herzog – twórca Woyzecka, „Film na świecie” 2-3, 
1980, s. 102 lub przedruk [w:] Werner Herzog, Wydawcy Peter C. Seel, Bogusław Zmudziński, Kraków 

1994, s. 91.  
37 Choć przypadek historycznego Kaspara Hausera, człowieka o nieustalonej tożsamości, wiąże się z konkret-

nym miejscem – 26 maja 1828 roku pojawił się on w tajemniczych okolicznościach na ulicach Norymbergi. 



 

Iwona Kolasińska-Pasterczyk 
 

60 

 

Kiedy słońce stoi w południe, jakby w świat jakiś ogień wchodził. Ale (…), kiedy 

natura się skończy, to jest kiedy świat pociemnieje, że trzeba się po omacku po 

nim poruszać… (…) Kiedy wszystko stanie się ciemne i tylko czerwony blask 

od zachodu, jak z jakiegoś komina… 

 Tak właśnie zdrada Marii pogrąży bohatera w absolutnej ciemności, w mrocznej 

otchłani własnych demonów, które wezwą go do mordu na niewiernej.  

Wraz ze zdradą Marii prześladujące Woyzecka przeczucie katastrofy przybiera formę 

wypełnienia nakazu podpowiadanego przez naturę. Maria marzy o lepszym życiu 

i awansie społecznym, więc skuszona postawną postacią tamburmajora (o „piersi tura 

i łapach lwa”) zdradza poniżanego i jakby upośledzonego (bo naznaczonego znamie-

niem pewnej ułomności i szaleństwa) szeregowca. Symbolem tej zdrady jest prezent – 

kolczyki, jak mniema złote. Ten detal, gdy przegląda się w lustrze jest równie ważny jak 

perłowe kolczyki na obrazie Johannesa Vermeera „Dziewczyna z perłą” (ok. 1664 roku) – 

upatruje w nim nobilitacji pozwalającej na moment poczuć się damą. Wszystkie 

wydarzenia następujące po tej zdradzie składają się na preludium triumfu śmierci nad 

nędznym życiem. Wiadomość o zdradzie zostaje mu przekazana przez kapitana i dok-

tora w ramach kolejnego eksperymentu testującego reakcje jego organizmu. Doktor 

komentuje ją: mięśnie twarzy sztywne, skaczące, postawa wzburzona…), ale istota tkwi 

nie w tym, co widoczne, ale w doświadczeniu wewnętrznym, dojmującym bólu, który 

Woyzeck wyraża na swój patetyczny sposób:  

Ziemia jest piekielnie gorąca, zimno mi, piekło jest zimne. Niemożliwe, załóżmy 

się, niemożliwe człowieku, niemożliwe. (…) Piękne szare niebo, aż ma się ochotę 

ściąć kłodę, żeby się na niej powiesić!  

Potem szuka potwierdzenia tej zdrady – znajduje je, widząc Marię tańczącą w ta-

wernie z tamburmajorem, a gdy przygląda się jej w jej domu, stwierdza: Po prawdzie 

nic nie widać.  

W swojej kolejnej przypowieści o cierpieniu kulminującym śmiercią, Herzog 

posłużył się stylizacją biblijną z intencją przekazania nie dobrej, lecz złej nowiny. To 

dwa istotne momenty w filmie. Pierwszy tyczy się Marii, która świadoma swego czynu 

i zaniepokojona faktem, że Franz nie przychodzi, sięga po Biblię i czyta passus po-

święcony jawnogrzesznicy:  

A żadnego kłamstwa w jego ustach nie było. Ale faryzeusze przyprowadzili do 

niego niewiastę przyłapaną na cudzołóstwie i postawili ją pośrodku. A Jezus 

rzekł: nie potępiam Cię. Idź i od tej chwili nie grzesz więcej.  

Ów fragment nie jest dosłownym cytatem z Ewangelii według św. Łukasza (Łuk. 7, 

36-49), lecz jego parafrazą. Maria, świadoma swojej winy, ale niezdolna do skruchy, 

zwraca się do Boga: Boże, nie spoglądaj na mnie. I jej wina nie zostanie wybaczona. 

Maria siedząca profilem do widza, zatopiona w lekturze, zanurzona w rozmyślaniach, 

z twarzą i szyją rozświetloną przez wpadające przez okno światło, z malującą się na 

twarzy melancholią przypomina postać kobiety z obrazu Johannesa Vermeera „Dziew-

czyna czytająca list w otwartym oknie” (1657-1659). Dzieło Vermeera interpretowano 

jako scenę rodzajową o podtekście miłosnym (list jako owoc zakazanej miłości). Od-

słonięty przez konserwatorów sztuki Amor czyni z obrazu jednoznaczną alegorię miłości. 
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Kupidyn z dzieła Vermeera, „obraz w obrazie” sygnalizował paraboliczne treści38. Kom-

pozycja ujęcia z Marią czytającą, stylizowana na obraz holenderskiego malarza, dziedziczy 

te sensy – funkcję nieobecnego w kadrze Amora pełni obecny w myślach tamburmajor.  

Drugi moment to wieszczenie Żyda stylizowane na język biblijny również powią-

zane ze zdradą Marii, bo głoszone pod arkadami przy tawernie, w której tańczyła z tam-

burmajorem. Zawieszony na belce imitującej dźwiganie krzyża głosi swą „naukę” 

o losie ludzkim pojmowanym jako klęska i samozniszczeniu wpisanym w istnienie:  

Jednakże, kiedy wędrowiec opiera się o strumień czasu lub, gdy próbuje sobie 

odpowiedzieć na Boskie pytania i sam się do siebie zwraca – dlaczego czło-

wiek jest? Dlaczego człowiek jest? Ale zaprawdę powiadam wam…, od czego 

miałby powstać chłop, szewc, doktor, gdyby Bóg go nie stworzył. A od czego 

żołnierz, gdyby go On w potrzebę samo-uśmiercenia nie wyposażył. Dlatego 

nie wątpcie, ale wszystko, co ziemskie jest złe, nawet pieniądz gnije. Na zakoń-

czenie, moi kochani słuchacze, sikajmy na krzyż, przez co jeden Żyd umrze!  

To złowieszczenie Żyda nie daje pomyślnej prognozy na przyszłość, odnosi się do 

koncepcji ludzkiego losu pojmowanego jako samozniszczenie wpisane w Boski plan. 

Zaraz potem Woyzeck ucieka z miasta na pole makowe, by przystawić ucho do 

ziemi i usłyszeć głos Natury podpowiadający jak ma postąpić „jedyny sprawiedliwy”. 

Jako człowiek niepogodzony ze Złem oczekuje od natury wskazówki jak uporać się 

z bólem istnienia. Wsłuchuje się w owe głosy ziemi i wiatru: Głośniej, głośniej… Co 

mówicie? Zasztyletuj? Powinienem? Muszę? Tu też słyszę i wiatr to mówi. Zasztyletuj! 

Zostaje mu już tylko zakup noża w sklepiku Żyda, przekazanie Andresowi rodzinnych 

pamiątek i zrobienie bilansu życia: Franz Woyzeck, szeregowy, fizylier II pułku II 

batalionu IV kompanii. Urodzony w Marii Zwiastowania 20 lipca. Dzisiaj mam 40 lat, 

7 miesięcy i 12 dni.  

Ostatni akt jego dramatu egzystencji rozegra się nad wodą. Franz prowadzi Marię 

o zmierzchu nad staw, stojącą wodę, która zawsze w filmach Herzoga jest zwiastunem 

śmierci. Stojąc nad stawem u boku Franza, Maria kieruje wzrok w stronę wscho-

dzącego księżyca i zaniepokojona jego dziwną poświatą, wzdycha: Ach, jaki czerwony 

księżyc! Wówczas zza jej pleców dopowiada Woyzeck – Jak skrwawiony nóż. Mord 

realizuje się w okolicznościach z prześladujących go wcześniejszych wizji – nastania 

ciemności rozświetlonej czerwonym blaskiem od zachodu. Ów blask odbija się tylko 

na ich twarzach i sylwetkach wpisanych w soczystą zieleń otaczającej ich natury. 

Wówczas Franz wznosi nóż, by ją zadźgać i kilkakrotnie zatapia go w jej ciele aż krew 

rozbryzgnie się na jej rękach i twarzy. Herzog sfilmował tę scenę niczym spektakl 

pantomimy rozciągnięty w czasie. Jej klimat budują dramatyczne gesty, ruchy, pozy 

i mimika Woyzecka oddająca ból, rozpacz, cierpienie. Klaus Kinski gra w tej scenie 

z równą intensywnością twarzą, co całym ciałem. Scena zabójstwa Marii jest pełna 

dramatyzmu, ale pokazana została w zwolnionym tempie aż do granicy wytrzymałości – 

kamera nie ‘spuszcza wzroku’ z twarzy Woyzecka i jego torsu. Dzięki tej zintensyfi-

kowanej grze Kinskiego historia Woyzecka jest wprost rozdzierająca39. Mordując Marię, 

Woyzeck realizuje zbrodnię, która cały czas unosiła się w powietrzu od jego pierw-

 
38 Johannes Vermeer, Dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie, 1657-1659, https://niezlasztuka.net/o-

sztuce/johannes-vermeer-dziewczyna-czytajaca-list-przy-otwartym-oknie/ (dostęp 5.12.2021). 
39 Carrère E., Werner Herzog – twórca Woyzecka…, dz. cyt., s. 94. 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/johannes-vermeer-dziewczyna-czytajaca-list-przy-otwartym-oknie/
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/johannes-vermeer-dziewczyna-czytajaca-list-przy-otwartym-oknie/
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szego spojrzenia na stagnujące się wody jeziora i smugę światła nad miastem postrze-

ganym jako przeklęte miejsce.  

Z dramatyczną śmiercią Marii skontrastował Herzog ciche odejście Woyzecka. 

Jego śmierć to zawoalowane samobójstwo. Woyzeck nosi na sobie ślady popełnionej 

zbrodni – to krew na ubraniu. Ale ucieka od świadomości czynu. Gdy plamami krwi 

zwraca na siebie uwagę w tawernie, krzyczy: Czy ja jestem jakimś mordercą? Co się 

tak gapicie? Spójrzcie na siebie! Potem wraca nad staw na miejsce zbrodni i aby zmyć 

krew ze swego ubrania, pozbyć się narzędzia mordu wchodzi do wody coraz dalej, aż 

traci grunt pod nogami, znikając w odmętach stawu. Jego odejście jest równie ciche, 

jak dramatyczną była śmierć Marii.  

Ostatnia scena filmu rozgrywa się już w blasku dnia i w tym z pozoru idyllicznym 

pejzażu – miejscu nad stawem, gdzie dokonano zbrodni. Na trawie jeszcze leży przy-

kryte płótnem ciało Marii, a w pobliżu czarna trumna, w której ma być umieszczona. 

Jej śmierć niczym spektakl przyciąga widzów – biegnące z podwórka dzieci chcące 

coś jeszcze zobaczyć i kilku miejskich urzędników dokonujących autopsji. Na ekranie 

pojawia się napis odpowiadający protokołowi z tej wizji lokalnej: Dobry mord, 

prawdziwy mord, piękny mord. Tak piękny, jak tylko można zapragnąć. Już dawno 

takiego nie mieliśmy. 

Dla świata efektowna zbrodnia pozostanie spektaklem, a ciche odejście Woyzecka 

pójdzie w zapomnienie. Ale zarówno jego mord, jak i samobójstwo jest desperackim 

krokiem dokonanym w obronie własnego człowieczeństwa. Zbrodnia, jaką popełnia 

Woyzeck:  

w imię konieczności bycia wiernym własnym prawom moralnym, zbrodnia 

podniesiona do rangi ofiarnego obrzędu zabijania Zła, jest (…) tylko tragicz-

nym i daremnym krzykiem protestu40.  

Ale potwierdza też przeczucie Woyzecka, że człowiek jest otchłanią. Postać Woyzecka 

jest kolejnym pretekstem do snucia przez Herzoga rozważań nad tym, jaki jest czło-

wiek. Werner Herzog jest:  

bardzo precyzyjny, nigdy utopijny w swej refleksji nad kondycją człowieka. 

Bada tylko stosunki sił. I dowodzi: Bunt przeciw kulturze nie jest możliwy, 

powrotu do natury też się przezeń nie urzeczywistni. (…) Jedyna szansa 

kontestacji kultury to ucieczka do doskonałości, przekroczenie ludzkich granic 

aż do demens, czyli utraty kontaktu z otoczeniem41.  

To przypadek Woyzecka, ale w pewnym sensie też Hausera czy Stroszka. Woyzeck, 

w interpretacji Herzoga, budzi współczucie i jako krzywdzony, i jako krzywdzący, bo 

wina leży po drugiej stronie – tych, którym Woyzeck krzyczy w twarz, by spojrzeli na 

siebie. Werner Herzog bada ekstrema. Dociera do granic człowieka (…) Odkrywa 

świat człowieka właściwego, takim, jakim on jest sam, tylko dla siebie. Jest to człowiek 

zagłady. Esencją człowieka samego dla siebie jest właśnie zagłada42. Dlatego w osta-

tecznym rozrachunku Kaspar, Stroszek czy Woyzeck uciekają w śmierć. To bowiem 

w gruncie rzeczy:  

 
40 Janus A., Eschatologia Wernera Herzoga, „Film” 28, 1981, s. 16. 
41 Chyła W., Wernera Herzoga esej o człowieku, „Film” 26, 1983, s. 16. 
42 Tamże. 
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jedna i ta sama osoba, ten sam zabłocony i poniżony żebrak, któremu nawet 

miłość została zrabowana. Pozostawała mu tylko śmierć, ale nawet ona nie ma 

owej metafizycznej godności – jest niewyrozumiała, a zarazem nieunikniona 

jak jego przeznaczenie43. 

4. Wizje apokaliptycznej zagłady 

Śmierć u Herzoga jest także zdarzeniem o wymiarze apokaliptycznym (prognozo-

wanym, zapowiedzianym bądź dokonanym), co obrazują w szczególności filmy: „Fata 

Morgana” (1971), „Nawet karły były kiedyś małe” (1970), „Aguirre, gniew Boży” 

(1972) i „Szklane serce” (1976). Naznaczenie znamieniem nieuchronności zagłady 

zostało sugestywnie zawarte już w dominujących w nich pejzażach, które są przestrze-

niami śmierci. Pejzaże odgrywają w nich rolę wewnątrzegzystencjalną44. Dla Herzoga 

konkretne wydarzenie może rozegrać się tylko w określonej scenerii, w innym miejscu 

będzie ono miało całkiem inny przebieg45. Krajobraz w jego filmach ma więc walor 

sugestywny. Uprzywilejowane przez Herzoga scenerie śmierci to: pustynia, wyspa/y, 

góry i akweny wodne. 

W „Fata Morganie” (1971)46, impresyjnym poemacie, pustynia jest pejzażem umie-

rającej planety, nie tyle krajobrazem samym w sobie, co nacechowanym metaforycz-

nie. Ta „symfonia obrazowa” złożona z trzech części: Stworzenie, Raj i Złoty Wiek 

została opatrzona komentarzem z Popol Vuh – świętej księgi Indian Quiche z Gwa-

temali, czytanym przez Lotte Eisner. Już w komentarzu do Stworzenia (świata) mityczna 

historia ludzkości kończy się zagładą zapowiadaną słowami: Wszyscy oni byli bez 

rozumu… znajdującymi odzwierciedlenie w mirażu wizji zagłady wpisanej w pejzaż 

Sahary. Herzog pokazał pustynię jako miejsce jednego z najważniejszych, bo skraj-

nych, doświadczeń egzystencjalnych. Na pustyni widoczne są szczątki ludzkiej cywili-

zacji – wraki samochodów, samolotów, surrealistyczne ciągi zasieków na wpół zasypa-

nych piaskiem, a nad horyzontem, niczym fatamorgana, wyłaniają się gigantyczne 

śmietniska, instalacje rafineryjne mogące zniszczyć szczątki życia tlącego się na 

pustyni. Herzog uchwycił zmienność krajobrazu pustyni i uczynił go przedmiotem 

osobistej plastyczno-mistycznej impresji na temat końca cywilizacji ukazanej jakby 

z perspektywy przybysza z innej planety (Uxmal)47. Z jednej strony „Fata Morgana” 

daje wrażenie skazania na zagładę wszelkiego stworzenia:  

W krajobrazach tego filmu, w olśniewająco pięknej obcości, która mieści się 

pomiędzy osobistą wizją a obiektywizmem dokumentu, przyszłość ludzi jest już 

przegrana. Nie pojmując siebie samych, potykają się tu i tam o resztki świata, 

który kiedyś chcieli urządzić48.  

  

 
43 Emmanuel Carrère, Werner Herzog…, dz. cyt., s. 95. 
44 Janion M., Byt rozpaczliwy i szalony, dz. cyt., s. 34. 
45 Każdy dla siebie… Rozmowa z Wernerem Herzogiem, przeł. Bogobowicz A., „Film na świecie” 11-12, 

1975, s. 80 [pierwodruk: Sight and Sound, wiosna 1975]. 
46 Film był kręcony od listopada 1968 do grudnia 1969 roku, a miał swoją premierę 19 kwietnia 1971 roku. 
47 Stanisławski K., Wernera Herzoga odmieńcy i pasjonaci, dz. cyt., s. 29. 
48 Verlag C.H., Werner Herzog, Monachium 1979, cyt. za: „Film na świecie” 331-332, 1986, (przeł. 

Ciechomska M.). 
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Z drugiej strony już sam tytuł filmu sygnalizuje, że chodzi o:  

iluzje, odbicia światła, wizje i koszmary. (…) natrafiamy na resztki zachodniej 

cywilizacji, które w sensie dosłownym giną w morzu piachu. Do tego wpro-

wadzające w błąd teksty z gwatemalskiego mitu o stworzeniu świata i zdania 

typu: ’Już w raju człowiek rodzi się martwy’. Aby pokazać rzeczy nierealne, 

trzeba pokonać granice realności…49.  

Obrazy szczątków cywilizacji zyskują sankcję apokalipsy spełnionej (czy spełnia-

jącej się), ale sposób ich uwidaczniania (złuda zjawisk optycznych na pustyni) niejako 

wyjmują je z realności, pozostawiając w sferze złowieszczenia z opowiadań o kata-

strofie. W tym sensie wizja zagłady wpisana w scenerię pustyni zapowiada proroctwa 

Hiasa ze „Szklanego serca” przeżywającego wizję zbliżającego się końca świata50. 

Drugim miejscem sprzyjającym zagładzie jest wyspa. Wpisując historie ze „Znaków 

życia” i „Nawet karły były kiedyś małe” w scenerię wysp Herzog nawiązał do 

utrwalonej w kulturze symboliki wyspy jako miejsca izolacji, samotności i śmierci51. 

W „Znakach życia” stan apatii bohaterów i wrażenie oczekiwania na coś czy wręcz 

zamierania jest pochodną martwego pejzażu – ruin starej twierdzy usytuowanej na 

wyspie – kamienistej, pylastej, niemal pozbawionej roślinności. Historia żołnierza 

Stroszka i towarzyszących mu osób umieszczonych w twierdzy, by jej strzec, ujęta 

została w klamrę dwu przedstawień – ujęć z lotu ptaka na wyspę w ekspozycji filmu 

ukazujących kręte i pylaste górskie drogi, którymi jedzie jakaś furgonetka (jak się 

okaże ta, którą przywiozą rannego Stroszka) i ujęć składających się na epilog prezentu-

jących umykające krajobrazy pozostawiane za opuszczającym wyspę samochodem, 

z kurzem wzbijającym się z drogi, którą jedzie. Herzog nakręcił „Znaki życia” w ple-

nerach greckiej wyspy Kos należącej do archipelagu Dodekanez na Morzu Egejskim 

i w fortecy, którą imitowały ruiny zamku zbudowanego w XIV wieku przez Zakon 

Joannitów. To izolacja, pejzaż kamienny i pusty, wysoka temperatura powietrza dają 

wrażenie martwego miejsca, w którym nic się nie dzieje, miejsca, które sprzyja naro-

dzinom szaleństwa mogącego kulminować katastrofą (próbą wysadzenia przez Stroszka 

siebie wraz z fortecą). Dopełnienie tego wrażenia stanowią destrukcje w naturze i wobec 

natury. Pojawia się w tym filmie „specyficzny kod językowy” – wydobywanie analogii 

pomiędzy światem ludzi i zwierząt52. Intensyfikacja przygnębiającego nastroju jest po-

chodną głuchej ciszy (w której pobrzmiewają jedynie monotonne dźwięki wydawane 

przez cykady) i martwoty natury, na którą składają się takie obrazy, jak: budowanie 

pułapek na karaluchy, wypchana kura, hipnotyzowana kura, kura zagrzebana w piasku 

i w końcu martwy osioł. Obojętność człowieka na widok kury zakopanej w piasku jest 

powtórzeniem analogicznego obrazu żywego koguta zakopanego po szyję w piasku 

z dokumentu Herzoga „Zabawa w piasku” (1964), w którym z pozoru niewinne dziecięce 

zabawy w piasku odsłaniały krwiożercze i straszliwe instynkty. 

 
49 Pflaum H.G., Obrazy stanu cywilizacji, [w:] Werner Herzog…, dz. cyt., s. 62. 
50 Na to, że „Fata Morgana” jest w pewnym sensie antycypacją „Szklanego serca” zwrócił też uwagę Jan 
Słodowski, zob. Słodowski J., Młode kino RFN w kontekście tradycji ekspresjonizmu filmowego, [w:] Helman 

A., Madej A. (red.), Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985, s. 80. 
51 Cirlot J.E., Słownik symboli, dz. cyt., s. 465. 
52 Ghali N., Twórczość Wernera Herzoga, przeł. Puzyna S.), „Film na świecie” 11-12, 1975, s. 83.  
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Katastrofa możliwa ze „Znaków życia” staje się faktem w filmie „Nawet karły były 

kiedyś małe”53. Jest efektem rebelii karłów, mieszkańców odizolowanego od reszty 

świata specjalnego ośrodka, przeciwko jego dyrekcji. Wszczęty przez nich bunt jest 

wyrazem sprzeciwu wobec uwięzienia przez tymczasowego opiekuna ośrodka (rekru-

towanego również z grupy karłów) ich kolegi. Rewolta ma jednak głębsze źródło – 

wynika z buntu przeciw pozorom normalnego istnienia i jest wymierzona we wszelkie 

przejawy fikcyjnego dobrostanu. Ich ośrodek jest bowiem swego rodzaju sztuczną 

enklawą życia, pozorem rajskiego ogrodu na tle pustkowia odciętego od świata, usy-

tuowanym na jałowej wysepce. Za scenerię posłużyła Herzogowi hiszpańska wyspa 

Lanzarote należąca do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Karły stanowią na owej wysepce 

rodzaj społeczności zorganizowanej, ale pozostającej w izolacji przestrzennej i społecznej 

względem cywilizacji (a więc zepchniętej na margines życia). Zamieszkują ośrodek 

o białych murach (sterylną przestrzeń) wpisany w szarość pylastej, pozbawionej natu-

ralnej roślinności ziemi. Na tle pustkowia jedynymi oznakami życia w naturze są samotne 

drzewo wkopane na wzgórzu i rośliny hodowane w donicach na terenie ośrodka. To 

w nie zostanie wymierzona agresja zbuntowanych karłów – dochodzi do podpalenia 

i obalenia jedynego drzewa na tym pozbawionym roślinności terenie (symbolu rajskiego 

ogrodu), potem podpalania doniczek z kwiatami. Pierwotna rewolta wobec opresji władzy 

przybiera formę wyzwolenia ślepych sił destrukcji wymierzonych tyleż we własną 

społeczność (scena inscenizacji przymusowego małżeństwa karłów i sadystycznego 

naigrywania się z ich zmagania się ze zbyt wielkim łożem, sceny przemocy wobec 

dwu niewidomych karłów), co dobytek ośrodka – faunę (zabicie maciory i dręczenie 

prosiąt) i florę (podpalenie roślin w doniczkach), jak również sprzęty (niszczenie roz-

maitych urządzeń). Spotęgowaniu ekspresji niszczycielskich instynktów karłów posłużył 

Herzogowi, charakterystyczny dla jego stylu, zabieg antropomorfizacji fauny: białe 

kury dziobiące się na żywo, niczym kanibale, kura rozdziobująca padło innej kury czy 

inna walcząca o ścierwo szczura, wpisujące się w relacje pomiędzy katem a ofiarą. Ów 

zabieg służy zwykle Herzogowi przyporządkowaniu człowieka do świata, w którym 

panują prawa dżungli (silniejszy eliminuje słabszego).  

Gradacja aktów zniszczenia kulminuje spektakularnym finałem materialnej destrukcji 

i duchowej autodestrukcji. Najpierw karły na dziedzińcu ośrodka urządzają swoistą 

ucztę, która przeradza się w groteskową trawestację odświętnej kolacji (funkcjonującej 

w charakterze bluźnierczej „ostatniej wieczerzy”): wystawiony stół z białym obrusem 

i białą zastawą, przygotowane potrawy, modlitwa przed posiłkiem, dobre maniery przy 

stole zostają zniweczone w euforycznym akcie dewastacji (rozbijane talerze, walka „na 

makarony”, latające arbuzy, żonglerka jajkami, rzuty do celu – w samochód). Potem 

utworzony przez karły taneczny korowód dookoła zastawionego stołu i ich taniec 

wokół walczących kogutów imituje dance macabre zapowiadający zagładę. Wreszcie 

karły formują na dziedzińcu ośrodka procesję prowadzoną przez jednego z nich niosącego 

krzyż z rozpiętą na nim małpą, podążającą po kole przy świetle pochodni i płonących 

doniczek z kwiatami (przypominających znicze nagrobne). Tło dla uczty, tanecznego 

korowodu i procesji karłów stanowi, widoczny na drugim planie, zataczający niekoń-

czące się kręgi, samochód wskazujący na sytuację bez wyjścia, na krąg niemożności, 

brak jakiejkolwiek nadziei. Upojenie aktem totalnego zniszczenia mienia jest też formą 

 
53 Film miał premierę 15 maja 1970 roku. 
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autodestrukcji. Jedynym komentarzem do obrazu gruzów tego mikroświata jest śmiech 

najmniejszego z karłów (zwanego Hombre), przeradzający się w ochrypły i spazmatyczny 

rechot, którym sam zaczyna się krztusić. Śmiech wybrzmiewający w nieskończoność 

zaczyna niepokoić, jest złowieszczy. Rewolta karłów kulminująca aktem profanacji 

liturgii (nawiązanie do motywów „ostatniej wieczerzy”, tańca śmierci i procesji z krzy-

żem) jest wizją deprawacji człowieka zmierzającego ku zagładzie, alegorią upadku. 

Pokazując świat karłów zmierzających ku zagładzie, Herzog nie zestawił go z żadną 

„normatywną” istotą ludzką stanowiącą punkt odniesienia (dla ukazania „małości” 

człowieka posłużył się metaforą bezpośrednią, czyli miarą fizyczną – małym wzrostem 

karłów). Rewolta karłów jest wyrazem buntu wobec tych, którzy skazali ich na karę 

izolacji za niezawiniony grzech inności54, ale bezmyślna destrukcja, pasja niszczenia 

prowadząca do samozniszczenia to wizja szaleństwa świata zmierzającego ku zagła-

dzie. Ukazana w filmie rewolta kulminuje spektakularną procesją wymierzoną w wartości 

skłamane tzw. normalnego społeczeństwa, ale zyskuje też uniwersalny wydźwięk przy-

powieści o upadku i samozatraceniu.  

Zapowiedź klęski i nieuchronności zagłady wyprawy Hiszpanów pod wodzą Gonzala 

Pizarra na poszukiwanie mitycznego Eldorado w Aguirre, gniew Boży55 wpisana została 

już w obrazy inicjalne filmu – zstępowania uczestników wyprawy z częściowo spowitej 

mgłami wysokiej góry (w Andach) po ścieżce wiodącej w stronę peruwiańskiej dżungli 

i wód Amazonki. Daleki  

plan ogólny, od którego zaczyna się film, nie pozostawia (…) żadnych złudzeń 

co do losów wyprawy: na tle olbrzymiej góry porośniętej dżunglą widzimy 

jakieś poruszające się punkciki. W miarę zbliżania się kamery (…) w owych 

mrówkach rozpoznajemy członków ekspedycji. Uderza (…) kontrast: ogrom 

świata i małość ludzi. Wyprawa (…) skazana jest z góry na niepowodzenie 

odkąd niepohamowane ambicje przerastają możliwości ludzkie56.  

Ruch zstępujący, niczym do otchłani (dżungli, która stanie się pułapką), ogrom gór 

uzmysławiających znikomość człowieka wobec natury to sceneria przedsionka piekła, 

którym okaże się dopiero nasycona wilgocią tropikalna dżungla z jej złowieszczymi 

odgłosami pokrzykiwania ptaków i Indian, atmosferą czyhającego zewsząd zagrożenia 

(nawet ze strony kanibali). Gdy dzika dżungla budząca trwogę okaże się nie do 

pokonania, członkom ekspedycji zwiadowczej Pedra de Ursúi (zastąpionego w wyniku 

walki o władzę figurantem Fernando de Guzmánem a w istocie przejmującym kierow-

nictwo wyprawy szaleńcem Aguirre owładniętym idée fixe – dotarcia za wszelką cenę 

do mitycznego Eldorado) pozostaje spływ tratwami raz rwącą, innym razem niemal 

uśpioną rzeką. Ekspedycja pod wodzą Aguirre (Klaus Kinski) nasuwa skojarzenie 

z podróżą przez nieznane terytorium i poprzez wnętrze duszy ludzkiej z Jądra ciemności 

Josepha Conrada57. W opowiadaniu Conrada śmierć czatująca w powietrzu, w wodzie, 

w gąszczu oczekuje człowieka, który opuścił cywilizację i podążając za swą mroczną 

ambicją dociera do granic znanego świata58. W filmie Herzoga podobnie dżungla 

 
54 Stanisławski K., Wernera Herzoga odmieńcy i pasjonaci, dz. cyt., s. 31. 
55 Film miał premierę 29 grudnia 1972 roku. 
56 Ghali N., Twórczość Wernera Herzoga, dz. cyt., s. 85. 
57 Sirianni P., Podróż Aguirre do jądra ciemności (Aguirre, gniew Boży), [w:] Werner Herzog…, dz. cyt., s. 87. 
58 Tamże, s. 88. 
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i Amazonka to sceneria podróży wiodącej do „jadra ciemności”, ku zagładzie, bo 

członkowie ekspedycji zostają pochłonięci przez wodę, umierają w wyniku chorób, 

zmęczenia, zatrutych strzał Indian czy jako ofiary Aguirre, stojące mu na drodze do 

osiągnięcia celu. Reżyser sugestywnie buduje nastrój narastającego zagrożenia (przez 

paraliżującą ciszę, ale i odgłosy dobiegające z dżungli, pokrzykiwania ludożerczych 

tubylców: przepływa mięso, zatrute strzały dziesiątkujące załogi tratw, pogrążanie się 

w stanie niepozwalającym odróżnić rzeczywistości od halucynacji). 

W „Aguirre…” podróż tratwami Amazonką przez peruwiańską dżunglę nasyca się 

symboliką Charonową – w ostatniej scenie filmu jedynym ocalałym, choć płynącym 

ku zatraceniu pozostaje oszalały Aguirre, snujący swoją utopijną wizję o zdobyciu 

Eldorado, stojąc pośród trupów towarzyszy wyprawy zalegających na tratwie i tropi-

kalnych małp, które ją opanowały. Ideę podróży barką Charona realizują też wcześniej 

w sferze realnej – ostatnia podróż Ursúi łódką na stracenie (na miejsce wykonania 

wyroku śmierci Ursúa jest wieziony małą łódką odnogą Amazonki wiodącą w głąb 

dżungli) i w sferze halucynacji – wizja żaglowca zawieszonego na drzewie, do którego 

przyczepiona jest szalupa ratunkowa (doświadcza jej Brat Gaspar de Carvajal, który za 

chwilę zostanie ugodzony w nogę zatrutą strzałą i próbuje zaprzeczyć faktowi, biorąc 

ją za podobną iluzję). Aguirre zaś decyduje: To prawdziwy statek. Popłyniemy nim do 

Eldorado. Projekcja urojeń o arce Noego sprzyja odwróceniu uwagi od rzeczywistości 

– skrytobójczych indiańskich strzał, od których ginie reszta załogi. W finalnej scenie 

filmu dryfująca na rzece tratwa z Aguirre i stadem małpiatek, ruchem wirowym na 

spokojnych, niemal stojących wodach rzeki, płynie ku niechybnej zatracie, sprawiając 

wrażenie łodzi Charonowej. Łódź Charona płynie zawsze do piekieł. Nie ma 

przewoźnika wiodącego do szczęścia59. Podróż łodzią Charonową jest podróżą ostatnią 

– przesądza też o losie pogrążonego w swej szaleńczej idei podboju Nowego Świata. 

Film zamyka więc obraz apokalipsy spełnionej.  

Nieuchronność apokaliptycznej zagłady została też wpisana w „Szklane serce”60, 

historię o nawiedzanym wizjami pasterzu Hiasie przepowiadającym zagładę. Bezsilność 

jego antagonisty, nowego właściciela huty szkła bezskutecznie poszukującego receptury 

na wyrób rubinowego szkła prowadzi do szaleństwa kulminującego śmiercią niewinnej 

dziewczyny i pożarem huty przepowiedzianym przez Hiasa. By uzyskać brakujący 

składnik do wytopu szkła, tj. krew dziewicy, właściciel huty wraz ze swym sługą, przy 

dźwiękach harfy, dokonują rytualnego mordu – zasztyletowania służącej Ludmiły, 

przyjaciółki Hiasa. Mord zbiega się w czasie z przepowiednią Hiasa o zagładzie, dla 

której tło stanowią przejawy zbiorowego szaleństwa – euforyczne pijaństwo w karczmie, 

pląsy nagiej obłąkanej na stole i taniec żywego parobka z parobkiem umarłym. Ów taniec 

i zbiorowe szaleństwo poprzedzają spowodowany przez właściciela pożar huty i speł-

nienie się proroctw Hiasa w finale filmu. To taniec antycypujący apokalipsę, ilustru-

jący ślepe podążanie w stronę zagłady.  

Ostatnia sekwencja filmu potwierdza stan rzeczy – odnosi się do zagłady miasta, 

która już się dokonała i śladów człowieka, których trudno w przyszłości będzie znaleźć. 

Siedząc sam w lesie Hias snuje swoją wizję przyszłości:  

 
59 Bachelard G., Woda i marzenia, [w:] tenże, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, Wyboru dokonał Henryk 

Chudak, Biblioteka Krytyki Współczesnej, PIW, Warszawa 1975, s. 150. 
60 Film miał światową premierę w Monachium 17 grudnia 1976 roku. 
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Nocą ktoś spojrzy ponad lasem i nie ujrzy ani jednego światła. Jeśli o zmierzchu 

ujrzy krzew jałowca, podbiegnie do niego, żeby sprawdzić czy to nie człowiek. 

Tak niewielu zostało. W lesie pieją koguty, ale ludzie pomarli… Tu było kiedyś 

miasto…  

Film zamyka wizualizacja ostatniej wizji Hiasa z pozoru oderwanej od realiów 

miejsca, w którym sam przebywa, również wskazująca na nieuchronność zagłady zwią-

zanej z pragnieniem poznania. Ta wizja dotyczy dwu skalistych wysp na otwartym 

morzu, znajdujących się na krawędzi zamieszkałego świata. Na jednej z tych wysp, 

z dala od cywilizacji, żyje od stuleci grupka zapomnianych ludzi, do których nie dotarła 

wiadomość, że ziemia jest okrągła, wierzących ciągle, że jest płaska, a ocean kończy 

się ziejącą otchłanią. W wizji Hiasa pojawia się człowiek, który przez lata patrzy ze 

skraju urwiska w morze:  

Jest pierwszym, który wątpi… Po latach dołączą do niego trzej inni. Przez wiele 

lat będą razem patrzeć na morze. Wreszcie pewnego dnia, podejmą decyzję. 

Ostateczną decyzję. Popłyną na kraj świata sprawdzić, czy rzeczywiście jest 

tam przepaść…  

W wizualizacji wizji Hiasa przykuwają uwagę: skaliste wyspy ze stromymi klifami 

(zdjęcia były robione na dwu wysepkach Little Skellig i Great Skellig u południowo-

zachodnich wybrzeży Irlandii), sylwetka mężczyzny zwróconego w stronę morza (jak 

na romantycznych kompozycjach Caspara Davida Friedricha, np. „Wędrowiec nad 

morzem mgły”, 1818) i sposób filmowania wyspy (ruchem okrężnym wokół niej). Jak 

zwykle ruch kolisty jest związany u Herzoga z tym, co nieuniknione, wskazuje na 

sytuację bez wyjścia. Jak przepowiada Hias: Potem wyruszą w patetyczną, bezsen-

sowną podróż, w o wiele za małej łodzi. Wypłynięciu łódki w morze towarzyszy 

komentarz: Może znakiem nadziei było dla nich, że przed nimi nad otwarte morze pole-

ciały ptaki… To płonna nadzieja, gdy w świecie Herzoga człowiek ma znikome szanse 

w zderzeniu z potęgą natury. Po raz kolejny obraz łodzi wypływającej w morze wskazuje 

na barkę Charona, która ma zawieźć do granicy bytu i poznania. Poszukiwacze krańca 

świata płyną łódką ku swemu przeznaczeniu, którym ponownie jest zagłada. 

To zderzenie z sytuacją krańcową, typu zapowiedź i spełnienie się apokalipsy leży 

u źródeł filozoficznego przesłania filmów Herzoga. Jego bohaterowie doświadczają 

zarówno małych „prywatnych” apokalips (jak np. właściciel huty szkła w „Szklanym 

sercu”, który, nie mogąc znaleźć receptury na „szkło rubinowe”, podpala hutę), jak też 

stają w obliczu zagłady. I tak np. wyprawa grupki mieszkańców skalistej wyspy, której 

celem jest dotarcie łodzią do „krawędzi świata” zapowiada prawdziwą apokalipsę – 

w znaczeniu globalnym61. Herzog tworzy poematy wizualne, w których świat zmierza 

do zagłady. Jest wizjonerem i quasi filozofem snującym eschatologiczne rozważania 

nad losem ludzkości. Herzogowska koncepcja ludzkiego losu ma zwykle wymiar fata-

listyczny. Jego bohaterowie sprawiają 

 
61 Sobotka K., Krzyk człowieka. Twórczość filmowa Wernera Herzoga, dz. cyt., 174. 
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wrażenie, jak gdyby sensem ich istnienia było zatracenie, samozniszczenie, choć 

motywacja ich postępowania, zgoda, z jaką poddają się unicestwieniu i swoim 

stanom obłąkania, niemożliwe są do racjonalnego wytłumaczenia62.  

Filmy Herzoga zdają się podawać w wątpliwość nie tylko sens istnienia, ale też samo 

istnienie.  

5. Filmowy poemat o śmierci („Nosferatu-wampir”) 

Istota kina Herzoga tkwi w tym, iż poprzez filmowe obrazy usiłuje on przekazać 

uniwersalne prawdy, dać diagnozę kondycji ludzkiej. Kino Herzoga jest sztuką huma-

nistycznej refleksji wyrażonej językiem obrazów. Film „Nosferatu-wampir” („Nosferatu 

Phantom der Nacht”, 1979)63 jest na tle jego twórczości dziełem niezwykłym, bo kon-

densującym jego sposoby obrazowania śmierci, ale też oddającym istotę Herzogow-

skiego sposobu filozofowania filmem. Już z racji podjętego tematu – wampiryzmu – 

jest ten film swego rodzaju dyskursem o śmierci. 

Wampir – jest zarówno fascynującym znakiem elementarnych instynktów i emocji 

umieszczonych w polu Erosa i Tanatosa, jak i mitem otwierającym możliwości głębszej 

refleksji nad kondycją współczesnego człowieka. Daje okazję do zaprezentowania pesy-

mistycznej wizji wciąż odradzającego się Zła. Jeśli wampiryzm fascynuje, to dzieje się 

tak dlatego, że przedstawia z siłą obraz współczesnego człowieka – obraz żywego 

trupa64. Ten człowiek próbuje wyprzeć ze swojej świadomości obawę przed śmiercią, 

a nawet ją samą przez zaprzeczenie, sprawiając, że budzi jeszcze większą trwogę. 

Wampiryzm oznacza triumf śmierci w dwojakim sensie: jako nieustanną reinkarnację 

bytu wiodącego do śmierci, ale i wizję człowieka na obraz i podobieństwo „żywego 

trupa”. Wampir, sam nie poddając się rozpadowi, jest egzystencją przechytrzającą prawa 

natury i wyzwaniem wobec praw Boga (wyraża bunt wobec Boga, który zezwala na 

śmierć). Wampir oscylujący na granicy pomiędzy światem żywych a światem umarłych 

jest istotą pozwalającą wyobraźni zbliżyć się do tajemnicy Śmierci, otwierającą per-

spektywę poznawczą.  

Wampir, stawiając człowieka wobec sytuacji granicznej, pozwala wyrazić prawdę 

o nim samym. Herzog uczynił Nosferatu symbolem wiecznie odradzającego się zagro-

żenia zarówno tkwiącego w rzeczywistości zewnętrznej, jak i w samym człowieku. 

Nosferatu (z greckiego nóstos – powrót) oznacza istotę odradzającą się w akcie śmierci 

(Innego); tego, co nie umiera, a przeciwnie, spijając krew, zyskuje nowe siły, „żywą 

śmierć”, która się nieustannie odradza i powraca, naznaczoną i naznaczającą piętnem 

kołowrotu istnienia. Mit wampira Nosferatu kładzie nacisk na konieczność życia pod 

imperatywem Zła i wiąże zagrożenie nie tylko z lękiem przed śmiercią jako kresem 

ziemskiego życia, co raczej z wiecznym trwaniem, skazaniem na kołowrót istnienia.  

Herzog uczynił wampira Nosferatu pretekstem do snucia quasi-filozoficznych roz-

ważań na temat postaw człowieka wobec Zła. Nosferatu jest dla Herzoga postacią-

symbolem pozwalającą na pokazanie zachowania się człowieka w sytuacjach ekstre-

malnych i na dokonanie gorzkiej diagnozy kondycji egzystencjalnej człowieka pogrą-

 
62 Wernera Herzoga esej o człowieku. Seminarium filmowe DKF-Hybrydy-ZSPUW Kwiecień-Maj ’83, s. 4. 
63 Film miał premierę 17 stycznia 1979 roku. Otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za scenografię na XXIX 

MFF w Berlinie Zachodnim, 1979.  
64 Kappler C., Le Monstre…, s. 119, [w:] Roux J.-P., Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, przeł. Perek M., 

Wydawnictwo Znak, Kraków 1994, s. 253. 
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żonego w stanie stagnacji będącej wyrazem negacji życia. „Nosferatu…” Herzoga jest 

dyskursem o Śmierci, w którym wizualne wyobrażenia Śmierci prowadzą do quasi-

filozoficznych dywagacji. Film jest kondensacją różnych wariantów wizualnych 

przedstawień Śmierci typowych dla obrazowania niemieckiego twórcy. Przybliżanie 

do tajemnicy Śmierci dokonuje się w „Nosferatu…” na poziomie obrazów odnoszących 

się do procesu inicjacji w Śmierć. Śmierć dla Herzoga jest także zdarzeniem o wymiarze 

apokaliptycznym (czarne trumny Nosferatu ze śmiercionośną ziemią, masowe śmierci 

mieszkańców Wismaru zobrazowane przez kondukty z jasnymi trumnami, karnawał 

śmierci i ostatnia uczta na rynku w Wismarze będąca alegorią masowej zagłady) 

i jednostkowym (jako akt ofiary i wyzwolenia – scena agonii Nosferatu i śmierci Lucy).  

Walor inicjacyjny ma już czołówka filmu przywołująca ikonografię śmierci. Składa 

się na nią, będąca projekcją sennego koszmaru Lucy, sekwencja obrazów ukazujących 

świat zmumifikowany (mumie z Guanajuato). Kamera ukazuje ludzkie szczątki ułożone 

w nietypowych pozycjach, ze zdeformowanymi czaszkami i monstrualnie wykrzywio-

nymi otwartymi szczękami. Szkielety to mumie, których mimika i gesty zastygły 

wyrażające reakcję na coś strasznego, czego doświadczyły. Sekwencja stanowi uwerturę 

do przyszłych wydarzeń – jest profetycznym obrazem zapowiadającym przyszłe ofiary 

wampira i antycypującym apokaliptyczną zagładę. Obrazy nietoperza szybującego 

zwolnionym, lecz natarczywym lotem widocznego na błękitnym tle stanowią lejtmotyw 

wizualny w filmie. Nietoperz (ssak latający) funkcjonuje u Herzoga jako złowróżbny 

ptak oniryczny65 (nietoperz w locie spokrewnia się z ptakiem), którego ciężki lot 

przywodzi myśl o śmierci, sygnalizuje zbliżające się niebezpieczeństwo. Obraz nieto-

perza w locie jest drugą składową (obok zmumifikowanych szkieletów) wizyjnego snu 

Lucy. Motywy mumii i nietoperza w zwolnionym locie odsyłają do sfery nocy, inter-

pretowanej za Schubertem jako ciemna strona natury i ciemna strona duszy66. Koszmarny 

sen ma charakter objawienia – jest wizją przyszłości zagrożonej Złem i identyfikacją 

ze złem. Herzog nawiązuje do romantycznej filozofii i teorii snu, upatrujących w śnie 

sposób rozpoznawania istoty człowieka. Stąd przebudzeniu Lucy ze snu towarzyszy 

przestrach i złe przeczucia. Jej „widma Śmierci” ze snu zapowiadają fatum Śmierci, 

jakie zaciąży nad światem Lucy i Jonathana, możliwe zbliżenie do świata Nocy 

i Śmierci (jak się później okaże upostaciowanej w wampirze).  

Przywołany w filmie pejzaż (wody kanału czy plaża we mgle) ma walor melancho-

lizujący. Miasto Wismar, w którym zlokalizowana została historia Lucy i Jonathana, 

usytuowane jest nad kanałem o nieprzejrzystych i stojących wodach, co równoznaczne 

jest z naznaczeniem piętnem śmierci (wody stojące jako wody uśpione – za Gastonem 

Bachelardem – nie są wodami życia67). Obrazy zamarłej wody mają funkcję profe-

tyczną (zapowiadają zarazę, jaka ogarnie miasto), ale też stanowią negatywny horyzont 

odniesienia dla Jonathana znajdującego pretekst w podróży służbowej do Transylwanii, 

by uciec od marazmu istnienia. Szary, mgławicowy nadmorski krajobraz (stanowiący 

tło dla ostatniego spaceru Lucy z Jonathanem przed jego podróżą do Transylwanii) nie 

 
65 Tak nietoperza jako składową wyobraźni interpretuje Gaston Bachelard, który zauważa, iż lot zaciera ptaka 

(…) rzeczywistość lotu odsuwa na drugi plan rzeczywistość ptaka, Bachelard G., Ziemia, wola i marzenia, 
przeł. Tatarkiewicz A., [w:] tenże, Wyobraźnia poetycka…, dz. cyt., s. 189. 
66 Kolasińska I., Fenomen Nosferatu: siła monstrum i sens „ofiary” kobiety, [w:] tejże, Kobieta i demony. 

O widzu horroru filmowego, Rabid, Kraków 2003, s. 62. 
67 Bachelard G., Woda i marzenie, [w:] tenże, Wyobraźnia poetycka…, dz. cyt., s. 140. 
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pozostawia też żadnych nadziei, ewokuje klimat beznadziei i przez sugestię braku 

nadziei zapowiada naznaczenie fatum śmierci (zagrożenie, które przybędzie od strony 

morza). Pejzaże spowite w szarości i mgłę służą u Herzoga budowaniu klimatu niepo-

koju. Herzog stylizuje je na zamglone pejzaże (romantyczne) Caspara Davida Friedricha, 

będące alegorią ulotności życia (takie jak np. „Mnich nad brzegiem morza”, 1808-1810 

czy „Wschód słońca nad morzem”, 1818).  

Wyjeżdżając z Wismaru w podróż służbową do Transylwanii, Harker czyni zna-

mienne wyznanie: Dobrze na jakiś czas wynieść się z miasta, uciec od tych kanałów… 

Prowadzą donikąd, ale znów wracają. Podróż w interesach jest więc formą uwolnienia 

od monotonii codzienności, od kołowrotu zdarzeń symbolizowanego przez kanały 

i nabiera sensu wędrówki o charakterze poznawczym. Rozległy płaskowyż i oddalony 

górski pejzaż funkcjonują w charakterze pejzaży mentalnych – wskazują na tęsknotę 

do innego świata i innego ja. Nie bacząc na ostrzeżenia Cyganów w karczmie przed 

dalszą podróżą: Podróżny, który wejdzie na tę ziemię jest zgubiony. Nigdy stamtąd nie 

wróci, Harker udaje się w stronę wąwozu Borgo wiedziony perspektywą zgłębienia 

Niepoznawalnego, która w konsekwencji okaże się perspektywą przekroczenia granicy 

Śmierci.  

W drodze do zamku w Transylwanii Jonathan kontempluje „narodziny nocy”, do-

świadczając swoistej iluminacji na górze68. Ciemnogranatowe chmury zasnuwają 

przestrzeń nieba i gromadzą się w przestrzeni przełęczy. Natura, tak jak w ikonografii 

romantycznego malarstwa pejzażowego, staje się dlań „symbolem ogólnych wyobrażeń 

o bycie”69. Jonathan przyjmujący postawę refleksywną wobec Natury – pokazany na 

pierwszym planie w ujęciu od tyłu w momencie kontemplacji zjawisk natury – to 

nawiązanie Herzoga do skarbnicy motywów Caspara Davida Friedricha70 (np. „Wędro-

wiec nad morzem mgły”, 1818). Doświadczenie „narodzin nocy” kulminuje widzeniem 

czarnych ruin zamku rysujących się na ciemnoniebieskim tle nieba. W sensie ikono-

graficznym to nawiązanie do motywu ruin w malarstwie Friedricha związanych z sym-

boliką śmierci i podnoszonych do rangi Absolutu. W logice sennej w obrazach ruin 

budowli ujawnia się obsesyjnie nieświadomość, ciemna strona osobowości. Zjawiskowy 

zamek widziany przez Jonathana jako ruina to jego przedsionek duszy71, zapowiedź 

spotkania z „żywą Śmiercią” (Nosferatu). Przybycie Jonathana do zamku zostało 

poprzedzone jego wędrówką pieszo i podróżą powozem wzdłuż rwącego potoku nasy-

cającą ją symboliką Charonową, a samo spotkanie z Nosferatu i wejście do zamku zostało 

pokazane jako przekroczenie bramy do innego świata. 

W scenie kolacji w zamku posiłek przygotowany dla strudzonego podróżą wędrowca 

został zakomponowany niczym martwa natura w przedstawieniach malarskich (czyli 

uchwycenie „nieruchomego życia”). Soczyste barwy kompozycji odcinają się od tła – 

białych ścian zamku i czarnych sylwetek postaci hrabiego i Jonathana (obu ubranych 

w ciemne stroje, z bladymi twarzami widocznymi w blasku świec). Sytuację egzysten-

 
68 Kolasińska I., Scenariusz pewnej inicjacji, [w:] Werner Herzog, Wydawcy: Peter C. Seel, Bogusław 

Zmudziński, Kraków 1994, s. 115. 
69 Gärtner H., O romantycznej ikonografii Caspara Davida Friedricha, [w:] Poprzęcka M. (red.), Ikonografia 
romantyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 146. 
70 Feist P.H., Człowiek wobec natury. O pewnym motywie sztuki romantycznej, [w:] Poprzęcka M. (red.), 

Ikonografia romantyczna…, dz. cyt., s. 108. 
71 Milne T., Nosferatu the Vampire, „Monthly Film Bulletin” Vol. 46, no 546, 1979, s. 151. 
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cjalną goszczonego w zamku Nosferatu Jonathana dookreślają symbole vanitas – zegar 

z figurą Śmierci i czaszka, spod sklepienia której wyskakuje Śmierć. Przywołane zostają 

wraz z wybiciem godziny 12 o północy. Odsyłają do dwu zakresów znaczeniowych 

pojmowania memento mori – przypomnienia o kruchości życia i braku odwrotu, 

nieuchronnej śmiertelności, ale też w kontekście gospodarza, stają się metaforą losu 

ludzkiego (podświadomej fascynacji śmiercią). W widzeniu Jonathana na górze zamek 

jawił się jako ruina, byt fantomalny, po przekroczeniu jego bramy przeradza się 

w rzeczywistość empirycznie doświadczalną, przestrzeń zamkniętą, w której nie sposób 

wyswobodzić się spod działania siły obejmującej Jonathana w swe posiadanie.  

Wampir, udając się do Wismaru, podróżuje najpierw rzeką ukryty w jednej 

z czarnych trumien, a następnie morzem na statku Contamen. Spływ z prądem rzeki 

tratwy z czarnymi trumnami (z niepoświęconą ziemią) ułożonymi w formę piramidy 

nasyca ten obraz symboliką Charonową. Tratwa pełni funkcję barki Charona, a flisacy – 

przewoźników, za sprawą których – pośrednio – będzie się szerzyć śmierć (utożsa-

miana z zarazą). Statek Contamen z czarnymi trumnami na pokładzie zacumowany 

przy brzegu przed podróżą do Wismaru już jest statkiem śmierci (choć kompozycja 

obrazu nawiązuje do „Etapów życia”, 1835, Caspara Davida Friedricha). Podróż statku 

Contamen z Warny do Wismaru, na poziomie symbolicznym, odpowiada podróży 

barką Charonową. Statek przewożący czarne trumny wraz z ukrytym w jednej z nich 

Nosferatu przeistacza się w statek-widmo, legendarny okręt śmierci (w tajemniczych 

okolicznościach ginie cała jego załoga). Ów statek zdaje się wirować na morzu i, choć 

pozbawiony sternika, płynie jakby pod wpływem nadnaturalnych mocy i dociera do 

Wismaru, sprowadzając nań zarazę.  

Stan emocji Lucy podczas nieobecności męża oddają obrazy Natury – widok pogrą-

żonej we mgle pustej nadmorskiej plaży. Widok morza napawa niepokojem przed 

bezkresną otchłanią i zatraceniem w niej. Już podczas pożegnalnej przechadzki Lucy 

z Jonathanem wzdłuż brzegu morza nie taiła ona złych przeczuć: Czuję jakąś siłę wew-

nętrzną, nieznaną, budzącą śmiertelny strach. Spacerując podczas nieobecności męża 

wzdłuż wyludnionej plaży, pogrąża się w melancholii (w tym czasie, zamiast listu, 

którego nie może wysłać z Transylwanii, Jonathan pisze dziennik, popadając w dziwny 

stan niepozwalający dostatecznie odróżnić jawy od snu). Zamglony nadmorski 

krajobraz pełni funkcję pejzażu mentalnego Lucy – emanuje grozą związaną z pod-

świadomym lękiem przed Śmiercią.  

Oczekiwanie Lucy na powrót męża z Transylwanii zostało zobrazowane niepo-

kojącą kompozycją – wpisaniem wpatrującej się w morze Lucy w scenerię nadmor-

skiego starego cmentarza. Kompozycja, nawiązująca do przedstawienia Murnaua, 

stanowi jego modyfikację w zgodzie z tendencją obrazowania w romantycznym 

malarstwie pejzażowym Caspara Davida Friedricha (z dominacją motywów: postaci 

ludzkiej zwróconej w stronę bezkresnej przestrzeni, zamglonych pejzaży nadmorskich, 

symboli śmierci – trumien, krzyży, cmentarzy). Herzog, wydłużając czas trwania ujęć 

składających się na scenę kontemplacji Natury w scenerii cmentarnej, skłania widza do 

wnikliwej percepcji kompozycji z symbolami śmierci wpisanymi w pejzaż. Postać 

Lucy, zwróconej plecami do widza i frontalnie w stronę morza, siedzącej na ławce 

została umieszczona w centrum kompozycji. Wody morza zlewają się z niebem, zacie-

rając linię horyzontu. Nachylone, masywne kamienne krzyże widoczne są po obu stro-

nach ławki i tworzą rodzaj wewnętrznej ramy dla sylwetki Lucy – jakby otaczała ją 
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śmierć. Krzyże przypominają o znikomości ludzkiego bytu wobec wieczności. Postać 

Lucy pozostaje nieruchoma, jakby uchwycona podczas kontemplacji bezkresnej 

przestrzeni wód – w chwili metafizycznego doznania (w kompozycji można dopatrzyć 

się echa dzieł malarskich Caspara Davida Friedricha: „Krzyż nad Bałtykiem”, 1815, 

„Trumna i grób”, 1836). 

W romantycznym malarstwie pejzażowym Natura była dla człowieka przestrzenią, 

w której doznaje przeżyć, ale, mimo że w panteistycznym sensie włączony, „praktycznie 

nie ma do niej dostępu”72. Natura pozostaje ekwiwalentem Tajemnicy. Lucy nie doczeka 

się listu od Jonathana, a jej „spojrzenie” w stronę morza zostanie wynagrodzone nie przez 

powrót męża (ten, zmieniony, przybędzie lądem), lecz przybycie Nosferatu na pokładzie 

statku. To od strony morza przybędzie Śmierć, tego samego morza, które było czyn-

nikiem determinującym irracjonalne, złe przeczucia Lucy. Ponownie, jak zwykle w obra-

zowaniu Herzoga, zaznacza się bliskość wody i śmierci. Zwłaszcza że jej emisariusz 

przybędzie wraz ze „statkiem umarłych”. Statek Contamen przybija do portu 

w Wismarze bez sternika, z załogą pozbawioną życia w tajemniczych okolicznościach. 

Dla niej podróż statkiem o żaglach ostrych jak skrzydła nietoperza okazała się ostatnią 

podróżą barką Charona. Kiedy Nosferatu przybędzie do Wismaru, a z nim białe szczury 

i czarna śmierć, spokojne życie meklemburskiego miasta przerodzi się w koszmar  

Gotyckie fasady kamienic, czarne trumny roznoszone przez Nosferatu, opustoszały 

rynek miasta nocą, przez który przemyka postać w czarnej pelerynie to składowe 

rzeczywistości naznaczonej Śmiercią. W widmowej scenerii pojawia się fantom Nocy, 

a Śmierć zbiera swoje żniwo. Pochody mieszkańców miasta niosących na ramionach 

białe trumny ze zwłokami masowo umierających ludzi przemierzają place i ulice opusto-

szałego, ogarniętego paniką na skutek rozprzestrzeniającej się wieści o zarazie, miasta. 

W filmie Herzoga to nie tyle w związku z zakupem starego domu, ile raczej 

z powodu Lucy, Nosferatu przybywa do Wismaru i to jej pewnej nocy składa wizytę. 

Wizyta Nosferatu w garderobie Lucy, w chwili gdy wykonuje wieczorną toaletę przed 

lustrem, antycypuje jej postawę wobec Śmierci szerzonej przez wampira. Sąsiedztwo 

jej odbicia i cienia głowy Nosferatu w lustrze naznacza los Lucy pewnym znamieniem 

nieuchronności (splotu dróg, emocjonalnej ambiwalencji). Trójdzielna kompozycja – 

postać Lucy widoczna tyłem, jej odbicie w lustrze i Nosferatu zwrócony w jej stronę – 

służy konfrontacji jej ze sferą Nocy uosobioną w wampirze, ale też otwierającą ją na 

poznanie Tajemnicy. Ich rozmowa dotyczy miłości i śmierci. W konfrontacji z Lucy 

krwiopijca przynoszący śmierć staje się fantomem poszukującym uczuć, uczłowieczo-

nym w swoim bólu (jako istota wydziedziczona z miłości), mogącym liczyć na zrozu-

mienie. Lękowi Lucy przed wszechmocną śmiercią przeciwstawia o wiele bardziej 

dojmujący ból wiecznego istnienia. Lucy deklaruje wyrzeczenie się lęku. Mówi o wyba-

wieniu, choć to, o jakie wybawienie jej chodzi (ludzi od Zła upostaciowanego 

w Nosferatu czy siebie od nieuchronności śmierci) jest jeszcze enigmatyczne. Ale 

„zwierciadło tajemnic” otwiera ją na poznanie i działanie.  

Lucy odmiennie od mieszkańców Wismaru interpretuje charakter zagrożenia i przy-

czynę masowych śmierci. Coraz bardziej alienuje się z tłumu pogrążonych w chaosie 

i zbiorowym szaleństwie, sparaliżowanych strachem wynikającym z przeświadczenia 

o nieuchronności śmierci na skutek zarazy. Herzog różnicuje postawy – Lucy i miesz-
 

72 Feist P.H., Człowiek wobec natury. O pewnym motywie sztuki romantycznej (przeł. Sergiusz Michalski), 

[w:] M. Poprzęcka (red.), Ikonografia romantyczna..., dz. cyt., s. 109. 
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kańców Wismaru wobec żniwa śmierci. Ubrani w czerń mężczyźni idą w konduktach, 

niosąc białe trumny, inni mieszkańcy pogrążeni są w chaosie pośród porozrzucanych 

mebli, leżących trumien, wałęsających się zwierząt i palących się ognisk, jeszcze inni 

ulegają chorobliwej euforii w obliczu poczucia zbliżającej się zagłady. 

Mieszczanie, w ich mniemaniu skazani na śmierć przez zarazę, świętują, tańcząc 

i biesiadując na gruzach dotychczasowego świata. Taniec wyraża świadomość nie-

uchronnej śmierci (gdy nie ma już żadnej nadziei, możliwy jest jeszcze taniec). Ich 

korowód taneczny stylizowany jest na dance macabre. Ostatni akt zbiorowej euforii 

oznaczający pogrążanie się w śmierci stanowi uczta przy suto zastawionym stole, wokół 

którego kłębią się gromady białych szczurów. Godząc się biernie na Zło i oczekując na 

wypełnienie się przeznaczenia, spożywają „ostatnią wieczerzę”. Nagłe cięcie monta-

żowe z biesiadujących przy stole na szczury żerujące na resztkach pożywienia, informuje 

o spełnieniu się apokalipsy. W tym świecie skazanych na zagładę, jedynie Lucy pozo-

staje na uboczu  

Lucy sama zmierzy się z potęgą i Tajemnicą Nosferatu – znajduje drogę „wyba-

wienia” w akcie „ofiarowania” siebie na ołtarzu miłości, która przyniesie śmierć. Scena 

ta swą kompozycją ikonograficzną nawiązuje do znanego motywu – przedstawienia 

„żywej Śmierci” w objęciach pięknej kobiety. Ofiarowanie wampirowi siebie i prze-

trzymanie go do świtu przynosi mu dar miłości (której nie dane mu było doświadczyć) 

i śmierć (będącą w istocie wyzwoleniem od wiecznego trwania). Ich wspólna noc to 

spełnienie fantazmatu Miłości i Śmierci – pozwala odnaleźć radość, nawet w obliczu 

śmierci. Krwawy blask wschodzącego słońca przynosi kres egzystencji wampira. Gdy 

doświadcza przedśmiertnych drgawek, jego twarz w grymasie cierpienia staje się 

prawdziwie ludzką. Nosferatu nie dematerializuje się jak wampir Murnaua, tylko umiera, 

a jego ciało przyjmuje kształt embriona. Po wypełnieniu swej misji Lucy uśmiecha się 

i z tym zagadkowym uśmiechem na ustach odchodzi w wieczny sen.  

W finale filmu misję Nosferatu przejmuje Jonathan uwolniony z kręgu okruchów 

poświęconego opłatka… I wyrusza w podróż przez piaski (pustyni czy plaży) 

w bezkresną dal przy dźwiękach „Sanctus” Gounoda. Dla niego kontakt ze sferą Nocy 

i Śmierci stanie się „odrodzeniem” do innego życia. Czy wobec odnowienia misji 

Nosferatu przez Jonathana heroiczna postawa Lucy jest bezskuteczna? 

„Nosferatu-wampir” to kondensacja Herzogowskich wyobrażeń Śmierci ujętych 

w obrazy: fantomu Śmierci (tj. funkcjonującego na pograniczu jawy i snu Nosferatu), 

zdarzenia o charakterze spektakularnym – w wymiarze apokaliptycznym (sekwencja 

karnawału śmierci i „ostatniej wieczerzy” zakończona masową zagładą) i jednostko-

wym (scena agonii wampira i śmierci Lucy), procesu inicjacji w śmierć związanego 

z symboliką akwatyczną (woda jako materia śmierci, motyw przewoźnika i barki 

Charona). W „Nosferatu…” Śmierć jest pretekstem do rozważań nad kondycją ludzką – 

w krańcowych sytuacjach, takich jak zagrożenie śmiercią upatruje Herzog możliwości 

objaśnienia ludzkiego losu. Czyniąc jądrem swego filozofowania filmem Śmierć 

(podobnie jak Albert Camus na gruncie filozofii egzystencjalnej) z postaw wobec 

Śmierci, wyprowadza konsekwencje dla epistemologii, etyki i aksjologii.  

Herzog posłużył się wampirem, by zyskać pretekst do pokazania postaw ludzkich 

wobec sytuacji granicznych (jak śmierć, zagłada, zło) i uczynił je miarą wartości 

człowieczeństwa. Herzogowskie filozofowanie filmem/ami kojarzono zwykle z nurtem 

egzystencjalnym w filozofii:  
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Jeżeli chodzi o filozofię, to Herzog nawiązuje do nurtu egzystencjalnego: od 
Schopenhauera, Kierkegaarda, Stirnera, Nietzschego po dwudziestowiecznych 
egzystencjalistów (nie tylko niemieckich). Interesuje go antropologiczny, egzy-
stencjalny punkt widzenia na świat (…) Bliski jest mu również Camus ze swoją 
filozofią absurdu, opisujący człowieka zbuntowanego73.  

Egzystencjalizm w wydaniu Camusa był bliski Herzogowi ze względu na fakt, iż 
nie był systemem, ale metodą interpretacji świata74. Odwiecznemu przeciwstawieniu 
człowiek – świat, jakie stało się źródłem Camusowskiego poczucia absurdu, odpo-
wiadają w filmach Herzoga coraz to nowe formy niepogodzenia ze światem. Problem 
niemożności adaptacji egzystencjalnej jest obecny niemal we wszystkich filmach 
Herzoga (wampir jest skrajnym przypadkiem wyalienowanej egzystencji). „Nosferatu…” 
został pomyślany przez Herzoga jako rodzaj wiwisekcji dokonanej na społeczności 
zasklepionej w swej mieszczańskiej egzystencji i na typie człowieczeństwa „zreifiko-
wanego”. Człowiek Herzoga, podobnie jak człowiek Camusa, musi się określić wobec 
zła, śmierci, apokalipsy. W „Nosferatu…” złem jest wampiryzm, ale sam wampir jest 
więźniem własnego istnienia. Herzog pokazał przede wszystkim jak zło się udziela, że 
można się złem zarazić i że odradza się ono w Jonathanie. Nosferatu jedynie wyzwala 
złe lub dobre moce w człowieku – zdolność przeciwstawienia się złu bądź inercję, 
bierną zgodę na nie. W „Nosferatu…” to Lucy buntuje się przeciw złu w imię ocalenia 
wartości ogólnoludzkich: miłości, godności, idei życia. I choć jej heroiczna postawa 
przeciwstawienia się złu ma wymiar tragiczny (wobec podjęcia misji Nosferatu przez 
Jonathana i zagłady o wymiarze apokaliptycznym) to ma sens jako wyraz niezgody na 
bierną akceptację śmierci i zła, jest wartością samą w sobie. 

6. W perspektywie Camusowskiej 

„Nosferatu-wampir” to w istocie filozoficzna opowieść o skrajnych stanach egzy-
stencji ludzkiej i dramacie istnienia, rodzącym się na gruncie koncepcji wiecznego Zła. 
Sam temat śmierci i jej wyobrażenia w tej historii wampirycznej (zrealizowanej w gatun-
kowym sztafażu horroru) ukazującej człowieka wobec groźby unicestwienia służą 
głębszej, uniwersalnej refleksji nad kondycją ludzką. W filmie „Nosferatu-wampir”, 
w swej refleksji quasi-filozoficznej, Herzog zbliża się do Camusowskiej filozofii absurdu. 
U źródeł artystycznej i filozoficznej twórczości Alberta Camusa legł centralny postulat 
twórczy, akcentujący znaczenie wymiaru etycznego:  

Twórca ma wyrażać cierpienia tych, którzy sami za siebie nie mogą mówić. 
Sztuka jest nieustającym rozdarciem między niezgodą a afirmacją, i jako taka 
(…) ma być głosem ludzi, którzy pragną żyć, ale żyć inaczej75.  

Zgodnie z tym postulatem Herzog zawsze opowiada się po stronie „Innych”, 
a przeciw ludzkiemu światu, w którym nie sposób żyć. Według Camusa podstawowym 
doświadczeniem człowieka, wobec którego musi się on określić, jest doświadczenie 
absurdu. Absurd, zgodnie z konstatacją filozofa, rodzi się na podłożu nieharmonijności 
świata, z przeświadczenia o nieuchronności heteronomii świata i ego, która nie podlega 

 
73 Orski M., Uwagi o twórczości Wernera Herzoga, dz. cyt., s. 150. 
74 Bieńkowsk Z., Egzystencjalizmy, [w:] tenże, Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, Czytelnik, 

Warszawa 1960, s. 188. 
75 Wysokiński R.K., Afirmacja i bunt w myśli Fryderyka Nietzschego i Alberta Camusa, „Studia Filozoficzne” 

5-6, 1985, s. 148. 
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likwidacji. Moja konfrontacja ze światem – pisał Camus – nigdy nie skończy się 
pojednaniem, zawsze pozostanie rozdarciem, absurdem76. Odpowiednikiem Camusow-
skiej heteronomii świata i ego są w sztuce Herzoga różne formy niepogodzenia ze 
światem, z tym że dotyczą one przede wszystkim Innego (jednostek określanych jako 
inne), jako że prawo do człowieczeństwa w świecie Herzoga zarezerwowane jest dla 
Innego (przeciwstawionego tzw. jednostkom normalnym). Drugą fundamentalną katego-
rią w koncepcji życia autentycznego Alberta Camusa było pojęcie obcości77. Camus pisał:  

W świecie pozbawionym nagle złudzeń i świateł człowiek czuje się obcy. (…) 
Ta niezgodność pomiędzy człowiekiem a jego życiem, pomiędzy aktorem 
a dekoracją, jest właśnie poczuciem absurdu78.  

Problem wyobcowania jednostki i niemożności adaptacji egzystencjalnej został 
zaakcentowany w wielu filmach Herzoga. To przypadki: naznaczonego szaleństwem 
Stroszka ze „Znaków życia”, traktowanego przez otoczenie jako kuriozum Kaspara 
z „Zagadki Kaspara Hausera”, niezdolnego do adaptacji w nieakceptowalnym świecie 
Stroszka ze „Stroszka”, cierpiącego na zaburzenia umysłowe nieprzystającego do 
otoczenia Woyzecka z „Woyzecka”, karłów jako istot ułomnych zbuntowanych przeciw 
ich marginalizacji z filmu „Nawet karły były kiedyś małe”, tyrana ogarniętego 
szaleńczą pasją podboju mitycznej krainy Eldorado z „Aguirre, gniew Boży”, Hiasa 
wyobcowanego ze świata przez dar widzenia – bohatera „Szklanego serca” czy wampira 
Nosferatu z filmu „Nosferatu-wampir” jako skrajnego przypadku wyalienowanej egzy-
stencji stanowiącej zagrożenie dla ludzkiego bytu.  

W „Micie Syzyfa” Camus tak wypowiedział się na temat absurdu:  

Mówiłem, że świat jest absurdalny i pospieszyłem się zanadto. Świat sam 
w sobie nie jest rozumny, to wszystko, co można powiedzieć. Ale absurdalna jest 
konfrontacja tego, co irracjonalne i oszalałego pragnienia jasności, którego 
wołanie rozlega się w najgłębszej istocie człowieka79.  

Konflikt niepoznawalnego i pragnienia poznania jest też właściwy światu Herzoga, 
choć przybiera nieco odmienną formę. W filmie „Nosferatu-wampir” tajemnicę stanowi 
nie tyle sam świat, ile śmierć (ucieleśniona czy objawiająca się jako fakt dokonany, 
dokonujący się czy możliwy/a wręcz pewny w najbliższej przyszłości) przynależąca do 
tajemnicy świata. W tym świecie tylko Inny (jak Nosferatu, Jonathan, a zwłaszcza Lucy) 
pragną przezwyciężenia tak rozumianej heteronomii tajemnicy i pragnienia poznania, 
na drodze transgresji. Absurdalnym dla Camusa był także byt ludzki pozbawiony 
pragnień i perspektyw innych, jak pomnażanie rzeczy:  

Świat jest ‘nierozsądny’, a ludzie żyją w absurdzie, jak mieszkańcy Oranu 
w przededniu dżumy. Ich byt jest absurdalny, ponieważ jest ludzki w tym 
sensie, w jakim ludzki jest człowiek bez pragnień i perspektyw innych aniżeli 
pomnażanie rzeczy, człowiek (…) zreifikowany, jakby powiedział Sartre80.  

 
76 Camus A., Le mythe de Sisyphe, Gallimard, Paris 1953, cyt. za: Wojtyński J., dz. cyt., s. 63. 
77 Kossak J., Klasyk tragicznego heroizmu, [w:] Camus A., Eseje. Wybór i przekład Joanny Guze, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 21. 
78 Camus A., Mit Syzyfa, przeł. Guze J., [w:] tenże, Eseje, tamże, s. 93.  
79 Tamże, s. 106-107. 
80 Piotrowski R., Humanizm w ‘Dżumie’ Camusa, „Miesięcznik Literacki” 6, 1971, s. 68. 
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Dla Herzoga absurdalny jest świat ludzi normalnych funkcjonujących w codziennym 

kołowrocie zdarzeń, niepragnących odmiany ani niewyrażających niezgody na taką 

egzystencję, czyli świat mieszkańców Wismaru. 

Doświadczeniem absurdalnym w ujęciu Camusa jest wszelkie zło, a więc zaraza, 

dżuma, śmierć. W każdej z tych sytuacji krańcowych dochodzi do ujawnienia absurdu:  

Złowieszcze wydarzenia, które rozgrywają się w mieście dotkniętym zarazą, 

tworzą zespół sytuacji ostatecznych – każda z nich stanowi materializację 

absurdu, a jednocześnie świadczy, że istotą absurdalności jest zderzenie się 

nierozsądku z najgłębszym, szalonym pragnieniem rozumienia, jakie drzemie 

w człowieku81.  

Sytuacja ekstremalna była dla Camusa centralnym zagadnieniem, wokół którego 

budował swą filozoficzną refleksję dotyczącą koncepcji życia autentycznego. Ponieważ 

każda śmierć jest złem, a doświadczenie śmierci jest doświadczeniem absurdalnym, to 

wobec śmierci – zdaniem Camusa – należy wybierać życie: Negacja śmierci u Camusa 

doprowadza do pochwały życia82. Dla Camusa śmierć była istotna w tym sensie, że 

implikowała określone postawy wobec niej:  

Egzystencjalna odwaga wobec śmierci (…) polega na uświadomieniu sobie, że 

nadejście tego faktu jest nieuchronne i że wszystko to, co będzie miało miejsce 

do jego nadejścia ma być dziełem człowieka (…) człowiek wobec śmierci musi 

wybierać życie83.  

Herzoga również interesują postawy człowieka wobec tajemnicy śmierci czy 

śmierci jako faktu naocznie danego. Właśnie je traktuje reżyser jako podstawę kwali-

fikacji aksjologicznej, z tą różnicą, że nie chodzi o wybór życia przeciw śmierci, ale 

godną postawę wobec niej, która może być zarówno sprzeciwem wobec biernej zgody 

na śmierć (w przypadku Lucy z „Nosferatu-wampira”) bądź wyborem śmierci jako 

niezgody na marazm istnienia (jak w przypadku Kaspara Hausera, Stroszka czy 

Woyzecka). Camusa interesowało życie w odniesieniu do śmierci rozumianej jako kres 

jakiejkolwiek egzystencji:  

Egzystencjalizm kładzie (…) nacisk na ‘ten świat’, autentyczne istnienie tu 

i teraz staje się możliwe dla tych, którzy przyjęli wynikającą ze śmierci 

skończoność człowieka84.  

Człowiek Camusa musi negować wszelkie więzy z porządkiem nadprzyrodzonym, 
a odmowa uznania jakichkolwiek wiążących człowieka zobowiązań transcendentnych 
zostaje wsparta jego siłą wewnętrzną i własną postawą moralnego imperatywu85. 
Śmierć dla Herzoga jest natomiast tym faktem, który przynależy do tajemnicy świata 
i jest łączona ze sferą transcendencji. W przypadku filmu „Nosferatu-wampir” zna-
czenie perspektywy transcendentnej wiąże się z postacią wampira jako istoty egzystu-

 
81 Tamże, s. 69. 
82 Wojtyński J., Notatki o śmierci w filozofii egzystencjalnej, „Człowiek i światopogląd” 4, 1977, s. 65. 
83 Tamże, s. 73. 
84 Smart N., Filozofia wobec pojęcia śmierci, [w:] Toynbee A., Człowiek wobec śmierci, przeł. Petsch D., 

Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968, s. 54. 
85 Misiorny M., Współczesny teatr na świecie. Sylwetki pisarzy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 

Warszawa 1978, s. 49. 
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jącej na pograniczu dwu światów. Dla Herzoga to wampir jako element transcendentny 
wobec ludzkiego świata jest pretekstem do kwalifikacji aksjologicznej (oceny postaw 
ludzkich), podczas gdy Camusowi takiej kwalifikacji służyła koncepcja dżumy. 

Podobnie jak u Camusa absurd jest dla Herzoga kategorią ontologiczną (jest faktem), 
ale i – co różni Herzoga od Camusa – kategorią estetyczną. W „Nosferatu-wampirze” 
następuje zderzenie romantyzmu (mitologii wampirycznej w jej romantycznej odsłonie) 
z absurdem (obrazami, które są znakami absurdalności świata, jak np. błyskawiczne 
śmierci mieszkańców Wismaru na skutek dżumy czy raczej obecności Nosferatu, 
alternacja pomiędzy czarnymi trumnami Nosferatu z niepoświęconą ziemią, a żniwem 
śmierci – pochodami białych trumien ulicami miasta, upiorny karnawał mieszczan na 
rynku Wismaru pośród trumien, zwierząt gospodarskich i szczurów, „ostatnia wieczerza” 
mieszczańskiej elity wśród wałęsających się białych szczurów itp.). Stwierdzenie 
absurdalności i obcości świata nie było punktem dojścia filozofii Camusa, lecz zaledwie 
punktem jej wyjścia. Autor „Dżumy” pojmował to doświadczenie jako swoiste wyzwanie 
rzucone człowiekowi86. Podobnie Herzog w krańcowej sytuacji zagrożenia śmiercią 
(w wymiarze jednostkowym czy apokaliptycznej zagłady), stanowiącą materializację 
doświadczenia absurdu, intuicyjnie wyczuwał sposobność na objaśnienie istoty ludz-
kiego losu. W „Nosferatu-wampirze” Herzog wprowadza w krąg refleksji nad zagad-
nieniami relacji: człowiek a poznanie, człowiek a etyka, człowiek a wartości. Wampir 
siejący postrach, zniszczenie i śmierć stał się pretekstem do stworzenia sytuacji 
modelowej – konfrontacji człowieka ze śmiercią w jej wymiarze jednostkowym 
i zbiorowym. To z kolei dało asumpt do podjęcia takich zagadnień filozoficznych, jak: 
kwestii poznania, koncepcji zła, problemu buntu, wolności i wyboru, etyki heroicznej 
i humanistycznej, problemu miłości jako wartości nadrzędnej. 

Miernikiem wartości człowieczeństwa jest dla Herzoga stosunek do poznania. 
Reżyser zresztą traktował kino jako podróż ku poznaniu istoty bytu. Każdy film Herzoga 
jest manifestacją jego własnej potrzeby poznawania (stąd eskapady w rejony irracjo-
nalnego). „Nosferatu-wampir” stanowi skrajny przypadek zainteresowania sferą irracjo-
nalnego, zaś hipoteza wampiryzmu, ze względu na tajemnicę egzystencji (na pogra-
niczu życia i śmierci) otwiera perspektywę poznawczą. Punkt wyjścia filozofowania 
Herzoga jest Camusowski: to zrodzona na podłożu konstatacji heteronomii świata 
i ego nostalgia poznawcza jako imperatyw autentycznego istnienia. Camus podkreślał, 
że pragnienie poznania wynika z istoty ludzkiej i jest właściwe każdemu człowiekowi, 
zaś samo poznanie nakierowane jest na otaczający go świat. W przypadku Herzoga 
poznanie odnosi się do sfery irracjonalnego, do tajemnicy śmierci w tym wypadku 
związanej z wampiryzmem, przy czym w świecie Herzoga nostalgia poznawcza zna-
mionuje Innego, podczas gdy zwyczajny człowiek (pokroju mieszczan Wismaru) jej 
nie doświadcza. Drogi myśli Camusa i Herzoga rozchodzą się w momencie konstatacji 
niepoznawalności czy poznawalności zjawisk. O ile Camus twierdził, że świat stawia 
zapory ludzkiemu poznaniu, nie odpowiadając na dążenie człowieka do poznania, o tyle 
Herzog zdaje się sugerować, że jest on poznawalny, ale trzeba uwierzyć w jego irracjo-
nalność (choćby w wampira jako byt transcendentny, a nie dżumę jako przyczynę 
śmierci) i uwierzyć w samo poznanie. Camus opowiadał się zawsze przeciw niepozna-
walnemu światu, a po stronie człowieka pragnącego poznania, bowiem wina leży po 
stronie świata, a człowiek jest tylko odpowiedzialny:  

 
86 Tamże.  
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W jedynym konflikcie, który go (tj. Camusa – I. K-P) naprawdę obchodzi, kon-

flikcie świat-człowiek, jest całkowicie, bez reszty, naiwnie po stronie człowieka. 

(…) Wina jest wyłącznie po stronie świata. Wszystko, co niejasne, niewiadome, 

niepojęte, niesprawdzalne, wszystko, co irracjonalne – jest światem. Człowiek 

jest pragnieniem jasności, porozumienia, pragnieniem nigdy niezaspokojonym87.  

Tymczasem Herzog pozostaje zawsze po stronie Innego i świata (w sensie natury), 

przeciw człowiekowi kultury i cywilizacji jako nosicielowi zła, zaś winę lokuje po 

stronie człowieka, a nie świata, jako że poznanie jest pochodną woli człowieka 

(otwarcia na poznanie) bądź niemożności (wynikającej z jego niemocy i zaniechania). 

Stąd w „Nosferatu-wampirze” to Inny nie tylko doświadcza pragnienia poznania, ale 

i dostępuje wtajemniczenia. Wampir, będący w posiadaniu tajemnicy życia kosztem 

śmierci innych, ale odcięty od poznania miłości kobiety, doświadcza tego poznania za 

sprawą ofiary Lucy. Jonathan, wyruszając w podróż w nieznane – do Transylwanii, 

dostępuje poznania – wtajemniczenia w inny świat reprezentowany przez Nosferatu. 

Doświadczenie poznawcze Lucy jest tyleż odkrywaniem człowieka w wampirze, co 

odkrywaniem samej siebie. Tylko mieszczanie Wismaru, pogrążeni w inercji, są zamk-

nięci na poznanie, ślepo przyjmując wiarę w dżumę i odrzucając możliwość istnienia 

mocy transcendentnych, zła upostaciowanego. W porządku Herzogowskiej filozofii à 

rebours poznanie jest możliwe bądź poprzez akt przeistoczenia (to droga Jonathana), 

bądź miłość oznaczającą transgresję (taki charakter ma ofiara Lucy). Zamknięcie na 

poznanie faktycznego źródła zła (znamionujące mieszczan Wismaru), wyklucza możli-

wość przeciwstawienia się mu. Likwidacja heteronomii tajemnicy (w tym przypadku 

świata ogarniętego przez zło) i pragnienia poznania (natury zła) jest według Herzoga 

możliwa wyłącznie przy uwzględnieniu istnienia czynnika irracjonalnego. Zamknięcie 

się na poznanie jest w optyce reżysera większym złem od poznania natury samego zła.  

Centralnym problemem filozofii uprawianej przez Herzoga za pomocą filmowych 

obrazów jest kwestia zła. Podobnie jak Camus, Herzog utożsamia zło ze śmiercią. 

„Dżumę” Camusa można odczytywać jako portret społeczności Oranu skonfronto-

wanej z zagrożeniem (epidemią), która staje się próbą człowieczeństwa, ze względu na 

konieczność określenia się wobec zła, wybór określonej postawy – heroicznej bądź 

biernej. Ale zaraza dziesiątkująca miasto jest w niej tylko pretekstem do stworzenia 

sytuacji modelowej – każdego typu zagrożenia, z jakim może się zetknąć człowiek na 

różnych etapach swojej egzystencji, wystawiającego go na próbę. W tej próbie, zgodnie 

z postulatem Camusa, pierwszym obowiązkiem jest zachowanie człowieczeństwa, 

którego warunkiem jest przeciwstawienie się złu w każdej postaci. Równie modelową 

sytuację z uniwersalnym przesłaniem mamy w „Nosferatu-wampirze” Herzoga – Śmierć 

zbiera swoje żniwo z pozoru w efekcie dżumy, de facto w następstwie przybycia do 

Wismaru wampira, zło się rozprzestrzenia, a mieszkańcy Wismaru zamykają się na 

poznanie jego prawdziwej natury. Nosferatu wyzwala w ludziach złe i dobre moce 

(choć ucieleśnieniem dobrych jest jedynie Lucy zdobywająca się na akt humanistycz-

nego heroizmu), Zło może się odrodzić (jak w przypadku Johnatana przejmującego 

misję Nosferatu w finale filmu). Identyfikacja ze złem to, w interpretacji Herzoga, 

bierna zgoda na nie (czyli postawa mieszczan Wismaru). 

 
87 Bieńkowski Z., Konsekwencje behawioryzmu, [w:] tegoż, Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, 

Czytelnik, Warszawa 1960, s. 199. 
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Koncepcja zła jest fundamentem Herzogowskiej etyki. Śmierć dla Herzoga, podobnie 

jak dla Camusa, jest:  

wydarzeniem, które ma sens etyczny. Nie jest ona już rozpatrywana jako fakt 

biologiczny. Jako taka ma ona znaczenie jedynie w płaszczyźnie doznania 

absurdu, natomiast od chwili tego doznania implikuje określone postawy 

i zasady postępowania88.  

Człowiek wobec śmierci może wybrać postawę aktywną bądź pasywną. Herzog za 

Camusem zdaje się wyraźnie sugerować, że jedynie postawa buntownicza jest moralna. 

Postawa buntu znamionuje Nosferatu (choć jest wcieleniem i nośnikiem zła), Jonathana 

i Lucy. Nosferatu wyraża bunt przeciw własnej naturze, gdy w obecności Lucy mówi, 

że śmierć nie jest najgorsza, o wiele gorsze od śmierci jest wieczne trwanie. Podróż 

Jonathana do Transylwanii jest efektem egzystencjalnego buntu przeciw marazmowi 

istnienia (symbolizowanemu przez kanały Wismaru, które prowadzą donikąd), jednak 

wiedzie do identyfikacji ze złem (przez akt przewampirzenia). Tylko postawa Lucy (jej 

akt ofiary z własnego życia i niezgody na zło) jest wyrazem buntu przeciw złu – temu 

upostaciowanemu w wampirze i temu, które ogarnęło mieszkańców miasta. Herzog 

nawiązuje do Camusowskiej koncepcji etyki buntu. Dla francuskiego pisarza i filozofa 

bunt był jedyną konsekwencją absurdu, zanegowaniem miejsca jednostki w świecie89. 

Absurdem jest zło i absurdem jest fakt, że to zło warunkuje człowieka, ale postawa 

człowieka wobec zła, to już nie absurd, to bunt. O ludzkim bycie decyduje odwieczny 

imperatyw aktywnego przeciwstawiania się złu. Buntuję się, więc jesteśmy – to pod-

stawowe twierdzenie filozofii Camusa90. Przesłaniem „Dżumy” Camusa był postulat 

buntu przeciw śmierci albo raczej w szerszej perspektywie przeciw wszelkim postaciom 

zadżumień. Choć w filmie Herzoga to wampir jest bezpośrednim źródłem zagrożenia, 

to nie mniej groźną jest eksplozja szaleństwa ślepego ludzkiego świata znajdująca 

ujście w tańcu i biesiadzie w obliczu śmierci oznaczającym pogodzenie się z tym, co 

ma nadejść. Herzog pokazuje, że pogodzenie się ze złem prowadzi do samozagłady. 

Tylko bunt Lucy przeciw złu jest przejawem postawy humanistycznej – dokonuje się 

w imię ocalenia podstawowych wartości – życia, godności, miłości. I chociaż jej 

heroiczna postawa ma wymiar tragiczny (wobec podjęcia misji Nosferatu przez Jona-

thana i zagłady o wymiarze apokaliptycznym, jaka już się dokonała), to jest wartością 

samą w sobie. Podobnie jak inne formy buntu bohaterów Herzoga w typie Kaspara 

Hausera (przeciw ubezwłasnowolnieniu przez świat cywilizacji i kultury), Stroszka 

(przeciw realiom współczesnej cywilizacji rządzonej przez pieniądz), Woyzecka 

(przeciw zepsuciu świata), w których ucieczka w śmierć będąca manifestem niezgody 

na pewien model istnienia ma charakter patetycznej manifestacji, nieprowadzącej jednak 

do przezwyciężenia zaklętego kręgu zła. Nawet jeśli bunt przeciw złu świata dokonuje 

się poprzez śmierć jednostki wyobcowanej, to Herzog zdaje się widzieć w nim wyraz 

wolności człowieka.  
Rodzi się pytanie – kto w świecie Herzoga jest prawdziwie wolnym? Nosferatu 

jako więzień własnego bytu pragnie wyzwolenia z koszmaru własnej egzystencji (a to 
jest możliwe jedynie przez śmierć). Jonathan, wyzwalając się z oków mieszczańskiego 

 
88 Wojtyński J., dz. cyt., s. 65. 
89 Tamże, s. 64. 
90 Camus A., L`Homme revolté, Gallimard, Paris 1957, s. 309. 
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życia i uzyskując prawo do życia wiecznego, stanie się więźniem egzystencji nazna-
czonej piętnem czynienia zła, jak wcześniej Nosferatu. Nosferatu, sprowadzając śmierć 
do Wismaru, pośrednio wyzwala – w obliczu zagłady – jego mieszkańców z wszelkich 
konwenansów i zahamowań, i pozwala poczuć krótkotrwałą (jednak pozorną) wolność 
świętowania na gruzach społecznego ładu. W świecie ogarniętym przez zło, nie ma 
wolności innej poza wolnością wyboru postawy wobec zła. Tylko postawa buntu wobec 
zła jest aktem wolności. Herzog manifestację wolności dostrzega w indywidualnych 
możliwościach człowieka, nawiązując tym samym do Camusa, którego interesowała 
przede wszystkim wolność indywidualna91. Aktem najwyższej wolności jest próba 
położenia kresu złu przez Lucy. Koncepcja zła Camusa i Herzoga nie prowadzi do 
nihilizmu, lecz trudnej etyki: jednostka w warunkach zagrożenia musi udzielić sobie 
odpowiedzi na pytanie, jak pozostać człowiekiem w warunkach nieludzkich. Taką 
świadomością obdarza wyobcowaną z otaczającego świata Lucy. Camus pisał o egzy-
stencji autentycznej, ujmując ją w kontekście koncepcji laickiego tragicznego heroizmu, 
który pojmował jako nowy indywidualizm92. Jego etyka jest:  

filozofią ostatecznych konsekwencji, jakie towarzyszą przywilejowi odczuwania 
własnego człowieczeństwa. Jest to etyka heroiczna (…) w obiektywnej postaci 
praktycznego działania93.  

Humanizm Camusa to nie filozofia zwycięstwa, lecz wiara w człowieka. Lucy 
z „Nosferatu…” Herzoga też odnosi jedynie moralne zwycięstwo – przeciwstawia się 
złu, choć zło odradza się w Jonathanie, zaś ona sama umiera. Etyka heroiczna wyra-
żająca się w postawie buntu przeciw złu i etyka humanistyczna przejawiająca się 
w wierze, że zawsze w kimś zrodzi się poczucie pragnienia dobra jest o tyle trudna, że 
Herzog nie daje nadziei na zwycięstwo nad złem świata, o czym zaświadcza nie tylko 
oddanie życia przez Lucy w imię położenia kresu złu, ale i desperackie kroki wielu 
bohaterów jego filmów (którym pozostaje jedynie śmierć) czynione w obronie czło-
wieczeństwa. 

7. Śmierć jako sytuacja graniczna i sztuka obrazu Herzoga 

Dwudziestowieczna filozofia egzystencjalna (a w jej ramach w szczególności myśl 
Karla Jaspersa) kładła akcent na to, że refleksja poświęcona człowiekowi nie może 
pominąć śmierci jako swego przedmiotu94. Jaspers opisywał śmierć jako jedną z postaci 
sytuacji granicznych mających raczej charakter Jasperowskich znaków, które uzyskują – 
dzięki doświadczaniu owych sytuacji przez konkretnego człowieka – indywidualną, 
wewnętrzną ważność dla niego95. Aby można było mówić o śmierci jako sytuacji 
granicznej musi być spełniony określony warunek:  

Śmierć jako fakt obiektywny, dający się ująć w kategoriach czysto empirycz-
nych np. opisu naukowego, nie jest sytuacją graniczną. Kluczowe znaczenie 
ma tutaj świadomość nieuchronności własnej śmierci, żywiona przez jednost-
kowego, konkretnego człowieka96.  

 
91 Camus A., Mit Syzyfa, dz. cyt., s. 135; zob. też: Wysokiński R.K., dz. cyt., s. 146. 
92 Kossak J., dz. cyt., s. 22, 35. 
93 Piotrowski R., dz. cyt., s. 70. 
94 Szałek P.K., Karla Jaspersa koncepcja śmierci jako sytuacji granicznej, „Analiza i Egzystencja” 3, 2006, s. 90. 
95 Tamże, s. 98. 
96 Tamże, s. 99. 
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Według Jaspersa:  

Zachodzą jedynie dwa przypadki, w których doświadczamy śmierci nie jako 

faktu obiektywnego, ale jako sytuacji granicznej, pozwalającej doświadczyć 

owej metamorfozy. Są to ‘śmierć osoby najbliższej’ lub ‘moja własna śmierć’97.  

Śmierć bliskiego prowadzi do przeżycia wstrząsu egzystencjalnego, który pozwala 

uchwycić głębszy sens świata, w którym żyjemy; perspektywa nieuchronności własnej 

śmierci przede wszystkim pomaga zrozumieć właściwą ‘egzystencji’ hierarchię wartości. 

Myśl Jaspersa ukazuje pewien paradoks refleksji o śmierci: ocena śmierci zostaje wy-

znaczona przez życie, a równocześnie znaczenie życia uzyskuje swoje ramy w perspek-

tywie śmierci98. W filozofii Karla Jaspersa pojęcie śmierci jako sytuacji granicznej jest 

powiązane z fundamentalną strukturą skończoności bytu ludzkiego, a sama sytuacja 

śmierci jest okazją do refleksji nad postawami wobec niej.  

To, że życie jest byciem – ku – śmierci unaoczniają też filmy Herzoga ukazujące de 

facto człowieka zagłady. To przypadki jednostek pogodzonych ze śmiercią jako wyba-

wieniem od życia (jak Kaspar Hauser) czy uciekających w samobójstwo od trudnej 

rzeczywistości (jak Stroszek i Woyzeck) oraz jednostek i zbiorowości podążających 

ślepo ku zagładzie (jak np. w filmach „Fata Morgana”, „Nawet karły były kiedyś małe”, 

„Aguirre, gniew Boży”, „Szklane serce”) bądź konfrontowanych z zagładą o wymiarze 

apokaliptycznym („Nosferatu-wampir”). Te dwie drogi – ucieczki w samozagładę bądź 

zagrożenia zagładą to modelowe sytuacje opisane przez Alberta Camusa – w eseju 

„Mit Syzyfa” i powieści „Dżuma”. W „Micie Syzyfa” Camus pisał:  

Jest tylko jeden problem filozoficzny prawdziwie poważny: samobójstwo. 

Orzec, czy życie jest, czy nie jest warte trudu, by je przeżyć, to odpowiedzieć na 

fundamentalne pytanie filozofii99.  

Gdy egzystencja wydaje się piekłem, pozostaje jedynie możliwość wymknięcia się 

życiu poprzez bramę śmierci. To droga bohaterów Herzoga zmęczonych istnieniem, 

która w jego interpretacji jest manifestem buntu wobec nieprzyjaznego świata. W drugim 

przypadku zmierzanie ku zagładzie staje się u Herzoga okazją do rozważań nad kon-

dycją ludzką.  

Herzog buduje swoją filozofię nie obok, ale poprzez obrazy. Kino Herzoga jest 

sztuką humanistycznej refleksji wyrażonej językiem obrazów. Typ obrazowania jest 

zwykle związany z postawą estetyczną i filozoficzną twórcy100. Sposoby obrazowania 

Śmierci u Herzoga (z powtarzalnymi motywami) zaświadczają o konsekwencji na 

poziomie estetycznym. Niegdyś Edgar Morin w „L`Homme et la Mort” pisał o odra-

dzaniu się w kulturze współczesnej tematu Śmierci: głęboki kryzys kulturalny lat sześć-

dziesiątych pozwolił objawić się rozmaitym wielkim stłumionym. Przedostatnim był 

seks. Ostatnim jest śmierć101. Być może na tej fali od końca lat 60. w twórczości Herzoga 

Śmierć jest wiodącym tematem, a reżyser udowadnia jej nośność znaczeniową. Podobnie 

 
97 Tamże, s. 100. 
98 Tamże, s. 106. 
99 Camus A., Mit Syzyfa, dz. cyt., s. 91. 
100 Helman A., Pojęcie obrazu filmowego, [w:] tejże, O dziele filmowym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 

1981, s. 140, 141. 
101 Morin E., L`Homme et la Mort, Éditions du Seuil, Paris 1976, s. 13. 
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jak na gruncie filozofii egzystencjalnej, Herzoga zajmuje pewien typ właściwości życia 

w odniesieniu do Śmierci, a Śmierć jako sytuacja graniczna jest dla niego pretekstem 

do refleksji nad kondycją ludzką, do objaśnienia istoty ludzkiego losu. I, jak choćby 

Camus, Herzog uczynił Śmierć jądrem swego filozofowania obrazami.  
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Śmierć – pytaniem o egzystencję. Wernera Herzoga obrazowanie śmierci 

w służbie refleksji nad istnieniem 

Streszczenie 
Twórczość filmowa Wernera Herzoga jest określana mianem „eseju o człowieku”. Filmy Herzoga „pytają 

o człowieka”, a pretekstem do zadawania takich pytań są m.in. sytuacje graniczne (takie jak śmierć). 

Śmierć znalazła się w centrum Herzogowskiego filozofowania filmem, a sposób obrazowania śmierci przez 
Herzoga implikuje charakter jego refleksji nad kondycją egzystencjalną człowieka. W tekście położono 

nacisk na spójność wizji Herzoga pod względem estetycznym i konsekwencję w zamiarze swoiście filozo-

ficznym (intuicyjne, a nie zakładane a priori wpisanie się w tradycję refleksji inspirowanej egzysten-

cjalnym nurtem w filozofii). Filmy Herzoga zaświadczają o tym, iż podzielał on zawartą w filozofii egzy-
stencjalnej myśl, że znaczenie życia uzyskuje swoje ramy w perspektywie śmierci (m.in. Karl Jaspers, Albert 

Camus), zmuszającej jednostkę do samookreślenia własnej postawy wobec niej. Jako egzemplifikacje 

głównych tendencji w obrazowaniu śmierci posłużyły: inicjujące temat śmierci dwa debiuty reżysera dające 

uniwersalny obraz jednostki skonfrontowanej z postaciami istnienia nieróżniącego się niczym od śmierci; 

przykłady ilustrujące teatralność śmierci – nadawanie śmierci jednostki charakteru spektaklu („Zagadka 

Kaspara Hausera”, „Stroszek”, „Woyzeck”), filmy będące wizjami apokaliptycznej zagłady – prognozo-

wanej, zapowiedzianej czy dokonanej („Fata Morgana”, „Nawet karły były kiedyś małe”, „Aguirre, gniew 

Boży”), filmowy poemat i równocześnie dyskurs o śmierci („Nosferatu-wampir”) stanowiący kwintesencję 
uprzywilejowanych przez Herzoga form obrazowania śmierci. W tekście, na wybranych przykładach 

filmowych, pokazano, że kino Herzoga jest sztuką humanistycznej refleksji wyrażonej językiem obrazów 

i jak, w oparciu o obrazowanie śmierci, Herzog tworzył swoistą antropologię i filozofię człowieka (spo-

krewnioną z filozofią egzystencjalną).  
Słowa kluczowe: Werner Herzog, sytuacja graniczna, obrazowanie śmierci, esej o człowieku, teatralność 

śmierci, śmierć jako spektakl, apokaliptyczna zagłada, filozofia egzystencjalna  
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Katarzyna Rosłon-Mazgaj1 

Przestrzenie funeralne w procesie projektowym 

Śmierć wpisana jest w nasze człowieczeństwo,  

więc architektura, sztuka i design powinna odważnie 

 mierzyć się z tym tematem, a nie unikać go2. 

Miró Rivera – floating city of death 

1. Wstęp 

Śmierć jest istotną częścią życia, która przeraża i jednocześnie fascynuje każdego 

człowieka. Doświadczenie śmierci w każdej postaci – utraty bliskiej osoby czy stawie-

nia czoła własnej śmiertelności – wywiera na nas głęboki wpływ. Śmierć, która przy-

chodzi znienacka, wkrada się w naszą codzienną rutynę, zakłóca nasze normalne, 

powtarzalne czynności i formy interakcji. Dostępna literatura związana z zagadnieniem 

śmierci jest bardzo bogata. Śmierć jest przedmiotem badań niemal w każdym aspekcie 

naszego życia. Nic dziwnego, że zgłębiając jej tajemnice, poszukując różnych wątków 

z nią związanych, trafiamy na opracowania z zakresu nauk: antropologii, socjologii, 

psychologii, literatury, kulturoznawstwa, religioznawstwa czy medycyny. Wszystkie 

ww. dziedziny wspierają się w swych opracowaniach na warstwach bliskich każdemu 

człowiekowi. Nie istnieje publiczna dyskusja nad jakością przestrzeni odchodzenia – 

otoczenia, w którym człowiek umiera.  

Należy jednocześnie podkreślić, że zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Ame-

ryce Północnej zaszła w XVIII wieku znacząca zmiana w podejściu ludzi do 

śmierci, pociągając za sobą nowe sposoby postępowania ze zmarłymi i miej-

scami ich pochówku. Powstawanie kolejnych cmentarzy oraz nowe sposoby 

pochówku w wiekach XVIII i XIX ukazują wspomniane zmiany w sposób 

materialny. Owa materializacja nowej „przestrzeni śmierci” pomogła władzom 

i fachowcom zaszczepić ludziom świadomość tego, jakie cechy powinno mieć 

„właściwe miejsce śmierci”. Można ponadto dostrzec rolę architektury i kraj-

obrazu cmentarza w kształtowaniu wartości społecznych oraz indywidualnych, 

a co za tym idzie, projektu na życie3.  

Czy zatem można zaprojektować przestrzeń związaną z odchodzeniem, przestrzeń 

śmierci i przeżywania żałoby? Temat śmierci, który był marginalizowany i tabuizowany 

w dyskusji publicznej, w ostatnich dwóch latach za sprawą pandemii COVID-19 stał 

nam się wyjątkowo bliski. Każdy z nas w ostatnim czasie kogoś stracił i miał możli-

wość uczestniczyć w obrzędach związanych z pochówkiem osoby bliskiej. Dlaczego 

 
1 Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury, Katedra Sztuk Pięknych i Projektowych, ORCID: 

0000-0002-7194-4354, Kontakt: katarzyna.roslon@polsl.pl; Gliwice, ul. Akademicka 7, pok. 8. 
2 Rivera M., Architects imagines floating city of the dead in response to coronavirus, https://www.dezeen.com/ 
2020/07/16/miro-rivera-architects/ (dostęp: 04.02.2022). 
3 Petersson A., Tworzenie miejsc pamięci – materializacja wyrazów żałoby, Społeczne I kulturowe repre-

zentacje śmierci. Koncepcje, badania I konteksty, Antologia tekstów, red. A.E. Kubiak, M. Zawiła, NOMOS, 

Kraków 2015, s. 189-208. 
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nie chcemy o tym rozmawiać i dyskusja na ten temat wprowadza w nas odczuwalny 

dyskomfort? Czy mamy prawo do przeżywania żałoby? A co za tym idzie, jaki wpływ 

ma na nas otoczenie, w którym przychodzi nam się mierzyć z tak głębokimi emocjami? 

Jaka jest jego estetyka? Co możemy rozumieć przez pojęcie „designu funeralnego”?  

Z przeprowadzonych badań i z zaobserwowanych zachowań osób uczestniczących  

w często sprowokowanych dyskusjach na temat śmierci, momentu odchodzenia oraz 

przeżyć z tym związanych można zauważyć zainteresowanie do publicznego podejmo-

wania tego tematu. Przecież każdy z nas wcześniej czy później będzie musiał się ze 

śmiercią zmierzyć. O wzroście zainteresowania tym zagadnieniem świadczą powstające 

w ostatnim czasie w mediach społecznościowych grupy wsparcia dla osób będących 

w żałobie, warsztaty terapeutyczne i strony poświęcone śmierci, blogi i konta związane 

bezpośrednio z tematyką funeralną. Organizowane są konferencje, pojawiają się publi-

kacje w formie książek, artykułów i stron internetowych. 

Czy oznacza to, że dostępne do tej pory formy przeżywania żałoby nam nie wystar-

czają? Może rzeczywiście tak się stało. Brak przyzwolenia na publiczne przeżywania 

żałoby i wcześniejsze tabuizowanie śmierci sprawiło, że użytkownik (my sami) zaczę-

liśmy odczuwać potrzebę stworzenia nowej – lepszej i bardziej nam przyjaznej przestrzeni, 

w której będziemy mogli przeżywać proces żałoby. Należy pamiętać, że przestrzeń, 

w której się znajdujemy w dużej mierze wpływa na nasze odczuwanie danej sytuacji 

i związanych z nią emocji. Jak więc powinna ta przestrzeń, architektura, wnętrze, design 

wyglądać? Jak powinna być zaprojektowana? Projekty architektoniczne i wzornicze 

powstałe w ostatniej dekadzie wskazują na zmianę naszego myślenia. Widać w nich 

poszukiwanie nowych definicji związanych z elementami architektury, wzornictwa 

oraz redefiniowanie elementów, które w naszym otoczeniu istnieją. Proces projekto-

wania funeralnego sięgnął już znacznie głębiej. Obecnie możemy zaprojektować nawet 

ceremonię własnego pochówku, jednocześnie zwalniając najbliższych z tego obowiązku.  

Duże kontrowersje wśród odbiorców wywołują współczesne formy pochówków, 

które w naszym dość ortodoksyjnie podchodzącym do tego tematu społeczeństwie mogą 

powodować skrajne emocje. Przez niektórych uznane zostać mogą wręcz za profanację 

naszych szczątków doczesnych. Nie do pomyślenia może być dla niektórych możli-

wość pochówku w kompostowni ludzkich ciał czy mniej drastyczny pochówek pod 

wzrastającym na naszych szczątkach drzewem. 

Czy zatem architektura, jej forma i przekaz mogą łagodzić emocje związane ze 

śmiercią? Odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni, w której przeżywamy stratę kogoś 

bliskiego, sprawi, że, będąc w żałobie, znajdziemy się w miejscu, które odbierać bę-

dziemy jako bezpieczne, pozwalające na przeżycie tak trudnych dla nas emocji. Tutaj 

ogromną rolę odgrywają architekci i projektanci. Moment pożegnania może mieć formę 

podkreślającą naszą pamięć o odchodzącym bliskim i stać się jej dowodem. Ceremonia 

pogrzebu sama w sobie i późniejsze otoczenie opieką miejsca pochówku które dzięki 

odpowiedniej formie architektonicznej może łagodzić emocje związane z tym przeży-

ciem, jest niezmiernie ważne. 

2. Tanatoarchitektura 

Pojęcie „tanatoarchitektury” zostało po raz pierwszy użyte w 2015 roku przez Roberta 

Idema, który zwrócił uwagę na miejsce architektury przemijania w świadomości każ-

dego z nas. Określił on w ten sposób przestrzenie umierania oraz obiekty, które ze śmier-
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cią przez swoją funkcję są bezpośrednio związane. Termin ten rozumieć należy jako 

związek tanatologii z architekturą występujący na wielu płaszczyznach, m.in. w kon-

tekście rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz w kwestiach filozoficzno-etycznych. 

W historii, naszej kulturze oraz czasach nam współczesnych śmierć przyj-

mowała i przyjmuje różne oblicza. I tak od „śmierci tradycyjnej”, którą mogliśmy 

obserwować w domowym zaciszu, gdzie umierający odchodził otoczony przez 

najbliższych, po „śmierć nowoczesną” – zmedykalizowaną i ukrytą, często 

samotną, będącą końcem leczenia, następującą w towarzystwie obojętnego 

personelu medycznego4. 

W rozmowie Igora Łysiuka i Gabriela Waśko z dr. Romualdem Loeglerem, ten 

zapytany o zdefiniowanie związku architektury ze śmiercią człowieka, mówi tak:  

Architektura, która odpowiada na zapotrzebowanie społeczności, zajmuje się 

zagadnieniem śmierci od zarania dziejów. Nekropolie towarzyszyły powsta-

waniu osadnictwa. Była to naturalna konsekwencja cyklu biologicznego życia 

jednostki, w związku z czym w końcu musiała znaleźć się również w kręgu 

zainteresowań architektów. Gdy doszły do tego filozofia i wiara, obojętnie 

jakie one były, okazało się, że wszystkie religie w jakiś sposób kontaktują się ze 

zmarłymi i nekropolia w postaci cmentarzy czy wręcz miast budowanych 

w formie budynków, takich jak np. kolumbaria – była wyrazem potrzeb nie tylko 

higieniczno-sanitarnych, lecz także emocjonalnych, związanych z upamiętnie-

niem bliskich, którzy odeszli5.  

Obiekty przeznaczone na funkcje funeralne w formie domów przedpogrzebowych 

zlokalizowanych w obrębie cmentarzy, najczęściej komunalnych, zwłaszcza te starsze, 

otoczone są z reguły powstałymi lata temu założeniami parkowymi. Oprócz spełnienia 

funkcji typowych nekropolii, są one parkami pamięci, które w ciepłe dni przyciągają 

spacerowiczów. Tereny te są bardzo ciekawe ze względu na zróżnicowane formy 

zieleni i starodrzew, który przez lata zdążył wytworzyć swoisty klimat danego miejsca. 

Kaplice – domy przedpogrzebowe, których właścicielami są zarządcy miejscy lub 

osoby prywatne – nie powiązane z konkretną religią, mają formę bezosobową, w której 

wnętrzu zaimplementować można każdy artefakt związany z danym wyznaniem lub 

pozbawiony takich związków. Inaczej wygląda sprawa kaplic na cmentarzach wyzna-

niowych, których sytuacja prawna jest całkowicie inna, przez wzgląd na bezpośrednie 

powiązanie z konkretnym wyznaniem, do którego dany cmentarz przynależy. Należy 

tutaj podkreślić, że świadomość właścicieli tego typu obiektów jest coraz większa. 

Jednak stworzenie przestrzeni formalnie ciekawej, odpowiadającej współczesnym stan-

dardom wiąże się ściśle z kosztami, którym nie każdy może i jest w stanie sprostać. 

Przykład kaplicy przedpogrzebowej znajdującej się na cmentarzu centralnym w Gli-

wicach bardzo jasno tego dowodzi. Jest to projekt, który dwukrotnie był już proce-

dowany w Wydziale Architektury UM Gliwice i uzyskawszy pozwolenie na budowę, nie 

został zrealizowany. Należy tutaj dodać, że obiekt ten wpisany do rejestru zabytków, 

 
4 Idem R., Tanatoarchitektura, [w:] Architektura służby zdrowia. Problematyka projektowa, A. Gębczyńska-

Janowicz, R. Idem (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015, s. 132. 
5 Łysiuk I., Waśko G., O kulturze umierania – rozmowa z dr. Romualdem Loeglerem, „Kwartalnik Archi-

tektoniczny RZUT” 2016, nr 4, s. 24-31. 
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w projekcie pozostał w zewnętrznej swojej formie nie zmieniony, a jedynie jego wnętrze 

z uwzględnieniem elementów podlegających ochronie konserwatorskiej zostały w nim 

uwspółcześniony, tak by nadać mu lżejszy i cieplejszy wyraz. Poprzez zastosowanie 

jasnych barw, wprowadzenie znacznie mocniejszego oświetlenia oraz wymianę szklenia 

okien znajdujących się w czterech ścianach centralnej części kaplicy uzyskano efekt 

lekkości wnętrza, w którym element światła – tak ważnego symbolu transcendencji, 

został podkreślony. W podobny sposób do tematu podeszła moja dyplomantka, Alek-

sandra Gwiżdż, która również postanowiła zmierzyć się z obiektem wspomnianego 

wyżej domu przedpogrzebowego. Uwzględniając te same wytyczne, stworzyła wnętrze, 

w którym główną rolę odgrywa światło. W swojej koncepcji projektowej dotknęła dodat-

kowo funkcji wspomagających funkcję podstawową. Wyszła tym samym naprzeciw 

rosnącym potrzebom i oczekiwaniom odbiorców. Miejmy nadzieję, że kiedyś obiekt 

ten doczeka się zmiany estetyki wnętrza, wpływając tym samym na odczucia i prze-

życia żałobników. 

Naturalny wydaje się fakt, że wnętrza istniejących już obiektów o charakterze fune-

ralnym, powstałych lata temu, gdy nie było do dyspozycji tak wielu materiałów i tech-

nologii wspomagających proces projektowy, wydawać się mogą zimne, bezosobowe, 

pozbawione warstwy emocjonalnej. Ulegają one stopniowo zmianom. Jak wygląda to 

w aspekcie zakładów pogrzebowych? Ich estetyka wciąż budzi wątpliwości. Od wszech-

obecnego kiczu, który zalewa rynek funeralny, po brak zrozumienia istoty rzeczy 

w projektowaniu obiektów o tym charakterze. Reestetyka wnętrz funeralnych i edukacja 

młodego pokolenia architektów i projektantów postępuje. Należy stworzyć przedmiot 

o programie związanym bezpośrednio z tą tematyką, który będzie obligatoryjny dla 

młodych adeptów sztuk projektowych. Podjęte próby wprowadzenia tematów związanych 

z projektowaniem obiektów funeralnych w ramach zajęć fakultatywnych dla kierunku 

Architektura na Politechnice Śląskiej w Gliwicach przyniósł ciekawe rozwiązania pro-

jektowe w formie koncepcji miejsca pożegnań, którego forma bezpośrednio związana 

była z otoczeniem, w którym się znajdowało. Studenci w ciekawy sposób interpre-

towali ten temat, jednocześnie podkreślając rolę światła w projektowaniu, które kreuje 

przestrzeń i tym samym nie używając przy tym zbyt wielu środków wyrazu. Można 

powiedzieć, że powstałe koncepcje skupione były w znacznym stopniu na uczuciach 

i roli danej przestrzeni w procesie przeżywanej żałoby.  

3. Design funeralny 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że otaczający nas świat został już dokładnie zapro-

jektowany, a designerzy i architekci wkroczyli w niemal wszystkie dziedziny życia. 

Tworzą przedmioty z dbałością o każdy detal, ale także kreują to, w jaki sposób 

z nich korzystamy6. 

Projektowanie przestrzeni odchodzenia to nie tylko architektura – budynki, w któ-

rych człowiek przebywa w ostatnich chwilach swojego życia i tuż po tym, jak je 

zakończy, to nie tylko wnętrza, te nam bliższe, lepiej lub gorzej zaprojektowane, to 

również cała gama elementów designu funeralnego. Od nagrobka, trumny, urny po 

znicze i inne utensylia związane z branżą pogrzebową. O ile używamy pojęcia tanato-

architektura, czy mamy również do czynienia z tanatodesignem? W dawnych czasach 

 
6 Sudjic D., B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, tłum. A. Sak, Kraków 2014, s. 118. 
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wszystko, co wiązało się ze śmiercią, która była czymś naturalnym, miało odpowiednią 

oprawę, niejednokrotnie stając się dziełem sztuki w rękach rzemieślników, dla których 

zmierzenie się z tą tematyką było czymś naturalnym. Przechadzając się po zabytko-

wych nekropoliach, odnosi się wrażenie spójności i konsekwencji związanych z działa-

niami w obrębie tworzenia elementów małej architektury i designu, wypełniającej daną 

przestrzeń. Niestety nie możemy tego powiedzieć o współczesnych nekropoliach, gdzie 

trudno natknąć się na indywidualne rozwiązania. Wokół panuje jednakowa sztampa, 

o przyciężkich formach, pozbawiona odpowiednich proporcji i zubożona w detalu. 

Współczesne wymagania stawiane przed projektantami mają służyć nowoczesnym for-

mom bez konieczności powielania stereotypów związanych z designem funeralnym. 

Na szczęście pojawiają się w przestrzeni projektowej rozwiązania o uwspółcześnio-

nych formach, wykorzystujących dostępne nowoczesne technologie oraz wzornictwo.  

Temat wzornictwa związanego z branżą funeralną pojawia się również w literaturze 

związanej z designem i również podlega publicznej krytyce. Projektanci stają przed licz-

nymi wyzwaniami, aby design sprostał wszelkim wyzwaniom, przed którymi obecnie 

stoi. Wyzwaniem staje się moment konfrontacji, w którym gotowy produkt trafia w ręce 

odbiorcy. Stało się to punktem wyjścia dla autora publikacji „Jak przestałem kochać 

design”, Marcina Wichy, który opisał w niej swoje doświadczenia. 

Zarząd cmentarza. Krematorium. Życie zostało podzielone na szereg zadań do 

wykonania. Uczucie bezradności dopadło mnie kilka dni później, kiedy w zakła-

dzie pogrzebowym przeglądałem błyszczący katalog z urnami. Wszystkie modele 

wyglądały jak skrzyżowanie greckiej wazy i chińskiego termosu. Połyskiwały 

brokatem. Mieniły się chromem. Były złote, biało-złote, malachitowe i czarne. 

Miały ozdobne rączki i uchwyty. Niektóre wyglądały jak staroświeckie weki 

z drucianym zamknięciem. Inne przypominały baryłeczki Kubusia Puchatka. 

Dominowały tworzywa sztuczne, ale w ofercie nie zabrakło naturalnego 

kamienia. […] Przerzucałem strony, szefowa zakładu zaczynała się niecier-

pliwić. Pod jej spojrzeniem wybrałem w końcu jakiś wzór. […] Potem przez 

kilka godzin oszukiwałem się, że jest OK. Ale nie było. Ojciec nigdy by się nie 

zgodził na takie naczynie. To świństwo lekceważyć czyjeś uczucia estetyczne 

tylko dlatego, że umarł7. 

Jak wygląda to na naszym polskim podwórku? Oprócz klasycznych-typowych, 

znanych nam wszystkim form nagrobków, trumien i urn pojawiły się w ostatnich 

latach obiekty zaprojektowane przez odważniejszych projektantów. Przyjęły one dość 

futurystyczne często formy, które zainspirowane są elementami natury. Z przykrością 

jednak należy stwierdzić fakt, że nie stać na nie przeciętnego Kowalskiego i większość 

klientów, którzy zdecydowali się na zakup wcześniej wspomnianych form pochodzi 

spoza granic naszego kraju. Luka na rynku w tej branży została dostrzeżona – tak 

powstała Aeon Form – firma zajmująca się designem funeralnym na naprawdę wysokim 

poziomie. Projektanci oparli swoje projekty na prostych formach i wysokiej jakości 

surowcach. Ich produkty skierowane są do osób mających wyższe potrzeby estetyczne, 

ceniących unikatowe rozwiązania wzornicze i jakość wykonania. Architekci mają na 

swoim koncie kilka wyróżnień – w tym w plebiscycie Must Have 2015. 

 
7 Wicha M., Jak przestałem kochać design, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015, s. 8-9. 
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Możemy śmiało powiedzieć, że design funeralny poszedł znacznie dalej. Pojawiły 
się rozwiązania uwzględniające, obecnie tak ważny aspekt w projektowaniu, jakim jest 
ekologia i forma ekologicznego pochówku. Mowa tutaj o eko-trumnach i eko-urnach, 
które ulegają biodegradacji, przyspieszając tym samym proces rozkładu ludzkich 
szczątków. Przytoczyć tutaj należy kilka przykładowych rozwiązań, których twórcy 
zasługują na naszą uwagę.  

Holenderscy naukowcy na Uniwersytecie Technicznym TU w Delft opracowali 
biodegradowalny materiał, w którym użyli specjalnie w tym celu wyhodowanej grzybni 
do wytworzenia formy biodegradowalnej trumny. Autorem projektu o nazwie Living 
Cocoon jest Holender Bob Hendrikx. W ten sposób opracowana forma trumny podlega 
biodegradacji w okresie od 2 do 3 lat, w zależności od panujących w danym miejscu 
warunków wilgotnościowo-glebowych. 

Kolejną, równie ciekawą formą upamiętniającą naszych zmarłych, która pozwala 
na w pełni ekologiczny pochówek, zwłaszcza dla osób, które niekoniecznie wiążą się 
na stałe z danym miejscem, prowadzą podróżniczy, nomadyczny tryb życia jest projekt 
Lodowej Urny, amerykańskiej projektantki Diane Leclair Bisson. Materiał zastosowany 
w projekcie jest wdzięczny do obróbki, nie wymaga skomplikowanego zaplecza tech-
nologicznego. Uzyskana urna jest w pełni ekologiczna. Autorka zaprojektowała specjalną 
formę, która wypełniona wodą zmieszaną z popiołem pochodzącym ze spalenia ludz-
kiego ciała, ulega zamrożeniu. W wyniku zachodzącego procesu powstaje lodowa bryła, 
którą swobodnie można puścić w akwenie wodnym, gdzie ulegnie roztopieniu. Należy 
jednocześnie podkreślić, że prochy ludzkie nie stanowią w żadnym stopniu zagrożenia 
biologicznego, gdyż są dla środowiska nietoksyczne. Jednak w naszym kraju ta forma 
pochówku w dalszym ciągu jest zabroniona, podobnie jak rozsypywanie ludzkich 
prochów na wolnej przestrzeni, czy przechowywanie ich w domach. 

Twórcy eko-designu postanowili wkroczyć również w przestrzeń cmentarzy, propo-
nując rozwiązania eliminujące z nich formę tradycyjnych nagrobków, zastępując je roślin-
nością, która może wzrastać, czerpiąc pożywienie i energię z pozostałości ludzkich ciał. 
Są to rozwiązania przyjazne dla środowiska.  

Włoski duet projektantów, Anna Citelli i Raoul Bretzel, proponują pochówek w formie 
kapsuły – Capsula Mundi, dzięki któremu koniec staje się nowym początkiem. Staje 
się to za sprawą posadzenia w miejscu pochówku drzewa, którego nasiona lub sadzonka 
są integralną częścią kapsuły. Sama zaś roślina w trakcie wzrostu czerpie energię 
z życiodajnej ziemi. To bez wątpienia alternatywa dla klasycznych nekropolii, które 
z jednej strony stają się przepełnione, z drugiej zaś zabierają coraz więcej miejsca. Forma 
drzewa ma zastąpić kamienny nagrobek i jednocześnie przyczynić się do poprawy śro-
dowiska. W ten sposób powstać mają parki pamięci. Kształt kapsuły, który zapropo-
nowali jej pomysłodawcy, nie jest również przypadkowy. Jajo jest przecież symbolem 
odrodzenia i przezwyciężania śmierci. Ułożone w niej nagie ciało ludzkie w pozycji 
embrionalnej to kolejny symbol – przychodząc na ten świat, przychodzimy nadzy i tak 
samo z niego odchodzimy. 

W podobny sposób do projektowania nie tylko samego kształtu urny, ale również jej 
„żywotności” podeszli twórcy Bios Urn. Jej forma poza miejscem na prochy ludzkie 
zawiera również nasiono, które w miejscu pochówku przeistoczy się w roślinę, jaką za 
życia możemy sami sobie wybrać. Pozwoli nam to w pełni zjednoczyć się z naturą, 
gdyż materiał, z którego wykonana jest urna, ulegnie w pełni biodegradacji. Współczesne 
technologie pozwolą nam kontrolować kondycję rośliny poprzez zainstalowaną apli-
kację monitorującą wilgotność gleby i warunki wzrostu rośliny.  
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Alternatywnych form pochówku przybywa, ich pomysłodawcy wychodzą naprzeciw 
potrzebom odbiorców, podążając za coraz to wyższymi wymaganiami. Efektem są przy-
toczone powyżej przykłady oraz szeroka gama tych, które można by było jeszcze 
w niniejszym opracowaniu zamieścić. Większość z nich niestety nie dotyczy naszych 
polskich realiów, gdyż formę i miejsce pochówku ściśle określa Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych. Na implementację do 
polskiej branży funeralnej wspomnianych rozwiązań przyjdzie nam jeszcze trochę po-
czekać. Bez względu na to, jak ciekawe i innowacyjne rozwiązania prezentują sobą 
przytoczone przykłady. 

4. Śmierć w przyszłości 

Zastanawiając się nad naszym końcem, jak on będzie wyglądał, w jakim otoczeniu 
dożyjemy naszych ostatnich chwil, przychodzi refleksja dotycząca zmian zachodzących 
w obrębie myślenia o designie funeralnym i wszystkim co z nim jest związane. Jak 
daleko posuniemy się w tworzeniu zmaterializowanej otoczki towarzyszącej śmierci. 
Z drugiej strony ile czasu musi jeszcze upłynąć, abyśmy byli gotowi jako społeczeństwo 
zaakceptować śmiałe formy pochówku?  

Do kontrowersyjnych, ale całkiem interesujących rozwiązań należy bez wątpienia 
również kompostownia ludzkich ciał, która została otworzona w USA w Stanie 
Waszyngton w lutym 2021 roku. Stan ten jest pierwszym, który dopuścił taką możliwość 
pochówku. Pracownia, w której powstał projekt tego obiektu dokładnie opracowała każdy 
szczegół – od otoczenia po umieszczenie technologii, pozwalającej w bardzo krótkim 
czasie na rozkład ludzkiego ciała. Po zakończeniu całego procesu zostaje po nas około 
0,8 m3 żyznej gleby. Stajemy się częścią biosystemu, wspierającego otaczającą nas 
przyrodę – ziemia ta nie trafia w przypadkowe miejsca – zostaje wywieziona do tzw. 
lasów pamięci. 

Przytoczony jako ostatni, budzący największe emocje ze względów etycznych to 
projekt kapsuły do eutanazji, która została wprowadzona do użytku w Szwajcarii z po-
czątkiem grudnia 2021 roku. Chociaż mamy do czynienia z bardzo delikatnym tematem, 
należy zwrócić uwagę na to, że nie zostałaby ona zaprojektowana, gdyby rynek (czytaj: 
użytkownik) nie był nią zainteresowany. Choć brzmi to wręcz irracjonalnie, mamy do 
czynienia z designem ściśle związanym z końcem naszego życia, z jego otoczeniem, 
z możliwościami, jakie dają nam współczesne technologie. Czy jesteśmy gotowi na 
otwarte myślenie o naszej śmierci? Jak daleko możemy się posunąć?  

5. Podsumowanie 

Poszukując odpowiedzi na postawione w niniejszym tekście pytania dotyczące 
jakości, estetyki oraz użytkowości i wpływu architektury i designu funeralnego na emocje 
związane z przeżywaniem żałoby, możemy śmiało stwierdzić, że architektura, sztuka 
i design funeralny od zawsze stanowiły bezpośrednie odzwierciedlenie ludzkiego po-
dejścia do zagadnienia śmierci. Od początku ludzkości stanowiły tło dla zjawiska zgonu 
oraz były formalną strukturą dla całego procesu żałoby, poczynając od momentu odejścia, 
przechowywania zwłok po pochówek i późniejszą pamięć o zmarłym. Wszystko ulega 
zmianie: mody, gusta, zachowania, zwyczaje, potrzeby, możliwości, materiały i tech-
nologie. Przed projektantami stoi niewątpliwie zadanie, by im sprostać. Chociaż designem 
funeralnym zajmuje się wąska grupa projektantów, to ich działania na tej płaszczyźnie 
należą do wyjątkowo przemyślanych i udanych. Wszystkie prezentowane w niniejszym 
opracowaniu przykłady cechują się oryginalnością, dbałością o szczegóły oraz szacun-
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kiem nie tylko dla zmarłego, jego ostatniej woli, ale również dla rodziny i najbliższych, 
ogarniętych pustką po stracie najbliższej osoby. Cieszy fakt, że następuje zerwanie 
z ogólnie przyjętą bylejakością dotychczasowych rozwiązań projektowych z zakresu 
architektury i szeroko pojętego designu funeralnego. Edukacja w tym zakresie powinna 
w najbliższych latach nabrać tempa. Niebagatelną rolę odegrać tutaj powinni dydaktycy 
zajmujący się projektowaniem architektonicznym, projektowaniem form przemysło-
wych, prowadząc jednocześnie działania rozwijające teorię projektową.  
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Przestrzenie funeralne w procesie projektowym 

Streszczenie 
Praca ta to próba odpowiedzenia na szeroko pojęte zagadnienie projektowania przestrzeni funeralnych. 
Postawione w treści niniejszego opracowania pytanie dotyczące edukacji estetycznej w zakresie projekto-
wania architektury, wnętrz oraz wzornictwa przemysłowego w obszarze zagadnień funeralnych to próba 
zdefiniowania działań dydaktycznych w tym zakresie. Zmiany zaobserwowane w ostatnim czasie, które 
widoczne są we wszelkich działaniach związanych z projektowaniem elementów integralnie związanych 
z przestrzenią umierania to droga, którą powinna również postępować edukacja. Nie tylko na płaszczyźnie 
akademickiej, ale również społecznej. Jak bardzo zakorzenione są w nas wzorce „estetyki” funeralnej? Czy 
jesteśmy w stanie wyzbyć się naszych przyzwyczajeń i pożegnać wszechobecny kicz i bylejakość? Tema-
tyka ta była przez lata zaniedbywana i tabuizowana. Wiąże się to bezpośrednio z brakiem przyzwolenia na 
publiczne przeżywanie żałoby. Brak świadomości odbiorców oraz próba zmiany myślenia o tym ważnym 
aspekcie życia stały się pretekstem do przeprowadzenia badań w tym zakresie oraz skłonienia młodego 
pokolenia przyszłych projektantów i designerów do pochylenia się nad zagadnieniem projektowania i designu 
funeralnego. Na bazie przeprowadzonych badań wskazano kilka przykładowych rozwiązań, które mogą stać 
się pretekstem do dalszych poszukiwań projektowych. Przytoczone w niniejszym opracowaniu koncepcje 
projektowe przestrzeni funeralnych opracowane są przez studentów Wydziału Architektury Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach na kierunkach Architektura i Architektura Wnętrz.  
Słowa kluczowe: tanatoarchitektura, design funeralny, eco-design, pochówek, śmierć 
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Monika Bujewska1 

Non Omnis Moriar – motyw śmierci  

w utworach literackich, filmowych i muzycznych  

w zestawieniu wybranych epok  

1. Wprowadzenie 

Śmierć towarzyszy człowiekowi od samego początku istnienia świata. Bez względu 

na epokę, przemijanie i kres życia wzbudza w człowieku strach i niepokój. Ludzkość 

stara się oddalić od siebie nieuniknioną rzeczywistość śmierci2. Śmierć nie musi być 

efektem naturalnego wymiaru starzenia się. Wynikać może z bohaterskiego czynu dla 

Ojczyzny. Bohaterskie oddanie życia wpisuje się w Non Omnis Moriar. Sprawia, że 

człowiek nie wszystek umiera, lecz zostaje dołączony do listy wielkich postaci na histo-

rycznych kartach.   

Celem pracy jest dokonanie krytycznej analizy jakościowej dzieł literackich, mu-

zycznych oraz filmowych przedstawiających motyw Non Omnis Moriar. Zaprezento-

wane utwory zostaną przeanalizowane i zinterpretowane w wybranych epokach. Analiza 

tekstów rozpocznie się od myśli starożytnych utworów, a zostanie zakończona na współ-

czesnym toposie śmierci ukazywany w sztuce XXI wieku. 

2. Recepcja Non Omnis Moriar w starożytnych utworach 

Non Omnis Moriar można dostrzec w starożytnych utworach. Społeczność była 

świadoma nieuniknionej śmierci, dlatego pocieszenia odnajdowano w myśli antycznych 

filozofów. Największy liryk i mistrz satyry – Horacy – jest twórcą toposu Non Omnis 

Moriar, który oznacza „nie wszystek umrę”. Słowa wyrażają przeświadczenie, że 

śmierć fizyczna nie jest zakończeniem żywota człowieka. Wierzono, że pośmiertnie 

człowiek pozostaje w pamięci innych przez wiele następnych pokoleń. Przesłanie 

Horacego jest dostrzegalne w jego twórczości. W utworze „Do Melpomeny muzy”, 

autor wykazał trwałość i nieprzemijalność jego dzieł.  

Dziełam dokonał, co go nie wyprzedzi. Trwałością żaden gmach ulany 

z miedzi… Nie umrę całkiem: po większej mi życie. Zostawi części Parka.  Póki 

skrycie3.          

Wskazany cytat dowodzi, pewność Horacego w kontekście ponadczasowości 

podmiotu lirycznego4.  

  

 
1 mb370496@wp.pl, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział 

Pedagogiki.  
2 Twardowski J., Śmierć na śmierć nie umiera – myśli wybrane, Wiedza Powszechna, Warszawa 2005, s. 14, 18. 
3 Curtius E., Topika – Pamiętnik Literacki, Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury 

polskiej, Muzeum Historii Polski, 1972, 63/1, s. 233, 23. 
4 Tamże. 
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3. Średniowieczne mroki  

W średniowiecznych rozważaniach dominował pogląd teocentryczny, w którym 

całe życie podporządkowane było Bogu. Ludzie bardzo obawiali się wyższej, nad-

przyrodzonej siły. Strach i obawa przed Stwórcą były pokazywane w sztuce. Obrazy 

malowane w ciemnych barwach, ponieważ wtedy odczuwano ogromny lęk przed 

śmiercią. Społeczeństwo nie było wykształcone. Duchowni byli jednymi z mądrzejszych 

grup, dlatego mieli prawo nauczać. Głosili znaną myśl: Memento mori – „pamiętaj 

o śmierci”. Memento mori jest dostrzegalne w fenomenie portretu trumiennego na tle 

starożytnych paraleli. Antyczna schyłkowość, wyważony stoicyzm i obrządki pogrze-

bowe herosów nieustannie przypominały o śmierci. Z ujęcia mitologicznego kult zmar-

łych bywał marginalizowany. Jednak pomimo wszelkiej próby wyparcia z pamięci, 

wpisuje się on w kanon codziennego funkcjonowania człowieka5. 

3.1. Śmierć średniowieczną bramą do Non Omnis Moriar 

W średniowiecznym mroku, z większym nasileniem niż w pozostałych epokach, za 

pomocą literatury i sztuki, przypominano o zbliżającej się śmierci. Wierzono, że osiąg-

nięcie życia wiecznego jest możliwe tylko przez śmiertelne doświadczenie, choć nie 

ma innego sposobu, by dostać się w zaświaty i dokonać oceny istniejącego lub nie-

rzeczywistego świata pozagrobowego.  

Ludy obawiały się piekła, dlatego były bogobojne i żarliwie się modliły6. W utworze 

pt: „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią”, autor ukazał wizję śmierci, którą ujrzał 

po zakończonej modlitwie. Tekst oryginału jest przeróbką z łaciny7. Dominuje w nim 

Danse macabre, czyli „taniec śmierci”, w którym śmierć przedstawiana jest jako apo-

kaliptyczny jeździec z kosą, galopujący po stosach leżących trupów.  

Nie było warg u jej gęby… chuda, blada, żółte lice… z oczu płynie krwawarosa…8 – 

te słowa wprowadzają w obrzydzenie. Zdecydowano się na przytoczenie powyższego 

cytatu, ponieważ zadaniem podmiotu lirycznego było przedstawienie człowiekowi prze-

strogi przed śmiercią. Przestroga ma zachęcić do tego, by żyć zgodnie z zasadami i pra-

widłami wiary. Jeżeli człowiek będzie przestrzegał moralnych zasad, to z pewnością 

nie wszystek umrze, ponieważ będzie żył w pamięci innych9.  

3.2. Rycerskie Non Omnis Moriar 

W średniowieczu, rycerz był traktowany jako jedna z uprzywilejowanej grupy 

społecznej. Jego zadaniem było: bohatersko stanąć w obronie honorowych zasad, służyć 

Bogu i przestrzegać moralnego kodeksu. Dostrzega się tu istotny związek pomiędzy 

rolą rycerstwa a Non Omnis Moriar. Rycerz wszystek nie umiera, ponieważ stając 

w walce, nigdy nie ma pewności, czy powróci do najbliższych. Stając w obronie narodu, 

dokonuje wielkiego bohaterskiego czynu, który wpisuje go w pamięć dla zasłużonych.  

 
5 Jankowski A., Klonder A., Nie wszystek umrę – pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, Wyd. 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 82, 84. 
6 Nowak-Dłużewski J., Okolicznościowe poezje polityczne w Polsce – średniowiecze, Instytut Wydawniczy 

PAX, Warszawa 1996, s. 42, 43. 
7 Feicht H., Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa 

1980, s. 532. 
8 http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_swiecka/dialog_01.html (data dostępu: 02.02.2022). 
9 Nowak-Dłużewski J., Okolicznościowe poezje, s. 40, 44. 
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„Pieśń o Rolandzie” przedstawia Rolanda, który jest jednym z poddanych króla Karola 

Wielkiego. Władca Franków, prowadząc wojnę wyznaczył w obronie najbardziej wa-

lecznego rycerza. Stąd, historyczna postać Rolanda została uznana za wzór10. Tutaj 

pojawia się przykład odkupieńczej idei narodu i rycerza przestrzegającego etycznego 

kodeksu i rycerskich zasad, które spowodowały, że Roland – nie wszystek umrze. 

Friedrich Schiller w utworze „Rękawiczka” przedstawił rycerskie postępowanie. 

Zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem, rycerz bardzo często toczył odważnie i mężnie 

walkę w imię miłości. Rycerze starali się w ten sposób zdobyć serce ukochanej. Kto 

mię tak kocha jak o tysiąc razy czułymi przysiągł wyrazy, niechaj mi teraz rękawiczkę 

poda…11 

Interpretując utwór, należy zaznaczyć, że rękawiczka została rzucona na środku 

placu, między tygrysami i lampartami. Dlatego wymagało to od rycerza nieustraszonej 

postawy, godnej poświęcenia nawet życia dla ukochanej12. Mogłoby się wydawać, że 

podany przykład stanowi zbyt uniwersalne podłoże do krytycznej analizy, jednak stwier-

dzono, że te działania pokazywały heroizm i rycerską odwagę i siłę. Siła budowała 

wewnętrznie rycerza, ponieważ wiedział, że jeżeli nawet zginie, to będzie żył w pamięci 

swojej wybranki. 

Dokonując zestawienia średniowiecznych dzieł literackich, zauważono, że śmierć 

budzi ogromny lęk i strach. Umotywowaniem wyboru zaprezentowanych tekstów 

średniowiecznych jest próba pokazania, że średniowiecze mroki mogą nie tylko budzić 

wewnętrzny niepokój, ale także wpisać się w kanon myśli Non Omnis Moriar. Rycerz 

niebojący się stanąć w obliczu śmierci udowadnia, że bohaterowie wszystek nie odchodzą, 

a historia wspomni ich niezwykłe czyny i niezwykłe dokonania.  

4. Renesansowy wymiar Non Omnis Moriar 

Renesansowy wymiar epoki humanizmu wprowadza odmienne myślenie i postrze-

ganie świata. Koncentruje się wokół stoickiego poznania, które lokalizuje człowieka 

w tzn. złotym środku13. Renesansową myślą przewodnią była kwintesencja: Jestem czło-

wiekiem i nic, co ludzkie nie jest mi obce14. 

Artyści przedstawiali piękno i proporcjonalność nagiego ciała. Jest to czas rewo-

lucji skupiającej się na poznaniu naukowym i odkryciach15. Dokonując analizy, można 

wnioskować, że nie istnieje żadna granica i bariera. Istniejąca międzyludzka więź upo-

ważnia człowieka do wzajemnej pomocy w sytuacji, gdy druga osoba jej potrzebuje. 

Niewątpliwie wynika to z interwencji humanitarnej, która przysłania skrępowanie 

fizycznością i ludzkim ciałem. Wskazane słowa pokazują kruchość ciała. Są dowodem 

na to, że człowiek nie powinien się skupiać na swojej cielesności, ponieważ życie jest 

ulotne. Powinno skupić się na czynach, gdyż to one mogą sprawić, że jednostka nie 

wszystek umrze, a pozostawi po sobie swoje dokonania i dzieła.  

 
10 Villon F., Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristiana i Izoldy, Wyd. Kama, Warszawa 1994, s. 23, 36, 51. 
11 Tamże, s. 60, 103. 
12 Tamże. 
13 Martyn K., Wilczek P., Poezje polskiego renesansu: interpretacja, Wyd. Książnica, Katowice 2000, s. 5, 6, 28. 
14 Szpak A., Niektóre aspekty prawne interwencji humanitarnej, Studia Iuridica Toruniensia, Kamińska K. 

(red.), t. 3, Debiuty, Toruń 2006. 
15 Ziomek J., Renesans, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 1976, s. 9, 11, 16. 
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Renesans jest czasem rewolucji, skupiających się na poznaniu naukowym i odkry-

ciach16. To epoka odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba17 i udowodnienia 

Kopernika, że okrągła, a nie eliptyczna Ziemia kręci się wokół Słońca18. Nie można 

powiedzieć, że w momencie dokonanych odkryć przez Kolumba, wprowadzono Non 

Omnis Moriar. Celem przytoczonych odkryć jest wykazanie, że wprowadzenie rady-

kalnych zmian do świata nauki sprawia, że ludzie nauki pozostawiają żywy pomnik, 

który zamiera, bo staje się on spuścizną dla przyszłych pokoleń19. 

4.1. Sens podejmowanego horacjonizmu w Non Omnis Moriar 

Twórczość Horacego jest głęboka i zakorzeniona w renesansowej wizji świata. Non 

Omnis Moriar – „nie wszystek umrę” można wyszukać w II Pieśni Horacego.  

Niezwykłym i nie lada piórem opatrzony, poeta co dwojaką postać już przy-

biera ulecę w przestwór i dłużej na ziemi nie pozostanę, wzniosę się nad zawiść, 

porzucę miasta, ani też nie umrę…20  

Wskazany fragment Pieśni dowodzi, że dla poetów śmierć nie jest końcem wszyst-

kiego. Po śmierci dzieło zaczyna być doceniane i otrzymuje nowe życie. Bardzo często 

dopiero wtedy różne teorie otrzymują akceptację i zostają pośmiertnie wdrażane. Dla-

tego człowiek nie wszystek umiera. Tworzenie dzieł sprawia, że człowiek przyczynia 

się do wdrażania zmian i wprowadzania innowacji na świecie.  

Horacy w utworze „Exegi monumentum”, czyli „Stawiałem pomnik ponad spiże 

trwalszy” samym tytułem ukazuje pewną wielkość, ponieważ zwykły pomnik po latach 

może zostać zburzony, jednak literacka budowla jest wstanie przetrzymać na zawsze21.  

Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu, strzelający nad ogrom królewskich 

piramid, nie naruszą go deszcze gryzące nie zburzy… Dalszy fragment wiersza również 

wymaga zgłębienia: Nie wszystek umrę wiem, że uniknie pogrzebu, cząstka nie byle 

jaka i rosnący w sławę potąd będę wciąż młody…22.  

Interpretując i analizując wskazaną myśl Horacego, stwierdzono, że pomimo świa-

domości ludzkiego przemijania, Non Omnis Moriar sprawia, iż człowiek nie zważając 

na biologiczną śmierć zyskuje pewną nieśmiertelność. Będzie żył do momentu, w którym 

inny myśliciel, nie przekreśli jego teorii. Z drugiej strony będzie wspominany jako pro-

pagator i twórca pewnych podwalin i wstępnych naukowych założeń23. 

4.2. Renesansowy Non Omnis Moriar Mistrza z Czarnolasu 

Powstałe dzieła Mistrza z Czarnolasu są pewnego rodzaju kontynuacją i inspiracją 

do wplatania paradygmatów Horacego. Jan Kochanowski w „Pieśni XXIV” napisał 

bardzo podobną sentencję do omówionej „II Pieśni”24. 

 
16 Tamże, s. 17. 
17 Camusso L., Podróże Kolumba 1942-1504, Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań 1992, s. 10, 32, 36. 
18 Kowalczyk J., Mikołaj Kopernik i jego Układ Słoneczny, Drukiem A. Pajewskiego, Warszawa 1872,  

s. 1-3. 
19 Krókowski J., Horacy – wybór poezji – wydanie piąte, Drukarnia Wydawnicza, Kraków 1923, s. 330. 
20 Tamże.  
21 Krókowski J., Horacy, s. 137, 348. 
22 Tamże, s. 137. 
23 Martyn K., Wilczek P., Poezje polskiego, s. 53, 55. 
24 Pelc J., Treny Jana Kochanowskiego, Czytelnik, Warszawa 1969, s. 5, 49. 
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Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony, polecę precz, poeta, ze dwojej złożony. 

Natury: ani ja już przebywać na ziemi, więcej będę, a więtszy nad zazdrość, 

ludnemi. Niech przy próżnym pogrzebie żadne narzekanie, żaden lament nie 

będzie ani uskarżanie: Świec i dzwonów zaniechaj, i mar drogo słanych, 

i głosem żałobliwym żołtarzów śpiewanych25.  

Poeta przedstawił, że ma pełną świadomość, iż jego dzieła nigdy nie zamrą. Nie 

oczekuje opłakiwania nad swoją mogiłą, ponieważ jego misja i poezyjne zadanie zostało 

wykonane26.  

W twórczość Kochanowskiego wpisały się również żałobne treny, które zostały 

poświęcone jego zmarłej córce – Urszuli. Utwory przedstawiają humanistyczną wizję 

cierpienia po stracie bliskiej osoby27. W renesansowych dziełach nie pomijano istnienia 

i wychwalenia Stwórcy. Dlatego poeta w „X Trenie”, zastanawia się nad miejscem 

przebywania duszy zmarłej dziewczynki: Czyś ty nad wszystki nieba wysoko wznie-

siona i tam w liczbę aniołków małych policzona?28. 

Natomiast w „XIX Trenie” podmiot liryczny wykazuje ogromny smutek i tęsknotę 

za dzieckiem. Wszystko w domu przypomina zmarłą Urszulę: Wielkieś mi uczyniła 

pustki w domu moim, moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a niikoby 

nikogo nie było…29. 

Treny pokazują, że rodzicowi bardzo trudno jest pogodzić się ze śmiercią dziecka30. 

Recepcja Kochanowskich trenów wykazuje słowotwórczy wyraz uczuć zranionego 

ojca. Takiej interpretacji dokonał Profesor Stanisław Pigoń zajmujący się poezją 

czarnoleskiego pisarza31. 

„Pieśń IX” Jana Kochanowskiego charakteryzuje się odmiennym nastrojem od 

zaprezentowanych trenów: Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje. Bo nie już 

słońce ostatnie zachodzi, a po złej chwili piękny dzień przychodzi32. Zacytowany fragment 

pokazuje, że należy spróbować podnieść się z żałoby, pogodzić się ze stratą i żyć dalej33. 

Podsumowując renesansowe wyliczenie przedstawionych literackich utworów, 

stwierdzono, że nie należy odkładać życia na później. Należy podejmować działania, 

by po śmierci móc żyć wiecznie i swoją pasją zbudować pomnik wiedzy dla całej 

ludzkości.  

5. Barokowe Non Omnis Moriar 

Barokowe przemijanie można dostrzec w utworze Morsztyna. Jan Andrzej Morsztyn 

w kontrowersyjnym wierszu pt: „Do trupa”, słowotwórczo zobrazował swoje podo-

bieństwo do przedstawionej charakterystyki trupa. 

 
25 Kochanowski J., Kochanowski – Pieśni, Państwowy Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982, s. 106, 107. 
26 Tamże.  
27 Martyn K., Wilczek P., Poezje polskiego, s. 70-722. 
28 Pelc J., Treny Jana Kochanowskiego, Czytelnik, Warszawa 1969, s. 5, 49. 
29 Pelc J., Treny Jana, op. cit., s. 190. 
30 Tamże. 
31 Kłaka Cz., Non Omnis Moriar – Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu, Wyd. Wyższej Szkoły Pedago-

gicznej, Rzeszów 1997, s. 127. 
32 Kochanowski J., Kochanowski – Pieśni, Państwowy Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1982, s. 7. 
33 Tamże, s. 106, 107. 
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Ty – strzałą śmierci, ja – strzałą miłości, Ty krwie, ja w sobie nie mam 

rumianości… Ty jednak milczysz, a mój język kwili… Ty nic nie czujesz, ja 

cierpię ból srodze… Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili, Ja się nie 

mogę, stawszy się żywiołem…34 

Marność przenikała literackie i srogie ujęcie śmierci. Zastosowane środki stylistyczne 

wprowadzają czytelnika w osłupienie i przerażanie. Najprawdopodobniej podmiot 

liryczny przeżywa wewnętrzne katusze. Interpretując dzieło, stwierdzono, że człowiek 

w sytuacji doświadczenia nieszczęśliwej miłości jest rozgoryczony i pozbawiony sensu 

życia. Dlatego podmiot liryczny został metaforycznie porównany do trupa. Można 

w ten sposób wnioskować, ponieważ nieboszczyk spoczywający w grobie jest bezbronny 

i może zastrzelony. Podobnie, zakochany człowiek bywa bezbronny, roztargniony 

i trafiony strzałą amora w obliczu miłości35. 

5.1. Nawiązanie barokowej marności do współczesnego ukazania Non 

Omnis Moriar w utworach muzycznych i materiałach filmowych 

Ryszard Riedel w utworze „Modlitwa III – Pozwól mi”, nawiązał do barokowej 

marności. Piosenka jest błaganiem o przebaczenie za wszelkie zło. 

Pozwól mi spróbować jeszcze raz, niepewność mą wyleczyć… Za pychę 

i kłamstwa, same nałogi, za wszystko co związane z tym, za świństwa duże 

i małe, za mą niewiarę – rozgrzesz mnie rozgrzesz mnie Panie mój…36  

Zespół Dżem w pięknej formie ujął barokowe pragnienie otrzymania przebaczenia 

za wszelkie zło, konflikty, pychę i światową obłudę.  

Kolejnym doskonałym nawiązaniem barokowej myśli o zagładzie i śmierci są sytu-

acje epidemiologiczne, z którymi zmaga się ludzkość, walcząc o przetrwanie. Walka 

o życie, strach i niepewność jutra towarzyszą człowiekowi w czasie rozprzestrzeniania 

się zakaźnych chorób. Warto zwrócić uwagę na sytuację pandemiczną związaną 

z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Badania prof. Pyżalskiego pokazały, że w czasie 

obligatoryjnej izolacji społecznej i realizacji nauczania zdalnego, zaczęło ludzkości 

brakować realnych kontaktów z drugim człowiekiem. Pandemia udowodniła wszystkim, 

co w życiu jest najważniejsze37.  

W sieci ukazał się materiał filmowy „Głos Koronawirusa – Zmieńmy siebie i po-

dejście do życia” zachęcający społeczeństwo do zmiany holistycznego nastawienia. 

Przedstawia on skondensowane zło współczesnego i technologicznego świata. Ukazuje 

m.in.: autodestrukcje, konflikty zbrojne, przesądy, przemoc rodzinną, rozwody, brak 

czasu dla rodziny, pogoń za pieniądzem, egoizm oraz wiele innych cywilizacyjnych 

problemów38. Mogłoby się wydawać, że wprowadzenie do tekstu zagadnienia epidemio-

logicznego jest komunałem. Stwierdzono, że pandemia pokazała ludzkości kruchość 

życia i wpisuje się w Non Omnis Moriar. Staje się motywatorem do podejmowania 

aktywności, które sprawią, że człowiek nie wszystek umrze.   

 
34 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-trupa.html (data dostępu: 01.10.2021). 
35 Ziomek J., Renesans, s. 251. 
36 https://www.tekstowo.pl/piosenka,dzem,modlitwa_iii pozwol_mi.html (data dostępu: 01.10.2021). 
37 Pyżalski J., Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19, EduAkcja, Warszawa 2020, s. 12. 
38 https://www.youtube.com/watch?v=86ieD7B1hGc (data dostępu: 30.09.2021). 

http://www.youtube.com/watch?v=86ieD7B1hGc
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Podsumowując literackie oraz muzyczne idee postrzegania barokowego światopo-

glądu, udowodniono, że ludzkie życie jest kruche. Sytuacja epidemiologiczna pokazała 

każdemu, że należy zadbać o relacje rodzinne i cieszyć się z najprostszych możliwości. 

Jako ludzkość powinniśmy doceniać życie i wolność bez ograniczeń. 

6. Romantyczne Non Omnis Moriar w służbie Ojczyzny 

W Europie romantyzm trwał od XVIII wieku do schyłku IX wieku. Epoka roman-

tyzmu wykazuje w twórczości, muzyce i sztuce nurt romantycznego buntownika. Polski 

romantyzm przypada na okres klęski powstania listopadowego. Dlatego motyw ojczyzny 

i ducha patriotycznego dostrzegalny był w literackich dziełach, które były inspiracją do 

wyzwoleńczej walki o narodową wolność.  

6.1. Twórczość literacka pomnikowym Non Omnis Moriar 

Twórczość polskiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza w czasach utraty 

statusu terytorialnego, zachęcała Polaków do nieustannego zabiegania o granice państwa. 

Pisarz zaadresował wiersz pt: ,,Do M” swojej ukochanej dziewczynie. W formie utworu 

poetyckiego odrzucił Marylę Wereszczakównę. Używając mocnych i dobitych słów: 

Precz z moich oczu!... Precz z mego serca!... Precz z mej pamięci!... pokazał, że starał 

się wymazać kobietę ze swojego życia. Następny wers: Moja i twoja pamięć nie 

posłucha świadczy o świadomości wielkiego uczucia którym wzajemnie się darzyli. 

W każdej strofie wiersza wykazywana jest wieczna tęsknota i powrót do wspólnie prze-

żytych chwil39. Zakochany Mickiewicz we wnętrzu swoich rozważań, żałował zakoń-

czenia romansu. Jednak zdecydował się na ten krok, ponieważ musiał opuścić Ojczyznę. 

Poświęcając i rezygnując z miłości, z dala od rodzinnego kraju, pisał utwory patrio-

tyczne, przepełnione zgrozą tragicznych wydarzeń tamtych lat, strachem, a także na-

dzieją. Można je nazwać postawionymi literackimi pomnikami, pokazującymi patriotyzm, 

powstańczego ducha walki i budującymi narodową więź w imię honoru poświęcenia 

dla Ojczyzny. Są żywymi pomnikami w postaci poetyckich utworów. „III część Dziadów” 

Adama Mickiewicza ukazała zniewolenie Polaków zamkniętych w kajdanach germa-

nizacji i rusyfikacji. Okropne sceny przewożenia więźniów w kibitkach, padające 

strzały nie są jedynym obrazem przedstawiającym cierpienie i bohaterską śmierć dla 

odzyskania wolności i narodowej niezależności. Bohaterska śmierć w imię wolności 

powodowała, że polegli na zawsze pozostają w pamięci40.  

Warto przytoczyć kolejny utwór Mickiewicza ,,Reduta Ordona”: Spojrzałem na 

pole, dwieście harmat grzmiało… Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy…41. 

Wskazany cytat obrazuje przegraną polskiej piechoty. Poeta przestawił w wierszu 

Ordona jako bohaterską postać, która wysadziła magazyn. 

Mickiewiczowskie „Exegi Monumentum – Aere Perennius” można zunifikować 

z horacejskim dziełem pomnikowym. Zabieg Mickiewicza stał się parodią o komicznym 

charakterze. Trawestacja incipitu uwzniośla nieprzemijalność i wielkość postaci, które 

wywarły znaczenie dla przebiegu wydarzeń historycznych. Wspomniano o przetrwaniu 

pomnika Kościuszki. Mickiewicz, analizując sytuację XIX wieku, dostrzegał, że wszelkie 

dobra materialne stają się przemijalne w efekcie pocisków na Zamek Warszawski, Wawel 

 
39 https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0019.htm (data dostępu: 01.10.2021). 
40 Mickiewicz A., Dziady III, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 1974, s. 12. 
41 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reduta-ordona.html (data dostępu: 01.10.2021). 
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i pocisków artyleryjskich skierowanych na Pałac Paców. Dostrzegalna jest różnica 

pomiędzy Horacym a Mickiewiczem. Horacy skupiał się na przyszłości, by twórczość 

była dla potomnych. Natomiast dla wieszcza narodowego istotne było, by ratować 

uciemiężonych Polaków z opresji. Natomiast Konstanty Ildefons Gałczyński napisał 

„Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, w którym ukazano nagrodę za heroiczną walkę. 

Tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. Czytając te słowa, 

można stwierdzić, że nie tylko postawiony Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte 

jest postumentem, lecz krwawą ofiarą żołnierzy. Non Omnis Moriar, wojownicy nie 

umarli na zawsze, pozostawili dla wszystkich wygraną bitwę42. 

Władysław Broniewski w wierszu ,,Bagnet na broń” wykazał silne uczucia sensu 

poświęcenia życia:  Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę … 

kiedy runą żelaznym wojskiem… kolbami w drzwi załomocą… Bagnet na broń! Trzeba 

krwi43.  

Utwór pokazuje, że jako naród nie możemy oddać bez walki kraju pod władanie 

innego państwa. Czasy międzywojenne były ciężkie. Chleb, codzienna strawa, prze-

trwanie okupione było goryczą i ciosem kuli w głowę. Generał Cambronne podczas 

dowodzenia wojsk pod Waterloo w 1815 roku, gdzie zmagali się Anglicy z Francu-

zami powiedział, że Gwardia umiera, ale się nie poddaje. Zastanawiając się nad tą sen-

tencją, stwierdzono, że to jest sens powstańczego ducha walki, by do ostatniej przelanej 

kropli krwi, do ostatniej złożonej ofiary, należy stanąć i z poniesioną głową umrzeć za 

Polskę. Historia zatoczyła bieg i po upływie 105 lat dokonał się Cud nad Wisłą, pod-

czas którego ponownie trzeba było wziąć szablę i walczyć z Bolszewikami44. 

Kolejny wiersz Broniewskiego ,,Żołnierz Polski” udowadnia wielkość bohaterskiej 

postawy żołnierza wracającego z niewoli do ruin i zgliszczy: Dudnią drogi, obce 

wojska… usiadł żołnierz opatruje obolałe nogi. Jego pułk rozbili pod Rawą, a on bił 

się krwawo…45. 

Można w tych słowach po raz kolejny dostrzec tułacze przesłanie: Trzeba krwi. 

Żołnierz szedł z bagnetem na czołgi żelazne… zdeptały na miazgę pokazuje nierówność 

militarną. Po wojnie zmęczony, skatowany i ostatkiem sił wraca do domu, którego już 

nie ma. Pomimo spalenia miejsca zamieszkania, on się nie mści, nie odczuwa urazy. 

Opłakuje swój kraj, dom i najukochańszą matkę – której już nie ma.  

Interpretując utwór liryczny przedstawiający klęskę kampanii wrześniowej, należy 

zauważyć, że człowiek powinien być przygotowany na klęski, niepowodzenia i porażki. 

Należy podnieść się ze zgliszczy upokorzeń, trudnych doświadczeń i z podniesioną głową 

rozpocząć nowy etap. W życiu nie ma samych sukcesów i gratyfikacji46. Człowiek 

XXI wieku bardzo często nie potrafi pokonywać przeszkody, zniecierpliwiony od razu 

zamiera. Powinien zrozumieć, że nie warto poddawać się bez walki i być jak obolały 

żołnierz, który na rozkaz wewnętrznej walki podejmie od nowa trud. Człowiek nie 

wszystek umiera, do momentu, w którym jest nadzieja, powinien się podnosić i poko-

nywać przeciwności.  

 
42 https://poezja.org/wz/Ga%C5%82czy%C5%84ski_Ildefons_Konstanty/25479/Pie%C5%9B%C5%84_o_% 

C5%BCo%C5%82nierzach_z_Westerplatte, (data dostępu: 04.02.2022). 
43 https://warhist.pl/wiersze-i-piesni-wojenne/wladyslaw-broniewski-bagnet-na- bron/ (data dostępu: 01.10.2021). 
44 Bór-Komorowski T., Powstanie Warszawskie, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1986, s. 9, 51, 200. 
45 https://warhist.pl/wiersze-i-piesni-wojenne/wladyslaw-broniewski-zolnierz-polski/ (data dostępu: 30.09.2021). 
46 Nowina-Stacherski, Non Ommnis Moriar, s. 7, 71. 
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„Pamiętnik z getta warszawskiego” Ireny Birnbaum staje się Non Omnis Moriar. 

Ofiary będą żyły tak długo, jak społeczeństwo będzie pamiętało o przeżytych katuszach 

dokonanych w Treblince. Kąpiele gazowe, głodowe porcje z niezdatną do spożycia 

marmoladą z brukwi były tylko jednymi z dramatycznych i potwornych opowiadań47. 

Więźniowie nie wiedzieli czy będą wstanie przeżyć do wieczora, do następnego apelu. 

Zadawany ból fizyczny, praca ponad siły wykańczały człowieka48.  

Podsumowując wybrane utwory, można stwierdzić, że dorobek literackich dzieł 

romantycznych staje się pomnikowym Non Omnis Moriar. Człowiek oddający ofiarnie 

życie dla wolności narodu, nigdy nie pozostanie bezimiennym pomnikiem.  

6.2. Kompozytorzy pozostawiający muzyczną spuściznę Non Omnis Moriar 

O Fryderyku Chopinie słyszał każdy człowiek. Nie tylko absolwenci akademii 

muzycznych i muzykologii. W czasie 39-letniego życia, artysta zasłynął z mazurków, 

polonezów, walców, nokturnów, sonat, etiud i wielu innych wariacji fortepianowych 

napisanych na fortepian z orkiestrą. Chopin skomponował tło muzyczne do jednej 

z sekwencji wprowadzonej przez Kościół rzymsko-katolicki. Słowa do „Stabat Mater” 

napisał Jacopone do Todi w XIII wieku. Utwory polskiego kompozytora z Żelazowej 

Woli cieszyły się ogromną popularnością49. Wybitny kompozytor wyjechał za granicę, 

koncertując dla największych sław. W międzyczasie wybuchło Powstanie Listopadowe, 

co zaowocowało powstaniem Etiudy Rewolucyjnej. Muzyk po rozstaniu z Konstancją 

wyemigrował do Drezna. Planował, by podjąć walkę powstańczą, jednak rodzina, zna-

jomi i przyjaciele proponowali, by zmienił plany50.  

Do dzisiaj odbywają się Koncerty Chopinowskie, podczas których rozbrzmiewa 

żywy pomnik muzyki klasycznej51. Muzyczną spuściznę pozostawił po sobie również 

Wolfgang Amadeusz Mozart. Niektóre źródła podają, że Mozart jest muzycznym 

Ojcem Chopina. Wiedeński klasyk skomponował utwory sakralne, ponad symfonie, 

koncerty na różne instrumenty. „Requiem D minor” (KV. 626) jest znana i szanowana 

na całym świecie. Mozart tworzył wiele bardzo wesołych utworów, co wynikało z jego 

osobistego usposobienia.  

Kolejnym wybranym wirtuozem gry, a zarazem kończącym epokę klasycyzmu jest 

Ludwik van Beethoven. Jego najbardziej znaną sonatą jest „Sonata Księżycowa”, za 

pomocą której zmienił układ muzyczny. Do tej pory utwory klasyczne składały się na 

części: szybka, wolna, szybka. Niemiecki kompozytor wprowadził wiele zmian i w ten 

sposób omawiana Sonata rozpoczyna się wolnym tempie. Kolejny utworem wpisującym 

się w kanon muzycznej spuścizny jest dzieło „Dla Elizy”52.  

Podsumowując, przedstawionych kompozytorów można zauważyć, że artyści wpisują 

się w myśl: Non Omnis Moriar – „nie wszystek umrę”. Niektóre elementy i motywy 

muzyki klasycznej są przenoszone do znanych i popularnych piosenek. Ich utwory 

 
47 Birnbaum I., Non Omnis Moriar – pamiętnik z getta warszawskiego, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1982,  
s. 103, 106. 
48 Jaworska J., Twórczość plastyczna Polaków w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych 1939-

1945, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 39 . 
49 Jachimecki Z., Fryderyk Chopin, Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Seria I, 
Wrocław 1937, s. 9, 11, 18, 28. 
50 Opieński H., Listy Fryderyka Chopina, Drukarnia Narodowa, Warszawa 1937, s. 104, 105.  
51 https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/wydarzenia/koncert-chopinowski (data dostępu: 28.09.2021). 
52 Marek G., Beethoven- biografia Geniusza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 21, 174. 
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i kompozycje na nowo są odkrywane przez współczesne młode talenty. Na charakter 

skomponowanych dzieł niewątpliwie wpływały wydarzenia historyczne. Artyści w ten 

sposób łączyli się z rodakami, przedstawiając swoje wewnętrzne uczucia, strach i nie-

pokój. Kolejnym motywem powstawania utworów była pasja do muzyki, a efektami 

możemy się zachwycać do dziś. 

7. Non Omnis Moriar we współczesnej sztuce 

Sztuka XXI wieku pokazuje współczesne podejście do umierania. Charakteryzuje 

się odejściem od archaizmów i wprowadzeniem aktualnego słownictwa, którym posłu-

guje się człowiek technologii informacyjnej i postępu cywilizacyjnego. W poezji, pio-

senkach i filmach przenika wątek umierania. Nostalgiczne wiersze uświadamiające 

zbliżający się schyłek ludzkiego życia.  

7.1. Topos śmierci i Non Omnis Moriar w poezji 

Wzruszający jest wiersz Ks. Jana Twardowskiego o przemijaniu. Poeta napisał: 

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy… 

Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna. Te zacytowane słowa pokazują pustkę 

i nicość. Twardowski przekazuje czytelnikowi, że nie mamy zbyt wiele czasu, a życie 

ludzkie jest kruche i ulotne. Pośpiech i zabieganie sprawia, że nie myślimy o bliskich 

dla nas osobach. Nagle dostrzegamy, że nie zdążyliśmy z kimś zrobić jeszcze wielu 

rzeczy, a ta osoba już odeszła. Poeta przedstawił prawdziwą próżnię, ponieważ po każdym 

z nas pozostaje tak naprawdę nie wiele: kilka zgromadzonych pamiątek i książek53. 

Dlatego trzeba zrobić wszystko, by po każdym z nas nie pozostały jedynie przedmioty 

codziennego użytku, ale żywa pamięć, dobre czyny i mądre myśli. W wierszu można 

wyszukać jeszcze jedną piękną sentencję: I Ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą, 

nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą. 

Autor udowodnił, że powinniśmy cieszyć się chwilą, doceniać spotkanych ludzi, którzy 

pojawili się na naszej drodze54. Życie jest podróżą i należy cenić osoby, nawet te, które 

spotkaliśmy tylko raz albo przez pewny okres naszego życia. Każdy człowiek jest po 

coś i, zapisując się w pamiętnik historii naszego życia, wiele wniósł. Dlatego należy 

żyć tak, jakbyśmy mieli spotkać się ostatni raz i przeżyć ostatnie zakochanie55.  

Twardowski w kolejnym swoim wierszu ,,Żal”, pokazał puentę ludzkiego myślenia 

i towarzyszących rozważań w momencie, gdy straci się bliską osobę. Żal, że się za 

mało kochało, że się myślało o sobie, że się już nie zdążyło, że było za późno56. Słowa 

wymownie udowadniają, że należy spieszyć się kochać ludzi, później z upływem lat 

często żałujemy braku okazywanych uczuć i miłości. Dlatego należy przewartościować 

swoje życie i zastanowić się, co tak naprawdę jest w życiu ważne57.  

Wisława Szymborska w wierszu „Nic dwa razy się nie zdarza” wymownie i dosadnie 

monologuje, że żadna chwila nie jest identyczna i nie jest wstanie się powtórzyć: Nic 

 
53 Kessler D., Śmierć jest częścią życia – O prawo do godnego umierania, Świat Książki, Warszawa 1999,  

s. 42. 
54 Twardowski J., Śmierć na śmierć, s. 8. 
55 Kessler D., Śmierć jest częścią życia, s. 11. 
56 Tamże, s. 36. 
57 Tamże, s. 42, 43. 
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dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy 

bez rutyny58.  

Poetka przypomina, że dla każdego człowieka życie zakończy się i świeczka za-

gaśnie. Szymborska pomimo podniosłego nastroju pokazuje, że przemijanie jest urocze, 

uwznioślające i przepełnione wewnętrznym strachem zgrozą. Życie z jednej strony bywa 

urocze, z drugiej jest przepełnione zgrozą59. Czemu ty się zła godzino, z niepotrzebnym 

mieszasz lękiem? Jesteś – a więc musisz minąć. Miniesz – a więc to jest piękne60.  

O przemijaniu i śmierci opowiada polska noblistka z 2018 roku Olga Tokarczuk. 

Eseistka przyznała, że człowiek oswaja się z koniecznością śmierci. Pierwszym etapem 

jest zetknięcie ze śmiercią kogoś obcego, nieznanego i obojętnego. Następnie przy-

chodzi moment wewnętrznego uświadomienia, że każdy, bez wyjątku umiera. Z upły-

wem czasu trzeba zderzyć się ze śmiercią kogoś bardzo bliskiego. To wprowadza 

w emocjonalne rozgoryczenie, ponieważ wraz z kimś bliskim zamiera pierwiastek 

ludzkiej cząstki. Po przejściu czasu żałoby i chwilowym podniesieniu na samym końcu, 

śmierć i kres przychodzi po każdego. Jest to brutalna prawda z którą każdy musi się 

pogodzić61.  

Polski krytyk literacki Stefan Napierski w wierszu „Strach ciała”, ukazał zgrozę: 

Rozdęły się fioletem napuszone żyły. Gruczoły pełne żółci, plwocin, limfy, flegmy-gąb-

czasto utyły… Tryska uryna… zanim w ruń zieloną wrosną, rozpłynę się w potok62. 

Wiersz wstrząsająco ukazuje metafizyczny rozkład ciała. Po refleksji stwierdzono, 

że autor napisał takie dzieło, by pokazać w ten sposób, że każdy człowiek boi się śmierci, 

ponieważ jest strachem przed nieznanym63. 

Na koniec poszukiwań toposu śmierci w poezji warto zapoznać się z wierszem „Na 

końcowej stacji” Stefana Balińskiego. Poeta przedstawił człowieka w podeszłym wieku 

ze zmarszczkami i zdobytymi życiowymi doświadczeniami podróżnych bagaży. Podmiot 

liryczny znajdujący się na końcowej stacji okazuje się wygaśniętą wizą, czyli zakoń-

czonym życiem dobrych i złych uczynków. Na końcu każdy zda sobie sprawę. Ze 

wstydem i żalem podsumuje zakończone wakacje życia64.  

Dokonując interpretacji i analizy przedstawionych wierszy współczesnych poetów, 

można zauważyć, że pisarze wymownie i bezkompromisowo opisują prawdę o zbliża-

jącej się śmierci. Autorzy zachęcają do refleksji nad sensem życia i podjęciem próby do 

wprowadzenia zmian65. 

7.2. Piosenki przekazujące puentę Non Omnis Moriar współczesnych zespołów 

Piosenka „Wszystko przemija” wykonywana przez Pawła Piotrowskiego, Zuzannę 

Witkowską i wielu innych artystów wprowadza w refleksyjny i melancholijny nastrój: 

 
58  https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Nic_dwa_razy_sie_nie_zdarza/tekst (data dostępu: 29.09.2021). 
59 https://angelus.com.pl/2015/10/smierc-wedlug-olgi-tokarczuk/ (data dostępu: 29.09.2021). 
60 https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Nic_dwa_razy_sie_nie_zdarza/tekst (data dostępu: 29.09.2021). 
61 https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Nic_dwa_razy_sie_nie_zdarza/tekst (data dostępu: 29.09.2021). 
62 Napierski S., Aforyzmy, Wyd. PIW, Warszawa 1984, s. 5, 17. 
63 Tamże. 
64 https://culture.pl/pl/artykul/od-morsztyna-do-rymkiewicza-polskie-wiersze-o-smierci (data dostępu: 01.10.2021). 
65 Kessler D., Śmierć jest częścią życia, s. 27, 28. 
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Każda godzina, jak garstka puchu… I ty człowiecze ciągle się zmieniasz, rodzisz się, 

żyjesz potem umierasz66.  

Uświadamia, że ludzkie życie przemija i człowiek, który się narodził, musi umrzeć. 

Gdzie sens, gdzie jest cel, jaki kres życia. Ty Boże to wiesz więc mów, bo pytam. Dla 

każdego człowieka śmierć jest trudna do zrozumienia i stawianych jest wiele pytań 

o sens ludzkiego istnienia. Fragment drugiej zwrotki: Sensem jest miłość, celem Ty, 

Panie… I po to człowiek został stworzony, by poprzez życie, mógł być zbawiony udziela 

pewnej odpowiedzi67. W życiu najważniejsza jest miłość i relacje rodzinne. Pęd życia, 

pośpiech i postęp cywilizacyjny powoduje, że zapomina się o bliskości, wzajemnym 

szacunku i wspólnym spędzaniu czasu. Narzucone tempo pracy i rytmu dnia powo-

duje, że na pierwszy plan wysuwa się wynagrodzenie, uzależnienie, obłuda i fałsz. Te 

słowa przypominają, że w starości bardzo ważna jest bliskość i miłość, by mieć z kim 

porozmawiać i wspólnie powspominać miniony czas. Z kolei refren: Wszystko ma swój 

czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd nie obrażaj się na śmierć 

mocno przenika68 uświadamia, że bez względu na wszystko śmierć sama nastąpi 

i nawet człowiek zbuntowany do granic możliwości nie jest wstanie tego zmienić. 

Refren piosenki „Mury” Jacka Kaczmarskiego mocno wykazuje nadzieję na powrót 

normalności. Wyrwij murom zęby krat! Zerwij kajdany, połam bat! A mury runą, runą, 

runą i pogrzebią stary świat69. 

Na świecie istnieje wiele podziałów i murów. Podzielone Niemcy na NRD i RFN 

uniemożliwiały przedostanie się na drugą stronę. Wszelkie uciekinierskie próby 

zwiększały liczbę ofiar. Upadek muru berlińskiego w 1989 roku oznaczał zjednoczenie 

Niemiec. Odtworzono przejście dla społeczeństwa ze wschodniej części kraju70. Inter-

pretując to wydarzenie, stwierdzono, że zburzenie muru jest symbolicznym określe-

niem na przełamanie ludzkich podziałów, niezgody i konfliktów. Piosenka „Mury” 

powinna każdemu uświadomić, by dążyć do jedności i pokoju na całym świecie.  

Podsumowując zaprezentowane piosenki, dowiedziono, że współczesne utwory przy-

pominają o kresie życia. Jednak nie każdy utwór musi wprowadzać w poważny nastrój 

i opowiadać o przemijaniu. Każda piosenka, np. „Pszczółka Maja”, „Lubię wracać tam 

gdzie byłem” Zbigniewa Wodeckiego, „Jak minął dzień” Krzysztofa Krawczyka stały 

się żywym pomnikiem postawionym w pamięci słuchaczy.  

7.3. Filmografia ekranizująca motyw śmierci 

Powracając do wydarzeń Powstania Warszawskiego, film „Miasto 44” w reżyserii 

Jana Komasy ekranizuje wojenny dramat zmagania się w czasach okupacji. Film przed-

stawia drastyczne sceny w których, m.in. na oczach jednego z bohaterów zastrzelona 

zostaje matka z młodszym bratem. Stefan obiecał rodzinie, że nie wstąpi w szeregi 

kampanii. Jednak w momencie pojawienia się okazji na wstąpienie do konspiracji, mło-

dzieniec od razu się zgodził. Reżyser przedstawił drastyczne, apokaliptyczne sceny 

płonącej Warszawy. Ludzie, walcząc o życie, umierali, doznawali wielu okrucieństw 
 

66 https://teksciory.interia.pl/pawel-piotrowski-wszystko-przemija-tekst-piosenki,t,678056.html (data dostępu: 

04.02.2022). 
67 https://teksciory.interia.pl/pawel-piotrowski-wszystko-przemija-tekst-piosenki,t,678056.html (data dostępu: 
04.02.2022). 
68 https://www.youtube.com/watch?v=kZuYff81-Fc (data dostępu: 01.10.2021). 
69 https://www.youtube.com/watch?v=6pTPMq4ZrGw (data dostępu: 01.10.2021). 
70 https://www.deutschland.de/pl/upadek-muru-berlinskiego (data dostępu: 01.10.2021). 
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fizycznych i psychicznych oraz wystawione miłosne uczucia na wielką próbę. Film 

zobrazował wielkowymiarowość wojennej tragedii. Tragiczne sceny, w których żoł-

nierze przedostają się wśród ton gruzu, pokazuje powstańczy opór, honor i poświęcenie 

dla Ojczyzny71. 

Następny film „Jutro idziemy do kina” w reżyserii Michała Kwiecińskiego przed-

stawia trzech maturzystów, który zdali egzamin dojrzałości i wkraczają w dorosłe życie. 

Młodzieńcy spodziewają się wybuchu wojny. Twórcy filmu zekranizowali rzeczy-

wistość, ponieważ każdy maturzysta pragnął miłości. Fabuła filmu dotyczy omówienia 

się mężczyzn następnego dnia w kinie. Niestety plany się pokrzyżowały72. 

Ze scenerii śmiercionośnej wojny warto zwrócić uwagę na filmografię prezentującą 

inną fabułę. Czarno-biała adaptacja scenariusza i reżyserii Doroty Kędzierzawskiej pt: 

„Pora umierać”, przedstawia inną fabułę. Seniorka zasłoniła wszystkie okna, ubrała się 

w strój pogrzebowy, położyła na łóżku – wzięła do rąk różaniec i powiedziała: Oto już 

jesień i pora umierać… ja jestem zmierzchem dnia, który nie skłania ku zachodowi 

i noc siostra śmierci – oczy mi przysłania…73. 

Okazało się, że to był tylko sen i bohaterka jeszcze nie zamierza odchodzić z tego 

świata. Ostatecznie seniorka umiera niespodziewanie na fotelu. Gdy dziecko przyniosło 

Pani Anieli herbatę w kubku. Wzruszająca była scena, ponieważ w tym momencie 

pojawia się w tle głos seniorki, która powiedziała, że na szczęście nie będę musiała pić 

herbaty z kubka. To pokazuje, jak ważne było dla seniorki picie herbaty z serwisu. Łzy, 

muzyka, wzruszenie towarzyszą w momencie obserwowania, jak nagle willa znika 

w gęstwinie drzew, a ponad drzewami zauważa się chmury74.  

Podsumowując omówioną filmografię stwierdzono, że filmy o tematyce wojennej 

przepełnione są ludzkim dramatem i zgrozą. Filmy pokazały, że w trudnych dla narodu 

chwilach, Polacy potrafią się zjednoczyć i dla Ojczyzny, przelewając krew, ofiarnie 

oddać życie. Natomiast trzeci film dowiódł, że osoby w senioralnym wieku przygoto-

wują się na śmierć. Mają świadomość, że nie nadążają za współczesnością i mają 

zupełnie odmienne zdanie od młodego pokolenia. 

8. Wnioski  

Analiza wskazanych tekstów pozwala wysunąć kilka wniosków. Tabela 1 stanowi 

zestawienie Non Omnis Moriar w poszczególnych epokach. 

Analizując zaprezentowaną tabelę, zauważono sinusoidę Krzyżanowskiego. Na prze-

łomie epok w odmienny sposób kształtował się pogląd Non Omnis Moriar. W staro-

żytności Horacy, a właściwie Kwintus Horacjusz Flakkus stał się twórcą filozoficznej 

myśli, która towarzyszy ludzkości, aż do dziś. Średniowieczne mroki prezentowały 

apokaliptyczną wizję umartwiania się nad schyłkiem życia. Z kolei czas renesansu 

przyniósł ukojenie w trenach Kochanowskiego. To pokazało, że twórczość staje się 

pomnikowym nie wszystek umrę. Następna epoka romantyzmu pokazała, patriotyzm 

i miłość do Ojczyzny. Oddanie życia w imię obrony granic terytorialnych niewątpliwie 

sprawia, że nikt nie zapomni o narodowych obrońcach. Współcześnie powstaje wiele 

 
71 https://www.filmweb.pl/film/Miasto+44-2014-637019 (data dostępu: 01.10.2021). 
72 https://www.filmweb.pl/film/Jutro+idziemy+do+kina-2007-403524 (data dostępu: 01.10.2021). 
73 https://www.filmweb.pl/film/Pora+umiera%C4%87-2007-338318 (data dostępu: 01.10.2021). 
74 https://www.filmweb.pl/film/Pora+umiera%C4%87-2007-338318 (data dostępu: 01.10.2021). 
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utworów literackich, muzycznych i materiałów filmograficznych, które uświadamiają 

człowieka o nadejściu nieuchronnej śmierci. Tworzone w optymistycznym i pesymi-

stycznym nastroju pokazują, że należy zaakceptować nadchodzący kres życia, cieszyć 

się każdą chwilą i starać się żyć w taki sposób, by pozostawić po sobie pomnikowe 

dzieło.  

Tabela 1. Kształtowanie Non Omnis Moriar na przełomie epok  

NON OMNIS MORIAR 

STAROŻYT-

NOŚĆ 

ŚREDNIO-

WIECZE 

RENSANS BAROK ROMAN-

TYZM 

WSPÓŁ-

CZESNOŚĆ 

- pewność 

Horacego 

w kontekście 

ponadczasowo

-ści nie 

wszystek umrę  

- wykazany 

większy lęk 

przed 

przemijaniem  

- apokaliptycz-

na wizja końca 

ludzkiego życia 

- rycerski 

honor 

i poświęcenia 

życia  

- odmienne 

zdanie, 

uważano, że 

człowiek 

pozostawia-

jący po sobie 

dzieła, nie 

umiera 

wszystek, 

pozostawia 

po sobie 

spuściznę  

- w utworach 

kontrowe-

rsyjne środki 

stylistyczne 

obrazujące 

ciało trupa 

budzą 

przerażenie 

przed 

śmiercią  

- przemijanie 

w obronie 

Ojczyzny, 

bohaterska 

postawa  

- człowiek 

nie wszystek 

umiera, świat 

będzie 

pamiętał 

o tych, którzy 

oddali 

ofiarnie życie  

- pokaza-nie, 

że śmierć nie 

ominie 

nikogo 

- należy 

szanować 

życie  

Źródło: Opracowanie własne 

9. Podsumowanie 

Podsumowując cały rozdział, który został poświęcony analizie motywu śmierci 

w utworach literackich, filmowych muzycznych w zestawieniu wybranych epok roz-

patrzono sentencję Non Omnis Moriar, rzymskiego poety i satyryka75.  

Pozornie mogłoby się wydawać, że motyw umierania i przemijania nie dominuje 

w sztuce. Zauważono, że współczesna sztuka obfituje w uświadomienie społeczeństwa 

i zachęca do podjęcia refleksji i rozważań. Stwierdzono, że młode pokolenie nie inte-

resuje się poezją, ponieważ są one trudne w przekazie. Dlatego nauczyciele, zwłaszcza 

w szkołach średnich powinni zwracać szczególną uwagę na analizę i interpretację dzieł, 

które stały się literackim pomnikiem. 

Zauważono również, że współczesne źródła i materiały filmowe przedstawiające 

warszawskie wydarzenia pokazują, że należy szanować wolność i doceniać przelaną 

bohaterską krew żołnierzy. Literackie podejście do umierania pokazuje, że bohaterska 

ofiara żołnierzy w imię obrony honoru i walki o wolność nie wszystek umiera. Piękne 

słowa z wiersza Szymborskiej pt: „Rehabilitacja” treściwie przedstawiają szacunek do 

poległych:  

Ziemia wre – a to oni, którzy są już ziemią, wstają grudka po grudce, garstka 

obok garstki, wychodzą z przemilczenia, wracają do imion, do pamięci narodu, 

do wieńców i barw76. 
 

75 Twardowski J., Śmierć na śmierć, s. 18. 
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To oznacza, że jeszcze kiedyś Polska upomni się o wszystkich bohaterów, którzy 

przelali krew w imię Ojczyzny. Na coraz większą skalę organizowane są koncerty patrio-

tyczne, pokazujące dzieciom i młodzieży szacunek do osób, które oddały życie za wolność.  

Kopernik, który, wstrzymując słońce i ruszając Ziemię, uważany był za ,,dziwaka”, 

próbującego wprowadzić swoje teorie, nie był doceniany wśród ówczesnych ludzi. 

Jednak należy zauważyć, że gdyby nie było naukowych dziwaków, to nigdy nie nastą-

piłby postęp cywilizacyjny i nie nastałaby era dotykowych telefonów. Świat potrzebuje 

geniuszy, którzy poprowadzą do postępu. Świat potrzebuje poetów, którzy wzruszą swoimi 

dziełami. Świat potrzebuje nawet osób, którzy poświęcą swoje życie, walcząc w okopach.  

Te wszystkie omawiane dzieła są pozostawieniem spuścizny i postawieniem wznio-

ślejszych pomników od piramid i drapaczy chmur.  

Pozostawienie trwałego pomnika z postaci dorobku muzycznego, literackiego, arty-

stycznego jest pewnego rodzaju laurem zwycięstwa i odciągnięciem nieśmiertelności. 

Wbrew pozorom – postawiony pomnik jako postument nie powinien być ważny. Z drugiej 

strony trzeba zasłużyć, by po śmierci stawiano komuś pomniki. 

Te rozważanie wprowadzają w rozmyślenie nad sensem istnienia. Zastanówmy się, 

dokąd zmierzamy z naszym życiem, gdzie jest nasz sens istnienia, czy nasza praca 

i codzienne obowiązki przysługują się młodemu pokoleniu? Może należy dokonać rady-

kalnych zmian w swoim życiu, byśmy w chwili przemijania mogli powiedzieć, że 

wszystko co trzeba było zrobić dla świata, rodziny, ojczyzny zostało zrobione. Ważne, 

by każdy mógł powiedzieć – Non omnis moriar. Nie wszystek umrę, ponieważ pozo-

stawię po sobie – cząstkę siebie, która pozostanie w pamięci bliskich. 
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Non Omnis Moriar – motyw śmierci w utworach literackich, filmowych 

muzycznych w zestawieniu wybranych epok 

Streszczenie 

Śmierć jest trudna dla każdego, ponieważ jest ona ostatnią podróżą, na którą człowiek się wybiera. Zatacza 
ona szerokie kręgi, ponieważ może być naturalna, wynikająca z osiągnięcia podeszłego wieku. Może być 

także śmierć męczeńska, bohaterska. Pomimo iż należy do najtrudniejszej bolączki rozstania ze światem 

with jest nieodwracalna, to na przełomie epok sukcesywnie przypomina się o niej. W niniejszej pracy zapre-

zentowano wybrane utwory literackie, filmowe i muzyczne, które przedstawiają motyw śmierci. Dogłębnie 
wykazano filozofię Horacego Non Omnis Moriar oraz analizę i interpretację pomnikowych dzieł na prze-

łomie wybranych epok. Analizując motyw śmierci, zauważono, że zgodnie z myślą Horacego- Non omnis 

moriar – „człowiek nie umiera”. Każdy pozostawia po sobie wielkość myśli, dorobku i pamięć w sercach 

bliskich osób. Uświadamia, że sensem życia jest urodzić się, by później móc umrzeć. Człowiek zadaje 
sobie często pytanie, jaki jest cel życia, dlaczego życie przemija. 

Słowa kluczowe: Non Omnis Moriar, pomnik, śmierć, epoki, przemijanie 

Non Omnis Moriar – motive of death in literary and film music works 

in comparison with chosen epochs 

Abstract 

Death is difficult for everyone because it is the last journey a person takes. It comes in wide circles because 

it can be natural, resulting due to old age. It can also be a marty’'s death, a heroic death. Despite the fact 

that it belongs to the most difficult pain of parting with the world and is irreversible, it is successively 
reminded at the turn of the epochs. This paper presents selected literary, film and musical works that depict 

the motif of death. Horace's philosophy Non Omnis Moriar and the analysis and interpretation of monu-

mental works at the turn of selected epochs are demonstrated in depth. Analyzing the motif of death, it has 

been noted that according to Horace's thought – "Non omnis moriar" – man does not die. Everyone leaves 
behind the greatness of thought, achievement and memory in the hearts of loved ones. It makes us aware 

that the meaning of life is to be born in order to die later. Man often asks himself – what is the purpose of 

life, why life passes. 

Keywords: Non Omnis Moriar, monument, death, epochs, passing 
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Katarzyna Myśliwiec1 

„Beowulf” a eschatologia.  

Od perspektywy chrześcijaństwa epoki średniowiecza 

do współczesnych literackich wizji życia po śmierci 

1. Wprowadzenie  

„Beowulf” to tekst kanoniczny w edukacji poziomu średniego i wyższego w krajach 

anglojęzycznych stanowiący nierzadko pierwszą pozycję w sylabusie przedmiotów oferu-

jących przegląd najważniejszych dzieł literackich spisanych w języku angielskim. 

Z tego powodu jest tekstem dobrze znanym (przynajmniej pobieżnie), a wręcz ikonicz-

nym w krajach anglojęzycznych; można pokusić się o tezę, że cieszy się tam podob-

nym statusem, co „Pan Tadeusz” czy „Bogurodzica” w Polsce. Nie jest on jednak 

bliski polskiemu czytelnikowi, dlatego słuszne zdaje się krótkie omówienie specyfiki 

dzieła literackiego, które wraz ze współczesnymi tekstami nim inspirowanymi będzie 

przedmiotem niniejszej pracy. 

Chociaż badania nad „Beowulfem” – nie tylko literackie – trwają od ponad 200 lat2, 

niewiele wiemy na pewno na temat pochodzenia tego dzieła. Okoliczności jego 

powstania owiane są tajemnicą i niemożliwe wręcz jest napisanie choć jednego zdania 

na temat poematu, które nie stałoby w sprzeczności z poglądami jakiejś grupy badaczy. 

Odczuwał to chociażby J.W. Earl, który przyznał: Przestałem ufać ludziom, którzy 

twierdzą, że wiedzą, co „Beowulf” znaczy, albo o czym jest3. Dlatego też niniejsza praca 

opiera się na ustaleniach najszerzej akceptowanych wśród grona akademickiego, nie 

zastrzegając jednocześnie nieomylności ich stwierdzeń (jak również własnych).  

Uważa się, że Nowell Codex, jak nazywa się manuskrypt, w którym znajduje się 

także „Beowulf”, pochodzi z początku XI wieku4, jednakże sam poemat został praw-

dopodobnie skomponowany/spisany nawet kilka wieków wcześniej, pod koniec VII 

lub na początku VIII wieku5. Większość badaczy zgadza się z teorią ustnej genezy tego 

utworu, co oznacza, że potencjalnie istniał on w formie ustnej opowieści, prawdopo-

dobnie o wiele prostszej pod względem fabuły6 nawet setki lat przed datą jego spisania 

w obecnie znanej nam formie. Jest oknem, przez które możemy spojrzeć na the darkest 

of the Dark Ages (jak określił je T. Shippey podczas jednego ze swoich wykładów7), 

a „okien” takich jest niewiele – poza „Germanią” Tacyta z I wieku próżno szukać 

 
1 katarzyna.mysliwiec@student.uw.edu.pl, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, 

www.uw.edu.pl. 
2 Pierwsze tłumaczenie z oryginału staroangielskiego na łacinę oraz analiza poematu autorstwa islandzko-
duńskiego uczonego Grímura Jónssona Thorkelína zostały wydane w 1815 roku. Zob.: Cooley F., Early 

Danish Criticism of Beowulf, ELH, 7/1, 1940, s. 45-67. 
3 James E.W., Thinking About Beowulf, Stanford University Press, Stanford 1994, s. 11, (tłumaczenie własne). 
4 Liuzza R.M. (red.), Beowulf: A new verse translation, Broadview Press, Peterborough, Ontario 1999, s. 11. 
5 Zob.: Neidorf L. (red.), The Dating of Beowulf. A Reassessment, Boydell and Brewer, 2014. 
6 Fulk R.D., Bjork R.E., Niles J.D. (red.), Klaeber’s Beowulf and the Fight at Finnsburg, University of 

Toronto Press, Canada 2009, s. CLXXXII. 
7 Zob.: Shippey T., The Monsters and the Critics – wykład online, 12.01.2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Liuzza
https://books.google.com/?id=tp6m9vNWoXkC
http://www.boydellandbrewer.com/store/viewItem.asp?idProduct=14598
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tekstów źródłowych mówiących nam o historii, życiu i zwyczajach plemion germań-

skich przed ich chrystianizacją, o których przecież traktuje „Beowulf”. Teksty skandy-

nawskie czy islandzkie wpisujące się w kanon germańskiej literatury heroicznej są nie-

rzadko o kilka wieków młodsze od „Beowulfa”8.  

Jak przyznaje większość badaczy, główny wątek historii, jaką opisuje „Beowulf”, 

jest nieskomplikowany czy wręcz banalny, jednakże sposób jej prezentacji, jej wyrafi-

nowany język, jej systematyczna niejednoznaczność, a w szczególności meandry wcho-

dzących w jej skład licznych dygresji historycznych, stanowiące o wielkim kunszcie 

poetyckim autora poematu, nie pozwalają właściwie ocenić jakości utworu prezento-

wanego w formie streszczenia. Tolkien twierdził, że analizowanie „Beowulfa” w formie 

„szkieletu”, jakim jest jego streszczenie, przyczyniało się do umniejszenia, a wręcz 

lekceważenia ukochanego przez badacza poematu przez współczesnych mu akade-

mików9. Jakkolwiek główne wydarzenia opisane w „Beowulfie” wymagają streszczenia 

dla potrzeb niniejszej analizy, jednakże zgodnie z powyższymi uwagami czytelnik gorąco 

zachęcany jest do lektury oryginału10. 

Po prologu opisującym genealogię rodu Hrothgara, króla Duńczyków, autor poematu 

opisuje konflikt pomiędzy Duńczykami a potworem Grendelem. Narrator wyjaśnia, że 

od 12 lat Grendel włamuje się nocą do hallu Hrothgara (Heorotu) zabija i pożera jego 

poddanych, a żaden wojownik nie jest w stanie powstrzymać jego ataków. Do Heorotu 

przybywa sławny wojownik Beowulf z plemienia Geatów, siostrzeniec króla Hygelaca, 

aby pomóc Hrothgarowi pozbyć się Grendela. Zgodnie ze swoimi pełnymi dumy 

obietnicami Beowulf pokonuje potwora, a w dalszej części poematu zabija także jego 

matkę-potwora, która mści się na Duńczykach za śmierć swego syna. Hrothgar nagra-

dza swego wybawcę licznymi skarbami, po czym wojownik powraca do swej ojczyzny. 

W tym miejscu poeta dokonuje przeskoku w czasie – ponownie spotykamy Beowulfa, 

tym razem jako sędziwego króla Geatów decydującego się na samotną walkę ze 

smokiem, który zniszczył jego hall i ziemie w odwecie za kradzież kielicha ze swego 

skarbu. Niestety, tym razem główny bohater przypłaca własną śmiercią zwycięstwo nad 

potworem. 

2. Los duszy szlachetnego poganina 

2.1. Koegzystencja chrześcijaństwa i ideologii heroicznej w „Beowulfie” 

Poza teologią ważnym komponentem religii chrześcijańskiej jest jej nauczanie 

moralne. Wiara chrześcijańska więc (a także wiele innych wyznań) uczy ludzi, jak postę-

pować etycznie, lecz także jak postrzegać świat i oceniać ludzkie czyny z perspektywy 

wiary w Boga. Czy ideologia heroiczna spełniała podobną funkcję w kształtowaniu 

światopoglądu Anglosasów, zwłaszcza po ich chrystianizacji? Niniejszy podrozdział 

analizuje elementy światopoglądu chrześcijańskiego oraz etosu heroicznego, dowodząc 

ich koegzystencji w poemacie, a także zwraca uwagę na to, w jaki sposób te dwa prądy 

myślowe wpływały na ocenę moralną czynów Beowulfa i przedstawienie wizji jego 

życia po śmierci. 

 
8 Fulk R.D., Cain C.M., A History of Old English Literature, Blackwell Publishing, Padstow 2005, s. 194. 
9 Zob.: Tolkien J.R.R., Beowulf: Monsters and the Critics, [w:] Donoghue D. (red.), Beowulf, a Verse 

Translation, W.W. Norton & Company INC, Londyn 2019, s. 111. 
10 Dostępne są trzy tłumaczenia poematu na język polski autorstwa Mirosława Kropidłowskiego, Joanny 

Sarwy i Roberta Stillera. 
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2.1.1. Światopogląd chrześcijański w „Beowulfie” 

Bohaterowie „Beowulfa” to bez wątpienia nieochrzczeni ludzie nieznający Boga 

chrześcijan, żyjący w czasach, kiedy mieszkańcy Skandynawii w oczach późniejszych 

wieków byli poganami. „Beowulf” został jednak skomponowany przez anglosaskiego 

chrześcijanina patrzącego z podziwem i melancholią na należących do pogańskiej 

przeszłości bohaterów, ich dokonania i etos, według którego starali się żyć11. 

Poemat nie wspomina o żadnych chrześcijańskich praktykach religijnych, nie pojawia 

się w nim imię Jezusa ani nie posługuje się symboliką chrześcijańską. Jedyne biblijne 

nawiązania w poemacie dotyczą Starego Testamentu: Grendel (jak również elfy czy 

olbrzymy) jest w nim nazwany potomkiem Kaina znanego z Księgi Rodzaju (wers 107); 

pieśń śpiewana w Heorocie przez scopa12 (wersy 90-98) przywodzi na myśl biblijną 

właśnie wersję historii o stworzeniu świata pięknego i przyjaznego ludziom. 

Światopogląd chrześcijański jest jednak silnie obecny w poemacie – do tego 

stopnia, że K. Forni w swojej książce poświęconej adaptacjom „Beowulfa”13 zwraca 

uwagę na to, iż współczesny odbiór poematu charakteryzuje się sprzeciwem wobec status 

quo, jaki przedstawia (w skład którego wchodzi między innymi właśnie świat wartości 

chrześcijańskich). Nie tylko narrator poematu w swoich opisach i wtrąceniach zdradza 

swoją głęboką wiarę w Boga – nieco anachronicznie autor wkłada także w usta swoich 

nieochrzczonych i nienawróconych bohaterów liczne odniesienia do wiary w jedynego 

Boga. Kładąc się spać przed walką z Grendelem Beowulf, mówi: 

and siððan witig god 

on swâ hwäðere hond hâlig dryhten 

mærðo dême, swâ him gemet þince14 (wersy 685-687). 

 

Niech mądry Bóg, święty Pan, pozwoli zdobyć sławę jednemu z nas zgodnie 

z tym, co uzna za słuszne15.  

zdając się tym samym na bożą opatrzność w walce z potworem16. Bohater używa tu 

sformułowań witig god (dosłownie „mądry Bóg”) oraz hâlig dryhten („święty Pan”) 

znanych ze staroangielskiej poezji religijnej. Na innym miejscu Beowulf, opowiadając 

Hrothgarowi o swoim zwycięstwie nad matką Grendela, mówi:  

Ic þät unsôfte ealdre gedîgde: 

wîge under wätere weorc genêðde 

earfoðlîce, ät-rihte wäs 

gûð getwæfed, nymðe mec god scylde. 

Ne meahte ic ät hilde mid Hruntinge 

wiht gewyrcan, þeáh þät wæpen duge, 

ac me geûðe ylda waldend, 

 
11 Zob.: Tolkien J.R.R., dz. cyt., s. 123. 
12 Scop to staroangielski termin określający barda-pieśniarza wykonującego utwory w hallu króla. 
13 Forni K., Beowulf's Popular Afterlife in Literature, Comic Books, and Film, Routledge, Nowy Jork 2020, s. 5. 
14 Wszystkie cytaty z „Beowulfa” w języku staroangielskim pochodzą z wydania dostępnego w ramach The 
Project Gutenberg, którego autorami byli J.A. Harrison i R. Sharp. 
15 Tłumaczenie własne, tak jak wszystkie kolejne tłumaczenia fragmentów „Beowulfa” na język polski. 
16 Heaney w swoim przekładzie Beowulf, Faber and Faber Limited, Londyn 1999, s. 23 proponuje: And may 

the Divine Lord/ in His wisdom grant the glory of victory/ to whichever side He sees fit. 
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þät ic on wage geseah wlitig hangian 

eald sweord eácen (oftost wîsode 

winigea leásum) þät ic þý wæpne gebräd 17  

(wersy 1656-1665). 

 

Z wielkim trudem przetrwałem tę podwodną walkę; to trudne zadanie, którego 

ośmieliłem się podjąć od razu, zakończyłoby się źle, gdyby Bóg mnie nie ochronił. 

Podczas walki nie mogłem niczego zdziałać Hruntingiem, choć jest to miecz 

godny pochwały. Jednak odwieczny Pan pokazał mi i pozwolił dobyć pięknego 

starego miecza ogromnych rozmiarów wiszącego na ścianie (bowiem często 

dobry Pan prowadzi tych, którzy są w potrzebie). 

W powyższym fragmencie Beowulf jednoznacznie przyznaje, że gdyby nie pomoc, 

jakiej udzielił mu Bóg, walka z matką Grendela zakończyłaby się jego śmiercią. Nie-

spodziewane znalezienie przez Beowulfa miecza olbrzymów w jaskini Grendela i jego 

matki to niemalże rozwiązanie w stylu deux ex machina, pozwalające bohaterowi na 

szybkie zakończenie przedłużającej się walki, w której raczej bronił się przed swoją 

oponentką, niż stanowił dla niej zagrożenie. Gdyby nie miecz, który Beowulf interpre-

tuje jako dar od Boga, bohater prawdopodobnie nigdy nie opuściłby podwodnej pieczary. 

Co więcej, Bóg pomaga Beowulfowi podczas jego starć z potworami, ponieważ (jak 

zauważył Tolkien18) wojownik walczy w jego sprawie. Potwory są opisane przez autora 

poematu jako wrogowie Boga, na których ciąży jego gniew. Podsumowując, poemat 

obfituje we fragmenty, w których Beowulf i Hrothgar niemalże odruchowo oddają cześć 

i dzięki Bogu w każdej sytuacji kończącej się dla nich pomyślnie, co świadczy o ich 

wysokim standardzie etycznym.  

 Należy jednak dodać w tym miejscu, że nigdzie w tekście nie znajdziemy infor-

macji, jaką religię wyznają Hrothgar czy Beowulf. Poeta posługuje się anachronizmem 

religijnym, czyniąc z nich monoteistów, lecz nie przekracza granicy logiki, wkładając 

w ich usta imiona świętych czy słowa należące do typowo chrześcijańskiej terminologii. 

Bohaterzy „Beowulfa” zdają się więc być monoteistami, wyznawcami jedynego, lecz 

bliżej nieokreślonego Boga, a ich czyny ukazane są w prawie zawsze w pozytywnym 

świetle, jednak pozostają oni tylko szlachetnymi poganami. Fulk19 zwraca uwagę na 

podobieństwo pomiędzy patriarchami ze Starego Testamentu a bohaterami poematu, 

przejawiające się w ich heroizmie, filozoficznym myśleniu i cnotliwym zachowaniu 

przy jednoczesnej nieznajomości nauki chrześcijańskiej.  

 W świetle powyższych obserwacji nasuwa się pytanie: czy wzmianki sugerujące 

wiarę bohaterów w Boga nie są elementami dodanymi do poematu w późniejszym 

czasie? Wiemy, że zdarzało się, iż skrybowie kopiujący manuskrypty20 poprawiali 

 
17 Heaney, tamże s. 54, proponuje: I barely survived the battle under water./ It was hard fought, a desperate 
affair/ that could have gone badly; if God had not helped me,/ the outcome would have been quick and fatal./ 

Although Hrunting is hard-edged,/ I could never bring it to bear on battle./ But the Lord of Men allowed me to 

behold/ an ancient sword shining on the wall-/ for he often helps the unbefriended-/ a weapon made for 

giants, there for the wielding. 
18 Tolkien, J.R.R., dz. cyt., s. 116. 
19 Fulk R.D., Bjork R.E., Niles J.D. (red.), Klaeber’s Beowulf…, 2009, s. LXIX. 
20 Ciekawy obraz pracy średniowiecznego skryby pracującego nad pierwszą spisaną wersją Beowulfa dostarcza 

E.L. Risden w swoim zbiorze opowiadań Alfgar’s Stories from Beowulf, wyd. Witan Publishing, 2020.  
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(w szerokim tego słowa znaczeniu) przepisywane przez siebie teksty21, czego świa-

dectwem są chociażby różniące się od siebie wersje tych samych tekstów zachowane 

do naszych czasów. Skoro większość badaczy skłania się ku opinii, że pomiędzy bliżej 

nieokreśloną datą powstania poematu o Beowulfie (najprawdopodobniej na podstawie 

starożytnej opowieści przekazywanej w formie ustnej) a datą powstania manuskryptu 

zawierającego „Beowulfa” mogło upłynąć nawet kilka wieków, to nietrudno jest uwie-

rzyć, że w pewnym momencie, podczas tworzenia nowej kopii tekstu, dodano do niego 

fragmenty nadające bardziej chrześcijański ton temu pogańskiemu w innych aspektach 

utworowi. Podobną opinię można znaleźć w komentarzu J.R.R. Tolkiena dodanym do 

jego własnego tłumaczenia poematu22, który twierdził, że pewne fragmenty „Beowulfa” 

burzą porządek składni i zdają się być wtrąceniami – czasami samego „autora”, który 

poprawiał swój tekst, lecz są w nim także fragmenty określane przez badacza jako 

corruption lub tinkering23. Jednym z takich kłopotliwych fragmentów, które utwier-

dziły Tolkiena w twierdzeniu, że poemat (już w formie pisanej) był przerabiany i zmie-

niany, jest opis składania ofiar pogańskim bóstwom przez Duńczyków, czego dopuścili 

się w akcie najwyższej desperacji po atakach Grendela (wersy 175-188). Poeta stwierdza 

w nim, że:  

metod hie ne cûðon, 

 dêmend, ne wiston hie drihten god, 

ne hie hûru heofena helm hêrian ne cûðon, 

wuldres waldend24 (wersy 180-183).  

 

Nie znali oni Boga, sędziego ludzkich czynów, nie wiedzieli o Panu. Zaiste, nie 

umieli oddawać czci Władcy nieba, Panu chwały.  

W kontynuacji powyższego fragmentu narrator wyraźnie potępia kult bogów 

pogańskich oraz składanie im ofiar (co jest mocnym argumentem przemawiającym za 

tezą o chrześcijańskim autorze poematu). Jedynym sensownym wyjaśnieniem oczywistej 

sprzeczności, jaką jest wyrażanie przez bohaterów wiary w Boga, słuchanie przez nich 

pieśni o stworzeniu świata przez Boga i jednoczesnym twierdzeniu, że nie znali Boga 

ani nigdy nie słyszeli o Bogu (ne wiston oraz ne cûðon), jest według Tolkiena właśnie 

teza o wprowadzaniu zmian do „Beowulfa” przez twórców jego kolejnych kopii. 

Jednakże inni badacze25, wskazując na rzetelne przykłady użycia czasowników 

z powyższego cytatu z „Beowulfa”, twierdzą, że ne cûðon oraz ne wiston mogą oddawać 

także inny sens, a mianowicie: „nie uznawali”, „nie akceptowali”. Biorąc pod uwagę 

także dowody na ciągłość kultu i praktyk pogańskich nawet do XI wieku w królestwach 

anglosaskich26, badacze proponują alternatywne tłumaczenie powyższego fragmentu: 

poddani Hrothgara zwrócili się ku bóstwom pogańskim w akcie desperacji, lecz znali 

jedynego Boga, a przynajmniej o Nim słyszeli (pozostawali monoteistami bez szczegó-

 
21 Neidorf L., Scribal errors of proper names in the Beowulf manuscript, Anglo-Saxon England, 42, 2013, s. 267. 
22 Tolkien J.R.R., Beowulf. A Translation and Commentary together with Selling Spell, HarperCollins 

Publishers, Croydon 2014, s. 163. 
23 Tamże, s. 170. 
24 Heaney, tamże s. 8, proponuje: The Almighty Judge/ of good deeds and bad, the Lord God/ Head of the 

Heavens and High King of the World/ was unknown to them. 
25 Zob.: Wentersdorf K.P., Beowulf: The Paganism of Hrothgar's Danes, Studies in Philology, 78/5, 1981, s. 110. 
26 Tamże, s. 118. 
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łowej identyfikacji religijnej). Nie byli zaznajomieni z chrześcijańskimi praktykami 

religijnymi, lecz nie praktykowali już kultu bogów pogańskich. Być może w wyobraźni 

poety byli podobni do Anglosasów, jakich znał z własnego doświadczenia – schrystia-

nizowanych, lecz nadal od czasu do czasu oddających się zakazanym praktykom reli-

gijnym, szczególnie w sytuacjach skrajnie trudnych. Duńczycy zapomnieli o Bogu 

i odwrócili się od Niego, przestali Go uznawać; podobnie jak Izraelici ze Starego 

Testamentu, zaczęli oddawać cześć bożkom w obliczu kryzysu.  

„Beowulf” zawiera w sobie inne liczne sformułowania i opisy zdradzające chrześci-

jański światopogląd jego autora, jednakże celem niniejszej pracy nie jest analiza wszyst-

kich wątków religijnych w poemacie. Ufając, że powyższe przykłady dobitnie ukazują, 

że utwór przejawia światopogląd chrześcijański, zwróćmy się teraz ku fragmentom, 

które świadczą o starożytności historii o Beowulfie; fragmentom pokazującym wciąż 

żywą w okresie kompozycji poematu pamięć o światopoglądzie przedchrześcijańskim 

i wiedzę autora na temat kultury czasów pogańskich. 

2.1.2. Elementy wierzeń przedchrześcijańskich oraz ideologii heroicznej 

w „Beowulfie” 

Ważnym elementem wspólnym niezwykle zróżnicowanej literatury staroangielskiej 

są zawarte w niej sentencje gnostyczne czy przysłowia – Fulk i Cain twierdzą, że nie 

sposób wręcz jest znaleźć choć jeden tekst z tego okresu, który w jakimś stopniu nie 

jest testem mądrościowym27. Powyższe dotyczy także „Beowulfa”, a sentencje wygła-

szane przez jego bohaterów bądź narratora często wywodzą się z antycznej i przed-

chrześcijańskiej tradycji i jako takie mogą zdradzać pogańską wizję świata. Znaj-

dziemy więc w poemacie sławne przysłowie Gæð â Wyrd swâ hió scel!28 (wers 455) 

wyrażające wiarę Beowulfa w „wyrd”, czyli dosłownie przeznaczenie, los pisany mu 

przez… kogo lub co? Istnieją wielorakie teorie na temat roli tego pojęcia w poemacie, 

który wspomina o „wyrd” aż jedenaście razy, jednakże pewne jest, że koncept ten był 

istotnym elementem światopoglądu pogańskich plemion germańskich. Fulk29 przeko-

nująco argumentuje za utożsamieniem przez poetę boskiej Opatrzności z pogańskim 

konceptem przeznaczenia zwanym „wyrd”. Możemy więc uznać, że poeta używa go jako 

elementu pogańskiego „wystroju” wykreowanego przez siebie świata. 

Kiedy matka Grendela zabija Aeshere, najbliższego przyjaciela i doradcę Hrothgara, 

Beowulf pociesza władcę słowami: 

Ne sorga, snotor guma! sêlre bið æghwæm, 

þät he his freónd wrece, þonne he fela murne; 

ûre æghwylc sceal ende gebîdan 

worolde lîfes; wyrce se þe môte 

dômes ær deáðe! þät bið driht-guman 

unlifgendum äfter sêlest (wersy 1385-1390)30. 

 

 
27 Fulk R.D., Cain C.M., dz. cyt., s. 166. 
28 Heaney, tamże s. 16, proponuje: Fate goes ever as fate must. 
29 Fulk R.D., Bjork R.E., Niles J.D. (red.), Klaeber’s Beowulf…, 2009, s. LXXV. 
30 Heaney, tamże s. 46, proponuje: Wise sir, do not grieve. It is always better/ to avenge dear ones than to 

indulge in mourning./ For every one of us, living in this world/ means waiting for our end. Let whoever can/ 

win glory before death. When a warrior is gone,/ that will be his best and only bulwark. 
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Nie smuć się, mądry mężu! Zawsze lepiej jest pomścić swego przyjaciela niż 

pogrążyć się w żałobie. Każdy z nas doczeka końca swego ziemskiego życia: 

niech ten, kto ma ku temu okazję, stara się zdobyć sławę przed śmiercią! To 

najlepsze, co wojownik zostawia po sobie po śmierci. 

Powyższy fragment zdaje się wręcz połączeniem trzech różnych aforyzmów, które 

wyrażają dwa ważne przekonania będące istotnymi elementami ideologii heroicznej. 

Mamy więc tu przekonanie o potrzebie i prawie do zemsty (wrecan) za śmierć krew-

nego bądź towarzysza broni (freond). Motyw zemsty, przelania krwi za przelaną krew, 

jest elementem scalającym wszystkie dygresje historyczne w „Beowulfie”. To właśnie 

pragnienie zemsty motywuje zarówno ludzi, np. Beowulfa, a także postacie nienależące 

do świata ludzi, jak matka Grendela czy smok. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że 

w czasach poety, który spisał „Beowulfa”, praktyka zemsty, tzw. blood feud, była wciąż 

żywym zjawiskiem, o czym świadczą chociażby kodeksy prawne, poczynając od ko-

deksu Króla Ethelberta z przełomu VI i VII wieku aż do prawa sankcjonowanego 

przez króla Alfreda w XI wieku, regulujące prawo zemsty i określające wartość zapłaty 

pieniężnej (weregild) za wyrządzoną krzywdę jako alternatywną możliwość zadość-

uczynienia31. Autor „Beowulfa”, stykający się być może osobiście z brutalnością prawa 

zemsty, ukazuje w poemacie jego destrukcyjność. Praktyka ta nieuchronnie prowadziła 

do niekończącego się cyklu śmierci, zniszczenia i rozpaczy, czego obrazem jest motyw 

ostatniego przedstawiciela starożytnego plemienia (opisany w wersach 2231-2270), 

które zostało całkowicie zniszczone przez lata wojny.  

Przytoczony powyżej cytat zawiera także swoiste kredo wojownika: przed śmiercią 

należy zdobyć sławę (dôm), ponieważ jest to jedyna rzecz, jaka pozostanie po wojowniku 

po jego śmierci. Beowulf przybywa na dwór króla Hrothgara nie tylko, aby mu pomóc 

z dobroci swego serca czy wzbogacić się, ale także dlatego, że zabicie potwora, 

którego przez całe lata nie był w stanie pokonać żaden wojownik w całym królestwie 

Danii, pozwoli mu zdobyć wieczną sławę. Ta sama motywacja prowadzi Beowulfa do 

śmierci – nawet będąc starym człowiekiem, postanawia wbrew słowom swoich doradców 

stawić czoła smokowi w pojedynkę. Ostatnie słowo poematu (interpretowane zarówno 

jako pochwała, jak i krytyka Beowulfa) to lof-geornost, co możemy przetłumaczyć 

jako „żądny/spragniony sławy”. W parze z pragnieniem pozostania pamiętanym przez 

przyszłe pokolenia w bohaterskich pieśniach szła także awersja do publicznego poni-

żenia. Możemy dostrzec ją w pojedynku słownym pomiędzy Beowulfem a Unferthem. 

W tym miejscu trzeba podkreślić, że nie należy stawiać znaku równości pomiędzy 

ideałami heroicznymi a pogaństwem. Chociaż przedchrześcijańskie tradycje religijne 

zostały odrzucone przez Anglosasów po ich chrystianizacji, postawy heroiczne prze-

trwały w ich świadomości i kulturze jako pozytywne i godne podziwu, stanowiąc część 

ich dziedzictwa kulturowego32. 

Ostatnim elementem powyższego cytatu jest wzmianka o śmierci czekającej każdego 

człowieka, w tym także bohatera. Beowulf jest niezwykle świadomy tego, że w każdej 

z czekających go walk może ponieść śmierć, o czym mówi bez ogródek (np. żartując 

z Hrothgarem przed walką z Grendelem, że jeśli potwór go pokona, król nie będzie miał 

dużego kłopotu z jego pogrzebem, ponieważ potwór prawdopodobnie urządzi sobie 

 
31 Zob.: Hyams P., Feud and the State in Late Anglo-Saxon England, Journal of British Studies, 40/1, 2001. 
32 Fulk R.D., Bjork R.E., Niles J.D. (red.), Klaeber’s Beowulf…, 2009, s. LXXII. 
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ucztę z jego ciała), jednakże nie powstrzymuje to bohatera przed podjęciem ryzyka. 

Hanning33 widzi sławę, do której dążą bohaterowie heroiczni, jako efekt zwycięstwa 

woli nad świadomością swojej śmiertelności i instynktem przetrwania. Bohater zdaje 

sobie sprawę z tego, że ociera się o śmierć w swoich przygodach (pojedynek z Breccą) 

i walkach (zarówno z potworami, jak i ludźmi), lecz zachowuje się tak, jakby był 

nieśmiertelny. Woli umrzeć i zdobyć sławę, niż poddać się w obawie o swoje życie i 

być oskarżonym o tchórzostwo.  

Pozostałymi elementami ideologii heroicznej dostrzegalnymi w poemacie są wartości 

takie, jak odwaga, siła woli (i ciała), bezwarunkowa lojalność wobec króla i towarzyszy 

broni oraz szczodrość (wymagana w szczególności wobec króla).  

W „Beowulfie” możemy odszukać wiele elementów światopoglądu i tradycji przed-

chrześcijańskich. Jednym z nich jest przecież wiara w siły nadprzyrodzone i magię, 

czego dobitnym przykładem są postacie smoka, Grendela i jego matki. Grendel w ma-

giczny sposób sprawia, że żadna broń nie jest w stanie go zranić (ac he sige-wæpnum 

forsworen häfde,/ ecga gehwylcre – zaklęciem uczynił każdy miecz bezużytecznym 

w walce z nim, wersy 804-805); na złocie smoka ciąży klątwa (iú-monna gold galdre 

bewunden – ludzie z zamierzchłych czasów rzucili czar na złoto, wers 3052), a Geaci 

czytają znaki/sprawdzają omeny (hæl sceáwedon – czytali omeny, wers 204) przed 

wyprawą Beowulfa do Danii. Inne tradycje czasów przedchrześcijańskich obecne 

w „Beowulfie” to szacunek, jakim otaczano rodzinne pamiątki, takie jak miecze (którym 

nadawano imiona) czy zbroje, pochówki łodziowe lub palenie zwłok na stosie z licznymi 

darami grobowymi (oba rodzaje pochówku były w tamtym okresie niedozwolone dla 

chrześcijan34). Ciekawostką jest, że w poemacie możemy odszukać także wzmianki 

dotyczące mitologii nordyckiej, np. po zwycięstwie nad Grendelem królowa Duńczyków 

Wealhtheow ofiarowuje Beowulfowi naszyjnik o nazwie Brosinga mene (wers 1200), 

należący do bogini Freji; na hełmach Geatów widnieją podobizny dzika, zwierzęcia 

poświęconego bogowi Frejrowi (wers 303); Beowulf twierdzi, że jego zbroję wykuł 

Weland, bóg-kowal z mitologii nordyckiej (wers 455)35. 

Na podstawie powyższych rozważań możemy stwierdzić, że „Beowulf” przedstawia 

głównie chrześcijański światopogląd, lecz jego akcja umieszczona została w czasach 

pogańskich, co wymusiło na poecie przedchrześcijańską „oprawę” historii o Boewulfie. 

Niezaprzeczalnie uznając absolutną wyższość chrześcijaństwa, poeta z lekką melan-

cholią patrzy na czasy minione, potępiając kulty pogańskie czy prawo zemsty, lecz 

doceniając wartości, takie jak odwaga, determinacja czy hojność. Poemat przywodzi na 

myśl dwa artefakty zachowane właśnie z epoki anglosaskiej, a mianowicie Krzyż z Gosforth 

(datowany na połowę X wieku) i Szkatułkę Franksa (z przełomu VII i VIII wieku). 

Omawiany poemat i wspomniane działa sztuki łączą w sobie tradycję pogańską i chrze-

ścijańską, w tym ich elementy wydające się nam niemożliwe do połączenia, jak choćby 

wiara w nieśmiertelność duszy i koncept Ragnaroku, czy wiara w Jezusa i boga Thora. 

Dla poety jak również rzemieślnika anglosaskiego takie połączenia nie były niekon-

 
33 Hanning R., Beowulf and Anglo-Saxon Poetry, s. 60, [w:] Jackson W.H. (red.), Prudentius to Medieval 

Drama, Scribner’s, Nowy Jork 1983.  
34 Wentersdorf K.P., Beowulf: The Paganism of Hrothgar's Danes, s. 92, Studies in Philology, 78/5, 1981. 
35 Możliwe, że wzmianka o Welandzie jest późną interpolacją mającą na celu upodobnienie Beowulfa do 

antycznych bohaterów, takich jak Achilles, którego zbroję i tarczę wykuł Hefajstos czy Eneasz walczący 

w zbroi zrobionej przez Wulkana.  
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sekwentne. Artefakty te pokazują, że pogańska tradycja nie została całkowicie wyparta 

wraz z nadejściem chrześcijaństwa, lecz została (przynajmniej w formie dziedzictwa 

kulturowego) zintegrowana z nową religią. 

 
Rysunek 1. Szkatułka Franksa. Na zdjęciu widzimy panel przedni, na którym możemy dostrzec po prawej 

stronie kowala Welanda, a po lewej stronie – pokłon Trzech Króli36 

 
Rysunek 2 i 3. Krzyż z Gosforth. Po lewej stronie widzimy odwzorowanie czterech stron krzyża, na których 

możemy dostrzec bogów z mitologii nordyckiej, np. Lokiego, Heimdalla czy Thora, wilka Fenrira; po prawej 

zdjęcie krzyża znajdującego się na placu kościelnym37 

2.2. Los duszy Beowulfa 

Spójrzmy teraz na kontekst użycia przez poetę słowa hæðen oznaczającego w ję-

zyku staroangielskim poganina, człowieka wyznającego inną wiarę niż chrześcijaństwo. 

Według słownika Merriam-Webster38 słowo hæðen oznaczało początkowo mieszkańca 

pustkowia/wrzosowiska (hæð), co ciekawie przywodzi na myśl miejsce zamieszkania 

Grendela i jego matki. W poemacie słowo hæðen występuje pięć razy: 

 
36 Becker A., Franks Casket. Zum Runenkästchen von Auzon, Regensburg 1973. 
37 Collingwood W.G., Northumbrian Crosses of the Pre-Norman Age, Faber & Gwyer, Londyn 1927. 
38 „Heathen”, [w:] Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/ 

dictionary/heathen (dostęp: 10.10.2021). 



 „Beowulf” a eschatologia. Od perspektywy chrześcijaństwa epoki średniowiecza  

do współczesnych literackich wizji życia po śmierci 
 

121 

 

• hæðenra hyht (179) oznaczające „pogańską nadzieję” Duńczyków składających 

ofiary pogańskim bogom; 

• hæðene sâwle (853) oznaczające „pogańską duszę”, użyte w odniesieniu do 

Grendela; 

• hæðenes hand-sporu (987), czyli „włócznia poganina” – znów w odniesieniu do 

Grendela; 

• hæðen gold (2276), czyli „pogańskie złoto” – w odniesieniu do skarbu smoka; 

• hæðnum horde (2217) – „pogański skarbiec”, użyte po raz kolejny w odniesieniu 

do skarbu smoka. 

Spośród pięciu przypadków użycia słowa hæðen tylko w jednym przypadku odnosi 

się ono do ludzi. Pozostałe fragmenty bez wyjątku dotyczą potworów, jak gdyby poeta 

utożsamiał brak jakiejkolwiek wiary i nadziei z potwornością lub widział w tych 

postaciach elementy świata pogańskiego.  

T. Shippey39 także zauważa niechęć autora „Beowulfa” do nazwania swoich boha-

terów poganami, twierdząc, że istnieją oni in mythological limbo – „w mitologicznej 

próżni”. Według badacza poeta dzielił swoje postacie na dwie kategorie: pogańskich 

potworów zasługujących na potępienie i zapomnienie oraz bohaterów walczących 

z potworami niejako po stronie Boga i ludzkości, przejawiających pewne zrozumienie 

prawdy o Bogu im jeszcze nie przedstawionym, lecz przez nich przeczuwanym.  

Jak zostało już wspomniane powyżej, poeta nie określa przynależności religijnej 

postaci, takich jak Hrothgar czy Beowulf. Chociaż zwracają się oni często do Boga, nie 

sposób potwierdzić, że chodzi im o Boga wyznawanego przez chrześcijan. Kierują się 

zasadami etosu heroicznego, a więc hołdują wartościom postrzeganym jako cnoty 

także przez chrześcijan, takim jak odwaga, szczodrość czy lojalność, lecz cechują ich 

także duma i pragnienie sławy. Stosują przemoc, mszczą się na swoich wrogach i lubią 

jeść i pić bez umiaru, a więc w oczach chrześcijanina, jakim był zapewne autor „Beowulfa”, 

popełniali grzeszne czyny. Nie hołdują osobiście żadnym bogom pogańskim, ale nie 

uczestniczą też w żadnych obrzędach chrześcijańskich. Stoją na rozdrożu, w swych 

obyczajach tkwiąc w epoce pogańskiej, w swym monoteizmie zaś – w epoce Chrystusa.  

Poemat kończy się wraz z pogrzebem Beowulfa, a jego śmierć zwiastuje nie tylko 

zmianę na tronie królestwa Geatów, lecz niejako zwiastuje koniec epoki heroicznej. 

Potworów już nie ma, zostały wytępione przez bohaterów, takich jak Beowulf. Ciało 

bohatera płonie na ogromnym stosie wraz z licznymi hełmami, tarczami i bronią, wśród 

lamentu swoich osieroconych rodaków. Przez kolejnych dziesięć dni Geaci wznoszą 

kurhan, w którym składają prochy Beowulfa oraz część skarbu odebranego smokowi 

przez ich zmarłego króla. Dwunastu najlepszych wojowników krąży wokół kurhanu, 

śpiewając o bohaterskich dokonaniach Beowulfa i opłakując jego odejście. 

Chociaż w oczach autora poematu, a także wszystkich osób, które przyczyniły się 

do tworzenia kolejnych kopii tego tekstu i przetrwania zawierającego go manuskryptu, 

Beowulf jest bohaterem, którego historię warto pamiętać nawet w czasach, w których 

pogańscy bogowie odchodzą w niepamięć, a etos heroiczny zastępują przykazania, obraz 

pogańskiego pogrzebu Beowulfa rodzi pytanie o los jego duszy po śmierci. Spójrzmy 

na najciekawsze fragmenty opisujące śmierć i obrzędy pogrzebowe towarzyszące 

pochówkowi bohatera: 

 
39 Zob.: Shippey T., The Monsters and the Critics – wykład online, 12.01.2017. 
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Ic þäs ealles mäg, 

feorh-bennum seóc, gefeán habban: 

forþam me wîtan ne þearf waldend fira 

morðor-bealo mâga, þonne mîn sceaceð 

lîf of lîce (wersy 2740-2744)40. 

 

W tym wszystkim, będąc śmiertelnie rannym, raduję się, ponieważ wiem, że Król 

narodów nie będzie miał powodu, by winić mnie za śmierć krewnych, kiedy 

z mego ciała uleci życie. 

 

him of hreðre gewât 

sâwol sêcean sôð-fästra dôm (wersy 2820-2821)41. 

 

…dusza opuściła jego ciało, by udać się na sąd sprawiedliwych.  

 

 …þær he longe sceal 

on þäs waldendes wære geþolian (wersy 3109-3110)42. 

 

…gdzie przez długi czas pozostanie w pieczy Pana. 

Pierwszy fragment wyraża wiarę śmiertelnie rannego już Beowulfa w to, że jego 

dobre czyny, a w szczególności powstrzymanie się od zabicia krewnych, wszczynania 

krwawych sporów czy fałszywych przysięg pozwolą mu uniknąć negatywnego osądu 

Boga, jaki czeka go po śmierci. Beowulf nie tylko więc wierzy w nieśmiertelność swojej 

duszy, ale oczekuje także osądu swoich czynów po śmierci. Jaki jednak sąd ma na 

myśli? Czy poeta celowo używa nieprecyzyjnych określeń? Kolejny fragment mówi, 

że dusza Beowulfa odeszła, by szukać sôð-fästra dôm, co także jest trudnym do inter-

pretacji określeniem. Samo słowo dôm oznacza bowiem nie tylko osąd czy wyrok/ 

sprawiedliwość, lecz także sławę, splendor. Czy więc narrator twierdzi, że dusza Beowulfa 

trafi na sąd wydawany przez prawych/sprawiedliwych (sôð-fästra)? Czy może otrzyma 

wyrok, jaki otrzymują ludzie sprawiedliwi? Fragment może jednak oznaczać także, że 

Beowulf otrzyma chwałę należną sprawiedliwym – te dwie rozbieżne interpretacje 

znajdują odzwierciedlenie w tłumaczeniach Heaney’a i Tolkiena, które przytoczone są 

w przypisie nr 40. Tolkien43 zwraca uwagę jednak na ostatnie życzenia Beowulfa 

(pragnienie zobaczenia złota, przekazanie władzy Wiglafowi, wytyczne dotyczące po-

chówku), jego ponurość i smutek oraz pogański wydźwięk jego kremacji jako świa-

dectwo braku nadziei bohatera na życie wieczne w rozumieniu chrześcijańskim.  

 
40 Heaney, tamże, s. 86, proponuje: All this consoles me,/ doomed as I am and sickening for death;/ because of 

my right ways, the Ruler of mankind/ need never blame me when the breath leaves my body/ for murder of 

kinsman. 
41 Heaney, tamże, s. 88, proponuje: His soul fled from his breast/ to its destined place among the steadfast ones. 
Tolkien, Beowulf. A Translation and Commentary together with Selling Spell, HarperCollins Publishers, 

Croydon 2014, s. 95, proponuje natomiast: From his bosom did the soul depart to seek the judgement of the just. 
42 Heaney, tamże, s. 97, proponuje: …to where he will lodge/ for a long time in the care of the Almighty. 
43 Tolkien J.R.R., Appendix do eseju Beowulf: Monsters and the Critics, part b), s. 135. 
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Niewiele wiemy na temat wierzeń przedchrześcijańskich plemion germańskich żyją-

cych na Wyspach Brytyjskich44. Te kilka strzępów informacji pisanych (pochodzących 

np. z tekstów Szanownego Bedy czy Aldhelma) czy archeologicznych, jakie zachowały 

się do naszych czasów, sugerują pewne podobieństwo obrzędów, kosmologii i panteonu 

Anglosasów do tych praktykowanych przez plemiona skandynawskie. Powszechnie wia-

dome jest, że według mitologii nordyckiej (znanej z o wiele późniejszych źródeł pisa-

nych niż „Beowulf” i niekoniecznie tożsamej z nieznaną nam potencjalną mitologią 

Anglosasów45) dusze wojowników, którzy ponieśli chwalebną śmierć w walce, były 

zabierane przez walkirie do Valhalli, będącej czymś w rodzaju pałacu dla zmarłych, 

którzy ucztowali tam z bogami w oczekiwaniu na Ragnarok, ostateczną bitwę bogów z 

potworami (w której bogowie i walczący z nimi wojownicy mieli ponieść klęskę)46. 

Nie mając na to żadnych dowodów, możemy jedynie spekulować, czy podobny koncept 

był elementem składowym poglądów pogańskich Anglosasów, aczkolwiek jest to 

wysoce prawdopodobne. Czy w „Beowulfie”, pochodzącym przecież z germańskiej 

tradycji przedchrześcijańskiej, możemy odnaleźć jakiekolwiek ślady motywu Valhalli?  

Słowo Valhalla nie pojawia się w „Beowulfie”– bohater oczekuje w zaświatach 

osądu Boga jedynego. Czy jednak jego czyny nakierowane są na osiągnięcie zbawienia? 

Według Erhmana religie przedchrześcijańskie skupiały się w znacznej mierze na życiu 

doczesnym47. Praktyki religijne miały zapewnić poganom doczesne korzyści, jak np. 

zwycięstwo w bitwie czy deszcz, lecz nie były ukierunkowane na zbawienie duszy. 

Jako poganin Beowulf nie powinien więc przejawiać troski o zbawienie swojej duszy48. 

Wizja eschatologiczna przekazana przez mitologię nordycką jest w oczach chrześcijan 

uboga i smutna – wątpliwego wyróżnienia oczekiwać mogli jedynie dzielni wojownicy. 

Beowulf nie zna chrześcijańskiego Boga, a w szczególności nie jest świadom zba-

wienia, jakie ludzie mogą osiągnąć poprzez ofiarę Chrystusa i dlatego nie oddaje się 

żadnym praktykom religijnym, nie pokutuje, nie daje jałmużny, nie jest pokutnikiem, 

pustelnikiem czy męczennikiem. Nie wpisuje się zupełnie w kanon świętego epoki 

średniowiecza, pomimo tego, że przejawia pewne cechy dobrego chrześcijanina. Jest 

poganinem, ponieważ nie zna innej drogi. Beowulf to król-wojownik, a motywacją jego 

czynów wydaje się pragnienie osiągnięcia nieśmiertelności, jednakże nie w chrześci-

jańskim wydaniu. Po pierwsze, Beowulf pragnie sławy; chce zostać zapamiętany przez 

przyszłe pokolenia i pozostać nieśmiertelny w ludzkiej pamięci. Poeta określa Beowulfa 

jako żądnego sławy (lof-geornost (wers 3184), a także mówi o nim mærða gemyndig mæg 

Hygelâces (wers 1531), czyli dosłownie „pomny na sławę krewny Hygelca”. Po 

 
44 Zob.: White E.D., The Goddess Frig: Reassessing an Anglo-Saxon Deity, Preternature: Critical and 

Historical Studies on the Preternatural, 3/2, 2014. 
45 Fulk R.D., Cain C.M., dz. cyt., s. 110. 
46 Główne źródła to: „Edda poetycka” i zbiór sag „Heimskringla” autorstwa Snorriego Sturlusona, a także 
anonimowy wiersz „Eiríksmál”. 
47 Erhman B.D., Inside the Conversion Tactics of the Early Christian Church,   https://www.history.com/ 

news/inside-the-conversion-tactics-of-the-early-christian-church (data dostępu: 12.12.2021). 
48 Teza ta budzi jednak pytanie, czy taka świadomość różnic kulturowych i religijnych była w ogóle możliwa 
w przypadku anglosaskiego zakonnika, a także czy autor – przesiąknięty chrześcijańską wizją świata do-

czesnego i wiecznego – był w stanie wyobrazić sobie system religijny nieoparty na dążeniu do osiągnięcia 

zbawienia? Odpowiedź na oba pytania jest raczej negatywna – Beowulf-poganin niekonsekwentnie zastanawia 

się, czy nie popełnił zła, które rozgniewałoby jego Stwórcę i skazałoby go na potępienie. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eir%C3%ADksm%C3%A1l
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drugie, zdaje się, że będąc w podeszłym wieku bohater szuka śmierci chwalebnej49. Nie 

chce, niczym stary i bezsilny król Hrothgar, czekać na czempiona z dalekich krajów ani 

nie pozwala wykazać się młodym wojownikom ze swojego królestwa. Jego sytuacja 

różni się także znacznie od tej, w jakiej znajdował się Hrothgar. Podczas gdy Grendel 

nieustannie atakował Heorot i zagrażał istnieniu królestwa, smok po jednorazowej 

wendecie za kradzież pucharu wrócił do swej jaskini i nie zagrażał już więcej Geatom. 

Podczas gdy Hrothgar nie miał żadnego wyboru i musiał pozbyć się potwora, aby 

zapewnić przetrwanie swojemu królestwu, Beowulf mógł zostawić smoka w spokoju 

i nie kontynuować konfliktu między Geatami a potworem. Beowulf bierze jednak 

sprawy w swoje ręce i samodzielnie chce dokonać pomsty za zniszczenia, jakich do-

puścił się smok. Czy chodzi mu jedynie o zemstę? Wszystkie pieśni przytoczone 

w „Beowulfie” mówią o dawnych bohaterach czy wojownikach, którzy zmarli w walce: 

Siegmund, Hnaef, Finn, Hygelac. Śmierć wynikająca ze starości lub choroby nie była 

śmiercią chwalebną i nie takiego końca pragnął dla siebie Beowulf. Poeta mówi nam 

także, że bohater przeczuwał, że walka ze smokiem zakończy się jego śmiercią (wersy 

2420-2421). W obliczu powyższych faktów możemy wywnioskować, że Beowulf 

aktywnie szukał śmierci chwalebnej. Chociaż nie wierzył w to, że jego dusza po 

śmierci zostanie zabrana do Valhalli (lub wiara w taki los pośmiertny została usunięta 

przez chrześcijańskiego poetę), jakiś pierwiastek wiary w Valhallę jest obecny w po-

stawie Beowulfa, który rzuca się świadomie w objęcia śmierci i umiera w pokoju ducha, 

wiedząc, że swoim ostatnim czynem potwierdził swój status bohatera. 

W tym miejscu warto zapytać, w jaki sposób chrześcijańscy Anglosasi postrzegali 

swoich pogańskich przodków i jakie mieli podejście do dawnych legend o pogańskich 

bohaterach, takich jak Beowulf. Jest to w istocie pytanie o powód spisania i zachowania 

poematu do naszych czasów.  

Ortodoksyjne, restrykcyjne spojrzenie na doktrynę chrześcijańską wyklucza zba-

wienie pogan, a więc ludzi, którzy nie zostali ochrzczeni, przez co nie zostali włączeni 

do wspólnoty Kościoła50. Już w III wieku chrześcijańscy teologowie twierdzili, że poza 

Kościołem nie ma zbawienia (extra Ecclesiam nulla salus). Po co więc średniowieczni 

mnisi zajmujący się spisywaniem i kopiowaniem tekstów mieliby rozpowszechniać 

i przechowywać dla potomności historie o potępionych przez Boga poganach? Możliwe, 

że uważali oni historie wywodzące się z heroicznej tradycji germańskiej po prostu za 

ciekawą i zajmującą rozrywkę, niestojącą w opozycji do swojej religii, ponieważ po-

zbawioną zabarwienia religijnego. Istnieją zapiski historyczne świadczące o tym, że 

Anglosascy mnisi lubili słuchać pieśni o pogańskich bohaterach: Alkuin w swoim 

liście do biskupa Lindisfarne z końca VIII wieku napominał, aby podczas wspólnych 

posiłków zakonnicy słuchali czytanego słowa bożego, a nie harfiarza śpiewającego 

 
49 Jak już wspomniano powyżej, nie wszystkie elementy etosu heroicznego stoją w opozycji do wiary 
chrześcijańskiej (lub wiążą się ściśle z pogaństwem rozumianym jako religia). Pomimo iż skromność i pokora 

to cnoty przejawiane i zalecane przez Jezusa, pragnienie zdobycia sławy doczesnej pojawia się w starożytnej 

literaturze innych kultur (o sławę zabiega także Gilgamesz, Achilles, Eneasz czy Feridun znany z Szahname) 

i nie zawsze było oceniane negatywnie. Zob.: Fulk R.D., Bjork R.E., Niles J.D. (red.), Klaeber’s Beowulf…, 
2009, s. LXXIII. 
50 Jednakże koncept zbawienia lub potępienia pogan, którzy nigdy nie byli ewangelizowani i nie mieli możli-

wości przyjęcia chrztu i nawrócenia, ewoluował na przestrzeni wieków; rozbieżne opinie na ten temat wy-

brzmiewały w każdym okresie historycznym, jak i obecnie.  
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pieśni pogańskie51. List ten zawiera wielokrotnie cytowane pytanie retoryczne: Co 

Ingeld52 ma wspólnego z Chrystusem? Pytanie to sugeruje, że opinia o nieszkodliwości 

tego typu rozrywki nie była powszechna. Jednakże przynajmniej niektórzy anglosascy 

mnisi mogli nie widzieć niczego zdrożnego w przepisywaniu i słuchaniu opowieści 

o Ingeldzie czy Beowulfie, tak jak pewnemu Anglosaskiemu rzeźbiarzowi nie przeszka-

dzało zestawienie biblijnych i mitologicznych scen na Szkatułce Franksa – ponieważ 

germańskie tradycje przedchrześcijańskie przetrwały do ich czasów jako dziedzictwo 

kulturowe53 pozbawione aspektu religijnego. Świadczy o tym także umieszczanie postaci 

mitologicznych i legendarnych u źródeł drzew genealogicznych różnych ochrzczonych 

i propagujących chrześcijaństwo władców epoki anglosaskiej54. Za przykład niech 

wystarczy nam król Alfred Wielki znany ze swej pobożności, którego ród rzekomo wywo-

dził się od germańskiego boga Wodena (czyli anglosaskiego odpowiednika Odyna55).  

W Liście do Rzymian czytamy, że: 

 nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec 

Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni. Bo gdy poganie, 

którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż 

Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa 

wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, 

a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające  

(Rz 2,13-15)56. 

Autor Listu twierdził, że zbawienie nie jest zastrzeżone dla ludzi należących do 

Kościoła, lecz nadzieję na nie może mieć każdy człowiek postępujący według Prawa 

objawionego przez Boga lub tego samego prawa zapisanego w sercu każdego czło-

wieka, do którego dostęp ma każdy słuchający swego sumienia. Według autora Listu 

do Rzymian Bóg zbawi w swej dobroci także dobrych pogan. Teologiczne wyrażenie 

przez Kościół konceptu „szlachetnego poganina” znacznie poprzedza okres powstania 

„Beowulfa”, lecz koncept ten jest niezaprzeczalnie obecny w Biblii tak gorliwie 

studiowanej przez anglosaskich księży. Postać Beowulfa mogła być postrzegana przez 

nich jako przykład rzeczonego „szlachetnego poganina”, który nie znając Prawdy obja-

wionej przez Jezusa, starał się nie czynić tego, co jego sumienie odczuwało jako złe, 

a więc kierował się Prawem wypisanym w jego sercu. Tak jak niepodważalny autorytet 

biblijny nie spisywał na straty dusz wszystkich nieochrzczonych pogan, tak i poeta, który 

skomponował „Beowulfa”, wystrzegał się określenia swoich bohaterów pejoratywnym 

słowem hæðen, a los duszy Beowulfa opisał w sposób dwuznaczny, dopuszczając 

w ten sposób możliwość zbawienia tej nieochrzczonej, lecz szlachetnej postaci. Chociaż 

ortodoksyjna doktryna chrześcijańska odrzuca możliwość zbawienia pogan, poeta 

wyraźnie jej nie podzielał, stawiając Beowulfa w centrum poematu skrojonego jako 

narzędzie propagujące nauczanie Kościoła. 

 
51 Hunter M., Germanic and Roman antiquity and the sense of the past in Anglo-Saxon England, Anglo-

Saxon England, 3, 1974, s. 32. 
52 Ingeld to jedna z postaci wymienionych także w „Beowulfie”. 
53 Zob.: Hunter M., Germanic and Roman antiquity and the sense of the past in Anglo-Saxon England, Anglo-
Saxon England, 3, 1974. 
54 Zob.: Sisam K., Anglo-Saxon Royal Genealogies, Proceedings of the British Academy, 39, 1953. 
55 Pisał o tym Asser w biografii króla zatytułowanej „Vita Ælfredi regis Angul Saxonum”. 
56 Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003. 
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Na koniec tego podrozdziału przytoczone zostaną dwa cytaty z książki E.L. Risdena 

zatytułowanej „Alfgar’s Stories from Beowulf”, która zawiera cztery opowiadania 

inspirowane postaciami ledwie zarysowanymi lub jedynie wspomnianymi w poemacie. 

Pisarz opatrzył swój zbiór nowel prologiem oraz epilogiem ukazującym potencjalne 

realia pierwszego zapisu „Beowulfa” przez mnicha współpracującego z pieśniarzem recy-

tującym tradycyjne pieśni, jakich on sam nauczył się od swego ojca, także pieśniarza. 

Oba przytoczone fragmenty odzwierciedlają przemyślenia skryby-mnicha z czwartego 

opowiadania Risdena zapisującego pieśń śpiewaną przez starszą kobietę swoim 

wnukom. Oprawa całej kolekcji opowiadań jest więc niejako powielona w ostatniej 

historii. Skryba jest wewnętrznie rozdarty, czując jednoczesny pociąg do stylu poetyc-

kiego używanego przez kobietę, zaciekawienie opowiadaną przez nią historią oraz nie-

pokój wynikający z rozdźwięku pomiędzy wartościami i wizją świata przedstawioną 

w zapisywanej przez niego pieśni a jego własnym chrześcijańskim światopoglądem. 

Has no one taught her better, or does she simply refuse to learn, lost in the old 

ways. Worst still – he feared even to admit the thought – does she see 

something beyond what we see, something as ancient and true, as necessary, 

to which our ears have become deaf and our hearts blind57? 

What do we make of stories […]? Are they any more than pastime, random fits 

of imagined adventure? Astray of Scripture, […] can they do more harm than 

good? Where does their power come from? For surely they have power58.  

Powyższe fragmenty przywodzą na myśl argument J.R.R. Tolkiena59 dotyczący 

motywu przewodniego „Beowulfa”. Według badacza jest nim pochwała głównej cechy 

bohatera heroicznego – nieugiętej woli w obliczu zmagań z nieprzyjaznymi człowie-

kowi siłami tego świata. T. Shippey nazwał ten rodzaj odwagi the Old Norse courage60, 

staronordyjską wersją odwagi. Zakłada ona także, że bohater jest świadom tego, że za 

swoje poświęcenie nie otrzyma trwałej nagrody, a jego wysiłki w ostatecznym rozra-

chunku muszą zakończyć się klęską (jaką dla bogów i ludzi będzie Ragnarok), jednakże 

pomimo świadomości nieuchronności porażki, bohater jej nie akceptuje i nie uznaje.  

Wielu ludzi współcześnie oraz dawniej wyrażało sprzeciw wobec wartości, jakie 

reprezentuje „Beowulf”. Niektórzy chrześcijańscy Anglosasi o ortodoksyjnych poglą-

dach zapewne widzieli w poemacie pochwałę barbarzyństwa i pogaństwa, nieprawdziwą 

i zbyt krwawą historię o potworach. Obecnie znajdzie się wielu, którzy czują opór 

wobec wyraźnie chrześcijańskiego światopoglądu poety, odrzuca ich ilość dygresji histo-

rycznych, barbarzyńskość zwyczajów, takich jak np. prawo zemsty, niewielki udział 

kobiet w całej historii, militarystyczny i patriarchalny charakter społeczeństwa przed-

stawionego w tekście i wiele innych aspektów dzieła. Niemniej jednak nie jest to tekst 

zapomniany: o tym, jak znany i ceniony jest „Beowulf”, niech świadczy chociażby 

ogromna ilość jego tłumaczeń, adaptacji dla dzieci, inspirowanych nim filmów, komik-

sów, przedstawień teatralnych czy powieści. Wierzę, że do nieustannej popularności 

„Beowulfa” przyczynia się z jednej strony jego niedzisiejszość, odmienność, „północna 

 
57 Risden E.L., Alfgar’s Stories from Beowulf, Witan Publishing, 2017, s. 120. 
58 Risden E.L., Alfgar’s Stories from Beowulf, Witan Publishing, 2017, s. 124. 
59 Tolkien J.R.R., Beowulf: Monsters and the Critics, s. 114-115. 
60 Shippey T., Tolkien and Iceland: The Philology of Envy,   http://www2.hi.is/Apps/WebObjects/ 

HI.woa/wa/dp?detail=1004508&name=nordals_en_greinar_og_erindi (data dostępu: 13.12.2021). 
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egzotyka”, która intryguje współczesnego czytelnika, zachęcając go do refleksji nad 

jego własną kulturą, a z drugiej strony właśnie rzeczona Old Norse courage, jaką świa-

domie odczytujemy lub podświadomie wyczuwamy w jego bohaterach61. Możemy nie 

zgadzać się z wieloma aspektami tego dzieła, może ono nawet wzbudzać nasz niesmak, 

ale każdego niezależnie od epoki, w jakiej żyje, porusza odwaga Beowulfa, który nie 

zgadza się na panowanie zła i strachu, i gotów jest poświęcić swoje życie w walce ze 

złowrogimi siłami tego świata. Chrześcijanie mogą widzieć w Beowulfie obraz czło-

wieka walczącego z grzechem, z Szatanem, jednak Beowulf walczy z prawdziwymi 

i jak najbardziej realnymi dla niego potworami. Poemat nie jest więc alegorią chrze-

ścijańską, lecz historią o odwadze w obliczu zagrożeń świata doczesnego. Każdy czło-

wiek, wierzący w Boga i życie wieczne lub nie, odczuwa przygnębienie, żal, a czasem 

nawet rozpacz na myśl o nieuchronności własnej śmierci i przemijalności wszystkiego, 

co jako ludzie jesteśmy w stanie osiągnąć i stworzyć. Niezależnie od tego, czy naszą 

rozpacz ogranicza nadzieja zbawienia czy nie, czy mierzymy się z wrogiem fizycznym, 

chorobą, niedostatkiem czy jakąkolwiek inną przeciwnością, możemy podziwiać Beowulfa 

za jego determinację, nieugiętość i odwagę, i inspirować się jego waleczną postawą. 

To właśnie ona jest źródłem siły heroicznych opowieści, nad którym zastanawiał się 

skryba z opowieści Risdena. Brak zgody na klęskę, niepogodzenie się z nieuniknioną 

porażką i aktywna walka z przeciwnościami są starożytną, prawdziwą i konieczną 

(ancient, true and necessary) podwaliną człowieczeństwa, źródłem godności człowieka, 

wyrazem siły i wielkości jego ducha. Can they do more harm than good? – pyta 

skryba. Historie, takie jak „Beowulf”, czynią więcej dobra niż zła, bo chociaż miejscami 

odbiegają od naszych współczesnych standardów, mówią o „wypisanej w ludzkich ser-

cach” prawdzie – o tym, że miarą naszej wielkości, wymiarem naszego człowieczeństwa 

jest postawa, jaką przyjmujemy w obliczu dotykającego nas zła, w tym także śmierci.  

3. Refleksja tekstów współczesnych na temat zbawienia i potępienia 

Beowulfa 

3.1. Wprowadzenie 

Żaden tekst literacki nie powstaje w próżni, lecz jest świadomie lub nieświadomie 

tworzony w oparciu i odniesieniu do innych dzieł, zapożyczając od nich np. właściwości 

danego gatunku literackiego, motywy, wzorce postaci, symbolikę, nawyki narracyjne, 

rozwiązania fabularne itp. Szczególnym przypadkiem intertekstualności rozumianej 

jako relacja tekstu z innym dziełem literackim są adaptacje literackie. Nie ulega wątpli-

wości, że różnią się one między sobą stopniem, w jakim identyfikują się ze swoim 

pierwowzorem i intensywnością swojej intertekstualności. Częstym celem przyświe-

cającym pisarzom decydującym się na podjęcie się adaptacji innego dzieła literackiego 

jest chęć „uzupełnienia” lub „dokończenia” wątków nierozwiniętych w dziele służą-

cym im za pierwowzór. Inne natomiast nie tyle dodają do swojej wyjściowej opowieści, 

co ją przeobrażają, nadając jej inny ton lub adaptując ją do innego gatunku, modyfi-

kując motywacje bohaterów, pokazując ją z nowej perspektywy etc. Są też adaptacje 

stawiające sobie za cel polemikę estetyczną, moralną, filozoficzną czy społeczną z dziełem 

 
61 Czyż nie stąd bierze się częściowo także niesłabnąca popularność twórczości Tolkiena, który inspirując się 

„Beowulfem” wyposażył swoich bohaterów – szlachetnych pogan – w odwagę i heroizm niesłabnący nawet 

w obliczu nieuchronnej klęski? 
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adaptowanym, czego narzędziem bywają wymienione w poprzednim zdaniu metody. 

Jednakże analiza adaptacji ograniczona do badania ich relacji z pierwowzorem, choć 

satysfakcjonująca intelektualnie, nie jest w stanie w pełni przedstawić sposobu, w jaki 

teksty te osiągają i komunikują swoje własne, odrębne od swego literackiego źródła 

znaczenie.  

Celem poniższej analizy dwóch wybranych współczesnych dzieł inspirowanych 

„Beowulfem” jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest relacja łącząca je z ich pierwo-

wzorem, a także omówienie sposobu, w jaki ukazują życie pośmiertne Beowulfa. Do-

myślnym założeniem niżej przedstawionej krytyki tekstów współczesnych jest przeko-

nanie o tym, że podobnie jak w przypadku samego „Beowulfa” analiza fragmentów 

odnoszących się do życia pośmiertnego pozwala lepiej zrozumieć, jak autor i jego 

epoka oceniali charakter, wartości i postawy swojego głównego bohatera, tak zwrócenie 

uwagi na wizje eschatologiczne przedstawione w powieściach Godwina i Thurston 

pozwolą na zrozumienie, jakie wartości i zachowania przypisane przez autorów swoim 

bohaterom były przez nich (a także przez ich epokę, a więc czasy współczesne) cenione 

bądź potępiane. 

3.2. Mitologiczna wizja Parke Godwina w „The Tower of Beowulf” 

Wydana w 1995 roku powieść „The Tower of Beowulf” autorstwa Parke Godwina 

wpisuje się w długą listę ciekawych adaptacji klasycznych opowieści, w jakich specja-

lizował się autor. Jego wersja „Beowulfa”, choć wiernie odwzorowująca elementy fabuły 

oryginału, wyróżnia się na tle innych dzieł inspirowanych poematem dwoma ciekawymi 

zabiegami literackimi. Jednym z nich jest dodanie do ludzkiej/ziemskiej linii wydarzeń 

dodatkowego równorzędnego wątku, który określić można jako mitologiczny. W powieści 

Godwina bogowie mitologii nordyckiej – Loki, Thor czy Frej – niczym bogowie 

greccy z antycznych eposów przypisywanych Homerowi, żyją nie tylko sprawami 

boskimi, lecz od czasu do czasu spoglądają na ziemię lub ją odwiedzają i poprzez 

swoje nierzadko egoistyczne czyny wprowadzają chaos w życie ludzi. Autor ubarwia 

w ten sposób opowieść, a także wpisuje swoją wersję „Beowulfa” niejako w kanon 

eposów klasycznych, w których dwie płaszczyzny fabularne –boska i ludzka – wza-

jemnie na siebie wpływają. Drugim aspektem, na który warto zwrócić uwagę w dziele 

Godwina, jest swego rodzaju „uzupełnienie braku” zarzucanego „Beowulfowi”. Chodzi 

tutaj o odczuwany przez wielu współczesnych czytelników przywiązanych do gatunku 

literackiego, jakim są powieści, niedosyt informacji na temat życia wewnętrznego boha-

terów: ich emocji, motywacji i przemyśleń. Autor rysuje przejmujący obraz trauma-

tycznych doświadczeń z dzieciństwa i lat nastoletnich Beowulfa, tworząc z niego 

postać wielowymiarową, skomplikowaną, lecz na pewno bardziej zrozumiałą współ-

czesnemu odbiorcy niż pierwotny bohater poematu. Przeplatające główną narrację 

intymne przemyślenia Beowulfa rzucają światło na charakter i motywacje bohatera, 

który dla swoich rodaków staje się ucieleśnieniem etosu heroicznego, żywą legendą, 

modelem wojownika, lecz pozostaje zagadką jako człowiek.  

Jak zostało powiedziane powyżej, Beowulf Godwina nie jest typem superbohatera 

o nadludzkiej sile i nieludzkiej niewrażliwości. Jego pierwsza młodzieńcza wyprawa 

wojenna zakończyła się klęską i śmiercią wszystkich jego towarzyszy, a sam Beowulf 

przeżył ją tylko dlatego, że tchórzliwie uciekł z pola bitwy. Jest to pierwsze z trauma-

tycznych przeżyć Beowulfa; drugim było odrzucenie, jakiego doznał od własnego ojca, 
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kiedy ten dowiedział się prawdy o tragicznej wyprawie. Najbliższy przyjaciel Beowulfa, 

Hondshew, zwierzył się Hygelacowi: Wyczuwam w Beowulfie pogardę dla swojego 

życia, która jest czymś innym niż brak strachu przed śmiercią. Szczerze mówiąc, myślę, 

że jemu nie zależy na własnym życiu62. Dlaczego bohater Godwina uważa się za 

umarłego za życia i przed walką ze smokiem mówi: od tak dawna nie żyję i mam dość 

mojego grobu. Chcę żyć, wydostać się spod mojego kurhanu63? 

Interesującą paralelę możemy zaobserwować w filmie „Beowulf” z 2007 roku, 

w którym bohater niedługo przed swoją śmiercią mówi do fryzyjskiego wojownika: 

You know why you couldn't kill me my friend? Because I died many years ago. Ten 

filmowy Beowulf także czuje wewnętrzną pustkę spowodowaną nieumiejętnością reali-

zacji etosu heroicznego w swoim życiu – w tym przypadku jednak traumatyczny upadek 

bohatera powoduje nie tyle strach, co pożądanie seksualne, pragnienie władzy i kłamstwo. 

Książka Godwina poprzedza film o 13 lat, a więc teoretycznie mogła stanowić inspi-

rację dla scenarzystów filmu. 
Poprzez ukazanie wpływu młodzieńczej traumy na życie bohatera pisarz podejmuje 

polemikę z ideologią heroiczną. Chociaż bohater dostrzegał, jak niekompletny i nie-
wystarczający dla ludzkiej duszy jest ideał wojownika kultywowany przez jego lud, 
widział w nim jednocześnie jedyną możliwą odpowiedź na nieustanne zagrożenie, 
jakim były kontynuowane przez pokolenia wojny z sąsiednimi plemionami czy ataki 
potworów, a także trudy życia w niegościnnym miejscu, w mroźnym klimacie. Przy-
wodząc na myśl komentarz Tolkiena Beowulf Godwina mówi, że chociaż poganie 
podążający za ideałem heroicznym nie mogą liczyć na przebaczenie lub odkupienie po 
śmierci, to ich walka z przeciwnościami ziemskiego świata nadaje sens ich życiu, definiuje 
ich cel i tożsamość. Etos heroiczny zapożyczony przez pisarza z „Beowulfa” w ogóle 
nie bierze pod uwagę możliwości osiągnięcia odkupienia czy szczęścia osobistego – 
jest to według Godwina zestaw ideałów kształtujących postawę wojowników mających 
zapewnić przetrwanie całej społeczności. Heroizm nie dostrzega wielkiej wartości 
życia ziemskiego, co sprawia, że wojownicy starają się nim gardzić i przynajmniej 
w teorii chętnie wymieniają je na sławę i miejsce w Valhalli. Beowulf dostrzega jednak 
piękno życia i pragnie nade wszystko odnaleźć szczęście w małych rzeczach dnia 
codziennego oraz w miłości romantycznej. Mimo to ulega presji społeczeństwa oraz 
okolicznościom i podporządkowuje się wymaganiom swojego ojca, którym w głębi 
duszy pogardzał i to nawet długo po jego śmierci. Dzięki swoim doświadczeniom 
i głębokiemu zrozumieniu samego siebie nauczył się miłosierdzia i przebaczenia, a więc 
postaw propagowanych przez chrześcijaństwo. Podczas gdy Wiglaf potępia i skazuje 
na banicję wojowników, którzy opuścili Beowulfa podczas jego walki ze smokiem, 
umierający król prosi go o okazanie im miłosierdzia, widząc w tych młodych mężczy-
znach obraz samego siebie – rozczarowanego i zawstydzonego własnym tchórzostwem 
po swojej fatalnej w skutkach młodzieńczej wyprawie. Antytezą heroizmu jest strach 
i tchórzostwo, lecz właśnie akceptacja takich emocji i zachowań w skrajnych okolicz-
nościach, a więc przekraczanie granic heroizmu, są w powieści wyrazem wielkości 
i humanizmu Beowulfa. Tak jak Godwin w swojej adaptacji widział w Beowulfie czło-

 
62 Tłum. własne za Godwin P., The Tower of Beowulf, William Morrow and Company, Nowy Jork 1995, 

s. 82: I feel in Beowulf a contempt for his life, a different thing from being unafraid to die. I honestly don’t 

think he cares to live.  
63 Tłum. własne za Godwin P., dz. cyt., s. 222. 
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wieka, a nie herosa, tak też sam Beowulf nie wymagał od innych niezachwianej odwagi 
i skrajnego poświęcenia, dostrzegając ich ludzkie słabości. 

Z dotychczasowych rozważań wynika, że autor powieści nie tyle odrzucał postawę 
heroiczną, ile dostrzegał zagrożenia dla ludzkiej psychiki w ślepym podążaniu za jej 
ideałami. Etos heroiczny, biorący pod uwagę możliwość upadku, odkupienia i przeba-
czenia, jest według Godwina bardziej ludzki i dopiero w takiej postaci możliwy do 
zrealizowania.  

Formuła etosu heroicznego Godwina ściśle wiąże się z podejściem bohatera do śmierci. 
Beowulf postrzega walkę ze smokiem jako poświęcenie za swój lud naśladujące ofiarę 
Chrystusa, a także jako wyzwolenie z okowów życia według narzuconego mu przez 
ojca i społeczeństwo etosu heroicznego. Dzięki przepowiedniom swoich pogańskich 
kapłanów wie, że czeka go śmierć i jest na nią gotów, a co więcej – pragnie jej. Znu-
żony jest życiem stawiającym przed nim nieustannie sytuacje wymagające od niego 
heroizmu, na który się zdobywa wbrew wewnętrznemu pragnieniu życia prostego 
i skromnego. 

W tym miejscu należy zapytać, w jaki sposób ujęcie życia po śmierci w powieści 
polemizuje z „Beowulfem” i w jaki sposób kształtuje wydźwięk całej historii oraz czy 
bohater może liczyć na szczęście w życiu pozagrobowym? Beowulf Godwina to 
poganin, który zna nauczanie o Chrystusie, lecz go nie przyjmuje. Czuje się częścią 
„starego świata”, jego osobowość ukształtowana została przez ideały heroiczne, a Prawda 
Chrystusa, choć dostrzega w niej głębsze zrozumienie ludzkiej duszy niż w swojej 
własnej tradycji, jest przyszłością ludzi żyjących w nowym świecie, który dopiero 
nastąpi. Życie Beowulfa kształtują wojna i spotkania z potworami oraz nordyccy bogo-
wie, którzy wpisują w nie chaos i brak logiki. Chrystus nie potrafi wyjaśnić prawdy 
o jego życiu, ponieważ świat według chrześcijan jest logiczny i uporządkowany, i pod-
lega władzy sprawiedliwego i dobrego Boga. Autor powieści w wielu punktach sugeruje 
nadejście końca epoki pogańskiej, jej „blaknięcie”. Bogowie nordyccy oczekują bliskiego 
nadejścia Ragnaroku, a Loki snuje domysły, że w nowym świecie odrodzi się jako 
część świata chrześcijańskiego – być może jako jakiś święty. Beowulf także dostrzega, 
że jego lud nie może bez końca bazować na wyprawach łupieżczych i wojnach, lecz 
musi z czasem przyjąć nowy, bardziej pokojowy model egzystencji. Świat chrześci-
jański i pogański są w powieści jak dwa równoległe światy, z których jeden powoli 
i konsekwentnie absorbuje drugi. 

 Beowulf należy do świata przedchrześcijańskiego, w którym nie ma nadziei na 
szczęśliwe życie wieczne. Przeciwnie – bohater spodziewa się, że po śmierci walkirie 
zaprowadzą jego duszę do Valhalli, gdzie spotka się ze swoim ojcem i zaskoczy go 
swoimi dokonaniami. Bohater odczuwa ponurą satysfakcję z tego, że ojciec, który 
nigdy w niego nie wierzył, będzie musiał uznać wartość jego heroicznych dokonań. 
Autor nie opisuje jednak spotkania ojca z synem w Valhalli, lecz w usta Sigyn, córki 
Lokiego i matki Grendela, wkłada relację z jej spotkania z Beowulfem w zaświatach. 
Córka boga stwierdza z pogardą, że Beowulf jej przebacza podczas sądu, jakiemu 
została poddana po śmierci. Sąd sprawiedliwych wspomniany przez narratora „Beowulfa”, 
to w interpretacji Godwina jedynie ocena heroiczności zachowań ludzkich, nie sąd 
w chrześcijańskim rozumieniu.  

Beowulf Godwina po śmierci trafia więc do pałacu bogów, gdzie oczekuje wraz 
z innymi wojownikami na ostateczną i z założenia przegraną walkę z potworami. Wbrew 
jego oczekiwaniom, życie po śmierci nie jest więc dla niego ucieczką od wymagań etosu 
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heroicznego, a wręcz przeciwnie – bohater zostaje na zawsze oddzielony od swojej 
ukochanej Iny i skazany na oczekiwanie na kolejne starcie z siłami chaosu wraz 
z ludźmi, którzy żyli dla sławy i w pogardzie mieli życie doczesne. Możemy stwierdzić, 
że Godwin, podobnie jak sam autor „Beowulfa”, dostrzegał, że the wages of heroism is 
death64 – ceną heroizmu jest śmierć. Jednak podczas gdy poeta przedstawił Beowulfa 
jako niezrównanego wojownika i ideał króla, którego etos heroiczny zaprowadził ku 
śmierci, lecz także wiecznej sławie oraz pozostawił otwartym pytanie o los duszy 
Beowulfa (wierząc być może nieortodoksyjnie w możliwość zbawienia tak szlachetnego 
poganina), Godwin pokazuje, że bohater zapłacił za swoją wierność zasadom etosu 
heroicznego nie tylko śmiercią fizyczną, lecz także duchową. Co więcej, bohater nawet 
po śmierci nie osiąga zbawienia i spokoju, lecz nadal należy do świata heroicznego, 
w którym jego życie nie zależy od niego, w którym nie ma wyboru, co chce zrobić ze 
swoim potencjałem, lecz może wybrać tylko jedną drogę: walkę.  

R. Davidson, badająca inne adaptacje Godwina, twierdzi, że pisarz świadomie nasyca 
swoje powieści historyczne współczesnymi wartościami, co pozwala mu na wykorzy-
stanie tego podgatunku literackiego jako przestrzeni do przepracowania spornych 
kwestii prowokujących dyskusje w XX wieku65. Do jakich współczesnych tematów 
Godwin odnosi się w „The Tower of Beowulf”? W posłowiu sam autor także stwierdza, 
że starał się, by jego wersja „Beowulfa” przemawiała do ludzi dwudziestego wieku, 
których postrzegał jako poranionych i straumatyzowanych wojną. Doświadczenie 
wojny jest w powieści aktem poznania samego siebie, jednakże to od reakcji innych na 
to, jakimi się okazujemy w skrajnych sytuacjach, zależy to, czy my sami zaakceptujemy 
siebie. Wysokie standardy i nieugiętość ideału heroicznego społeczeństwa przedsta-
wionego w „The Tower of Beowulf” przestrzegają przed surową oceną ludzi posta-
wionych w trudnym położeniu. Powieść pokazuje nam także, że wiedza o nas samych, 
jaką zdobywamy, pokonując bolesne doświadczenia, jest cenną nauką, którą powinniśmy 
wykorzystać do lepszego zrozumienia innych. Beowulf Godwina „umarł” za życia, 
a dramat tej postaci ostrzega przed strasznymi psychologicznymi skutkami wojny. 

3.3. Motyw przebaczenia i odkupienia w książce „Sister of Grendel” Susan 

Thurston 

Powieść S. Thurston zatytułowana „Sister of Grendel”66 jest próbą odpowiedzi na 
pytanie, kim był Grendel i jego matka. Nie jest to powieść historyczna, jak dzieło 
Godwina, lecz opowieść rozciągnięta na przestrzeni tysiącleci, z wątkami fantastycz-
nymi, której fabuła zbiega się z fabułą „Beowulfa” w jednym tylko momencie: walki 
Beowulfa z Grendelem oraz jego matką. Powieść Thurston koncentruje się na wymy-
ślonej przez autorkę siostrze Grendela o imieniu Rehsotis oraz na losach jej plemienia 
Anathianów. Autorka zapożycza więc z poematu kilka postaci i wydarzeń, lecz na ich 
podstawie snuje opowieść niezależną od „Beowulfa” fabularnie, stylistycznie, gatun-
kowo czy ideowo. 

Wykreowane przez Thurston plemię Anath różni się od ludzi pod wieloma wzglę-
dami. Jego członkowie są niezwykle długowieczni, silni, inteligentni i zdolni. Żyją 
w bliskości przyrody, starając się koegzystować w przyjaźni z ludźmi, lecz pomimo ich 
dobrej woli, okazuje się to w końcu niemożliwe. Anathianie są wypierani z kolejnych 

 
64 Tolkien J.R.R., Beowulf: Monsters and the Critics, s. 112.  
65 Davidson R., Parke Godwin and the Lessons of History, Arthuriana, 20/4, 2010, s. 21. 
66 Thurston S., Sister of Grendel, The Black Hat Press, 2016. 
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siedzib przez napływające fale imigrantów, a ostatnią z nich są znani z „Beowulfa” 
Duńczycy-Scyldingowie. Grendel, brat głównej bohaterki, zaczyna nękać ludzką 
społeczność, która doprowadziła jego dumne i kochające wolność plemię na skraj 
zagłady i ubóstwa. Podczas ostatniej napaści na Heorot Grendel zostaje pokonany przez 
Beowulfa, czemu przygląda się z ukrycia jego siostra, Rehsotis. Jest ona także obecna, 
choć pozostaje niezauważona, podczas walki Beowulfa z jej matką. Po tych katastro-
falnych wydarzeniach bohaterka zostaje odseparowana od ostatnich przedstawicieli 
swojego plemienia i w wyniku kolejnych traumatycznych przeżyć decyduje się na 
samotną podróż, w trakcie której przeżywa ważną rozmowę z Beowulfem właśnie. 
Okoliczności tej rozmowy są bardzo specyficzne, a mianowicie odbywa się ona we 
śnie Rehsotis, w którym nawiązuje z nią kontakt duch zmarłego wojownika.  

Postać Beowulfa jest w powieści Thurston przeciwieństwem Beowulfa Godwina, 
a więc szlachetnego poganina o dużej wrażliwości, traktującego walkę jako zło ko-
nieczne. W książce Thurston następuje odwrócenie ról w stosunku do pierwowzoru – 
to Grendel i całe jego plemię są ofiarami konfliktu, a Beowulf i Duńczycy opisani są 
jako jego inicjatorzy. Beowulf nie jest Duńczykiem, lecz jako uczestnik konfliktu 
między ludźmi a plemieniem Anath staje się przedstawicielem wszystkich ludzi (nazy-
wanych w powieści Smallheads), a jego cechy i zachowanie są modelem cech i zacho-
wań całej ludzkości67. Współczesna kultura niejednokrotnie używa „potworów” 
w swoich poszukiwaniach moralnych, a lekcją, jakiej często udzielają tego typu postacie, 
jest tolerancja68. Anathianie Thurston nie są potworami w percepcji czytelnika, który 
dzięki szczegółowym opisom ich zwyczajów i wyglądu widzi w nich bardziej nadludzi 
niż istoty wzbudzające strach czy obrzydzenie. Smallheads jednak są ignorantami 
z wyboru – nie znają i nie rozumieją swoich sąsiadów, a w rezultacie zaczynają się ich 
bać. W ten sposób Thurston podejmuje antyczną tradycję przejaskrawiania różnic kul-
turalnych, co prowadzi do postrzegania ich jako cechy potworne69. Smallheads są obra-
zem współczesnego społeczeństwa widzącego w tym, co obce i nieznane, zagrożenie. 
Wszystkie istoty humanoidalne są jednak w powieści ukazane jako różne gałęzi jed-
nego drzewa ludzkości, a więc nie różnią się od siebie tak bardzo, jak im się to wydaje. 
Rehsotis mówi, że opuszczając ogród zdaliśmy sobie sprawę, z różnic między nami 
i zdecydowaliśmy, że zrobimy z tych różnic granice70. Jej słowa przywodzą na myśl 
biblijny koncept Raju, którego opuszczenie wiązało się z upadkiem pierwszych ludzi i 
utratą niewinności. Smallheads, Wanderers oraz Anathians w odległych czasach żyli 
wspólnie w pokoju, a końcem ich niewinności okazał się rozłam pomiędzy poszczegól-
nymi plemionami ludzi zapoczątkowany rozpoznaniem różnic między nimi i potrakto-
waniem ich jako cech wartościujących. Brak tolerancji i zamknięcie społeczeństwa na 
jednostki różniące się pewnymi cechami od ogółu, lecz posiadające także przymioty 
niezbicie świadczące o ich człowieczeństwie, prowadzą do umniejszenia nie tylko 
odtrąconych, lecz i odtrącających.  

 
67 W powieści występuje także wyjątek od tej reguły – plemię Wędrowców – Wanderers, które tak jak 

Anathianie ustępują miejsca innym ludzkim grupom i żyją w zgodzie z samymi Anathianami. 
68 Asma S.T., Monsters and the Moral Imagination, [w:] Weinstock J.A. (red.), Monster Theory Reader, 

University of Minnesota Press, Minneapolis 2020, s. 289; tłumaczenie własne. 
69 Zob.: Cohen J.J., Monster Culture (Seven Theses), Weinstock J.A. (red.), Monster Theory Reader, 

University of Minnesota Press, Minneapolis 2020. 
70 Thurston S., dz. cyt., s. 91, wersja oryginalna: the moment we stepped out of the garden and recognized 

what made us different, we have determined to set those differences as boundaries. 
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Tolerancja Anathian staje się przyczynkiem ich eksterminacji; brak tolerancji 
Duńczyków prowadzi do ich upadku moralnego. Walka Beowulfa z Grendelem opisana 
jest w powieści jako walka równych przeciwników, jednakże jego atak na matkę Gren-
dela to jawne i niepotrzebne morderstwo. Rehsotis, obecna podczas obu wydarzeń, nie 
jest w stanie im zapobiec, lecz rezygnuje z zemsty. Jej umiejętność posługiwania się 
magią pozwoliłaby jej na zabicie Beowulfa, lecz bohaterka świadomie nie chce sto-
sować przemocy, ponieważ uważa, że nawet pod presją okoliczności jej plemię nie 
powinno uciekać się do otwartej walki. Według bohaterki przemoc to droga do zagu-
bienia własnej tożsamości. Stosowanie taktyki wroga mogłoby okazać się skuteczne, 
lecz pociągałoby za sobą zbyt wielki koszt moralny. Senna wizja Rehsotis ujawnia, jak 
wielkie spustoszenie duchowe sprowadziła wojna prowadzona przez ludzi na przy-
kładzie losu Beowulfa. 

Beowulf zjawia się we śnie Rehsotis jako dusza, która od wieków uwięziona jest 
pomiędzy światem ziemskim a krainą wieczności. Cierpi, ciągle przeżywając swoje 
ostatnie chwile, winiąc innych za swoje problemy i nie mogąc zaznać pokoju. Jest 
niczym dusza przebywająca w czyśćcu, gdzie zgodnie z wiarą katolicką ludzie muszą 
odpokutować za swoje winy, zanim staną się gotowi na życie wieczne w niebie. 
Beowulf Thurston nie widzi jednak szansy na zbawienie dla siebie, nie rozumie, co się 
z nim dzieje i dlaczego potrzebuje rozmowy z Rehsotis. Na początku ich duchowego 
spotkania Beowulf oskarża ją bezpodstawnie o wiele rzeczy, nie słuchając przy tym 
tego, co ona ma do powiedzenia. Wraz ze wzrostem świadomości natury i konsekwencji 
swoich młodzieńczych czynów Beowulf zmienia się w spostrzegawczego i pełnego 
skruchy rozmówcę. Rehsotis rozumie lepiej od niego, że ich spotkanie nie jest przy-
padkowe i chociaż ma moc je zakończyć i skazać duszę Beowulfa na wieczną tułaczkę, 
nie czyni tego. Beowulf postrzega jej niechęć do zemsty jako słabość, natomiast Rehsotis 
uważa swój szacunek dla życia w każdej formie za swoją siłę. Chociaż postacie na 
początku rozmowy nie są w stanie się zrozumieć, ich długa wymiana opinii i wspo-
mnień, będąca formą otwarcia się na wzajemne różnice, prowadzi do porozumienia. 
Beowulf zaczyna żałować krzywdy, jaką wyrządził rodzinie Rehsotis, dopiero wtedy, 
kiedy uświadamia sobie, że Anathianie, tak jak ludzie, żyją w społecznościach, wykształ-
cają silne więzi rodzinne, tworzą bogatą kulturę duchową i materialną. Osiągnięcie 
„odkupienia” przez Beowulfa wymaga więc zauważenia przez niego cech, jakie 
Anathianie dzielą z ludźmi, a także spostrzeżenia, że dzielące ich różnice nie czynią 
z nich potworów. 

Pomimo nawiązań do wiary katolickiej w wypowiedziach Rehsotis, a także silnie 
zaznaczonych w powieści postaci zakonnic i zakonników, obraz życia po śmierci 
w powieści Thurston nie jest jednoznacznie katolicki. Jej Beowulf umiera jako bohater 
w oczach ludzi, lecz w ocenie pisarki był postacią uosabiającą wady ludzkości, takie 
jak pragnienie dominacji, pycha, chciwość, nietolerancja różnic. Nie może opuścić 
„czyśćca” do momentu zrozumienia swoich błędów, lecz w swojej ignorancji nie jest 
w stanie samodzielnie dojść do właściwych wniosków. W przeciwieństwie do katolickiej 
wizji tego etapu życia po śmierci, w powieści to nie Bóg daje Beowulfowi zbawienie; 
Rehsotis, jako osoba najbardziej poszkodowana przez czyny wojownika, pomaga mu 
właściwie ocenić jego działania i w efekcie odnaleźć pokój. Bohaterka ma moc skazać 
Beowulfa na wieczne zawieszenie pomiędzy światami, lecz nie poprzez nieudzielenie 
mu przebaczenia, tylko brak interakcji z nim. Rozmawiając z Beowulfem i przedsta-
wiając mu własną wersję wydarzeń, pomaga mu zrozumieć punkt widzenia jego ofiar 
i odczuć skruchę.  
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Nawiązując do „Beowulfa”, powieść Thurston jasno wyraża swoją reakcję na 
konflikt, będący motorem pierwszej części poematu. W przedmowie autorka nazywa 
głównego bohatera najemnikiem oraz stwierdza, że czytając „Beowulfa” zawsze odczu-
wała sympatię do Grendela i jego matki, nie zaś do Duńczyków. W swoim dziele uka-
zuje więc Beowulfa jako człowieka, który wyłącznie dla zysku staje się oprawcą nie-
zwykle wyjątkowych jednostek. Cechy świadczące o potworności Grendela-prototypu 
(takie jak brak mowy, kanibalizm, izolacja społeczna, brak zrozumiałej motywacji, 
cechy fizyczne uznawane za potworne) są usunięte z jej charakteryzacji tej postaci. To 
samo dotyczy postaci Beowulfa, który w tej wersji traci pozytywne cechy czyniące 
z niego w poemacie wzór bohatera heroicznego, takie jak heroizm, szczodrość, uczci-
wość czy lojalność. Autorka zapożyczyła z poematu motyw walki z potworem oraz 
postacie potworów i Beowulfa, i wplotła je w opowieść w dużej mierze niezależną od 
fabuły samego „Beowulfa”. Jednak jej polemika z poematem nie skupia się na warto-
ściach należących do ideologii heroicznej, którą w swojej powieści konstatował Godwin. 
Thurston całkowicie ogołociła zapożyczone z poematu postacie z cech czyniących 
z nich odpowiednio wzorcowego anglosaskiego wojownika, króla czy archetypicznego 
potwora. Są to w pewnym sensie postacie uniwersalne, nienależące do żadnej epoki 
historycznej. Ich charakteryzacja odpowiada rodzajowi sporu, w jakim uczestniczą – 
rywalizacja o ziemię i zasoby prowadząca do podszytego ksenofobią konfliktu zbroj-
nego. W ten sposób autorka porusza żywe tematy debat i sporów, jakie toczą się w wielu 
zakątkach świata XXI wieku. Rehsotis, przedstawicielka ofiar konfliktu, charakteryzuje 
się więc tolerancją, wrażliwością na inne osoby, cierpliwością i skłonnością do kom-
promisów, natomiast Beowulf, przedstawiciel agresorów, jest jej przeciwieństwem – 
jest nietolerancyjny, obojętny na potrzeby i uczucia innych oraz skłonny do używania 
przemocy. 

4. Wnioski/Podsumowanie  

Omawiane powyżej teksty współczesne jednoznacznie identyfikują się ze swoim 
prototypem (chociażby poprzez swoje tytuły), lecz w bardzo różny sposób wykorzystują 
zapożyczoną z niego historię. Przybliżają one współczesnemu czytelnikowi trudny 
w odbiorze średniowieczny poemat poprzez wtopienie w swoją fabułę wartości i konflik-
tów istotnych dla ludzi XX i XXI wieku. Historia o Beowulfie zyskuje w konsekwencji 
silne powiązanie z rzeczywistymi problemami współczesnych ludzi. Są to powieści, 
a więc teksty o diametralnie innych cechach gatunkowych niż „Beowulf”, nienaśla-
dujące go technicznie bądź stylistycznie. Podczas gdy powieść Godwina jest sensu 
stricto adaptacją71 – współczesną i rozbudowaną o nowe wątki, lecz analogiczną w sto-
sunku do pierwowzoru wersją opowieści o Beowulfie, tekst Thurston jest bardziej 
zapożyczeniem (ang. appropriation) motywów i postaci dla celów zupełnie nowej 
opowieści. Godwin podejmuje dyskusję z ideałem heroizmu, tak centralnym dla 
„Beowulfa”, a jego wizja życia po śmierci podkreśla wydźwięk stosunku autora do 
poruszanych przez niego kwestii (czyli konieczności zhumanizowania ideału postawy 
heroicznej). Thurston używa elementów „Beowulfa” w celu odniesienia się do współ-
cześnie ważnych i kontrowersyjnych zagadnień, a jej wizja życia po śmierci służy 
ukazaniu drogi wyjścia z konfliktu wynikającego z uprzedzeń, strachu oraz braku komu-
nikacji i współpracy.  

 
71 Zgodnie z kategoryzacją zaproponowaną przez Julie Sanders w Adaptation and Appropriation, Routledge, 

Nowy Jork 2016. 
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„Beowulf” a eschatologia. Od perspektywy chrześcijaństwa epoki średniowiecza 

do współczesnych literackich wizji życia po śmierci  

Streszczenie 

Artykuł poświęcony jest analizie wizji eschatologicznej przedstawionej w poemacie „Beowulf”, której osią 
jest ewaluacja wpływu dwóch prądów myślowych i światopoglądowych – chrześcijaństwa i ideologii 

heroicznej, która ewoluowała w okresie przedchrześcijańskim – na postrzeganie bohaterów poematu przez 

jego autora oraz wydźwięk moralny tekstu. Analiza staroangielskiego tekstu, jak również poszerzenie jej 

horyzontu poprzez spojrzenie na liczne badania historyczne i literackie odnoszące się do interesującego ba-
daczkę kontekstu, doprowadziły do następujących wniosków: chociaż „Beowulf” jest tekstem chrześcijań-

skim w swej warstwie moralnej i światopoglądowej, jego inspiracją była kultura przedchrześcijańska z jej 

etosem heroicznym, która przetrwała w tym tekście, jak również w świadomości kolejnych pokoleń społe-

czeństwa anglosaskiego w postaci dziedzictwa kulturowego pozbawionego aspektu religijnego. Anonimowy 
autor poematu przedstawia jego bohaterów anachronicznie jako monoteistów, „szlachetnych pogan”, a frag-

menty opisujące śmierć Beowulfa są celowo niejednoznaczne, co podkreśla nadzieję autora na możliwość 

zbawienia osób, które żyły w okresie przedchrześcijańskim, lecz odznaczały się wysokim standardem 

moralnym. Uzupełnieniem badania jest analiza dwóch współczesnych anglojęzycznych tekstów inspiro-
wanych „Beowulfem” w kontekście ich obrazu relacji wiary chrześcijańskiej i wierzeń przedchrześcijań-

skich, ich dialogu z ideologią heroiczną oraz ich wizji życia po śmierci i zbawienia. 

Słowa kluczowe: Beowulf, eschatologia, pogaństwo, zbawienie, adaptacje 

"Beowulf" and eschatology. From the perspective of medieval Christianity 

to modern literary visions of the afterlife 

Abstract 

The article is devoted to an analysis of the eschatological vision presented in "Beowulf", which is based on 

the evaluation of the impact of two paradigms – Christianity and heroic ideology, which was evolving 
during a pre-Christian period – on the author’s approach to his heroes and the moral overtone of the text. 

Analysis of the Old English text and inclusion of multiple historical and literary publications referring to 

the context studied by the researcher led to the following conclusions: although "Beowulf" is a Christian 

poem as far as the values that it represents are concerned, it was inspired by a pre-Christian culture with its 

heroic ethos, which survived in the poem as well as in the consciousness of the next generations of the 

Anglo-Saxon society in the form of cultural heritage devoid of religious aspect. The anonymous author of 

the poem presents its heroes in an anachronist manner as monotheist, "virtuous pagans", and the fragments 

describing Beowulf’s death are purposefully ambiguous, what underlines the author’s hope for salvation of 
unbaptized people living in the pre-Christian period who exhibited high moral standards. The analysis is 

enriched by a close examination of two modern English-language texts inspired by "Beowulf" in the 

context of their vision of relationship between Christianity and pre-Christian religions, their dialogue with 

heroic ideology, and their vision of the afterlife.  
Keywords: Beowulf, eschatology, paganism, salvation, adaptations 
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Michał Ludewicz1  

Bóg wszechmogący chciał to pokazać dla poprawy 

żyjących. Wychowawcza funkcja przestróg  

przed wieczną śmiercią w IV księdze „Dialogów” 

Grzegorza Wielkiego 

1. Wprowadzenie 

Z zagadnieniem śmierci związane są odwieczne pytania ludzi o ewentualne dalsze 

istnienie człowieka po zakończeniu życia na „tym” świecie2. W starożytności refleksję 

na ten temat podejmowało wielu autorów3. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie 

powodów, dla których Grzegorz Wielki przywoływał historie osób skazanych na karę 

wiecznego potępienia4. Opracowanie obejmuje poglądy papieża zaprezentowane w IV 

księdze jego „Dialogów”5. W pierwszej kolejności zostanie pokrótce scharakteryzowana 

sylwetka autora oraz treść wykorzystanego dzieła. Następnie przedstawione zostaną zało-

żenia nauczania Grzegorza o życiu w przyszłym świecie. Kolejny fragment zawierać 

będzie analiz wzmianek na temat „miejsca” pobytu potępionych. W następnej części 

przedstawieni zostaną bohaterowie narracji Grzegorza na temat wiecznej śmierci. 

W ostatnim punkcie scharakteryzowane zostaną powody, dla których autor zawarł 

historie tej specyficznej grupy osób w swoim dziele.  

2. Grzegorz Wielki i jego dzieło „Dialogi” 

Grzegorz urodził się ok. 540 roku6. Późniejszy biskup Rzymu otrzymał staranne 

wykształcenie obejmujące m.in. studia prawnicze. W 573 roku został prefektem miasta 

 
1 mludewicz@wp.pl Sekcja Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 

II, https://www.kul.pl/sekcja-historii-kosciola-i-patrologii,127.html ORCID0000-0002-9473-7745. 
2 Artykuł jest przepracowaną wersją wystąpienia konferencyjnego w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej „Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce” 10 grudnia 2021 r.  
3 Por. Zając R., Przewodnik po niebie, piekle i ich mieszkańcach, Wydawnictwo „M”, Kraków 2014.  
4 Zagadnienie wizji przyszłego życia ukazanych przez Grzegorza Wielkiego w „Dialogach” posiada bogatą 

literaturę. Z najnowszych prac zob. m.in. Tyszka P., Zmysłowa percepcja zjawisk nadprzyrodzonych w Dialo-
gach Grzegorza Wielkiego, [w:] Gawlas S., Gołąbek K., Janicki M.A., Michałowski R., Piber-Zbieranowska 

M., Węcowski P., Ecclesia Regnum Fontes. Studia z Dziejów Średniowiecza, Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 47-54; Keskiaho J., Visions and the Afterlife in Gregory’s Dialogues, 

[w:] Pollard R.M. (red.), Imagining the Medieval Afterlife, Cambridge University Press, Cambridge 2020, 
s. 225-246; Moreira I., Purgatory’s Intercessors: Bishops, Ghosts and Angry Wives, [w:] Pollard, dz. cyt., 

s. 133-152, zwłaszcza s. 139-143. Niniejszy artykuł koncentruje się na zagadnieniu celu, jaki przyświecał 

Grzegorzowi w przedstawianiu konkretnych elementów przyszłego świata. 
5 Gregorius Magnus, Dialogorum libri IV (dalej w tekście jako Gregorius Magnus, Dial.). Dla tekstu łaciń-
skiego korzystałem z wydania: Grégoire le Grand, Dialogues. Tome III (Livre IV) Texte critique et notes par 

Adalbert de Vogüe, traduction par Paul Antin, Sources Chrétiennes 265, Les Éditions du Cerf, Paris 1980 

(dalej w tekście jako SC 265). Dla tłumaczenia polskiego: Grzegorz Wielki, Dialogi, przekł.: Czerny E., 

Świderkówna A., Wstęp, de Vogüe, komentarz i opracowanie Starowieyski M., Źródła Monastyczne 23, 
Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2000 (dalej w tekście jako ŹM 23). Fragmenty IV księgi 

„Dialogów” cytowane w niniejszym tekście podano w tłumaczeniu E. Czerny. 
6 Por. Kelly J., Encyklopedia papieży, przeł. Szafrański T., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 

2006, s. 96. 
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Rzym7. Po śmierci swego ojca Gordiana, Grzegorz zakończył służbę publiczną i roz-

począł życie monastyczne. Rodzinny dom na wzgórzu Caelius zamienił na klasztor pod 

wezwaniem św. Andrzeja8. W „Dialogach” Grzegorz wracał do czasów swego pobytu 

w klasztorze, ukazując ten okres jako szczęśliwe chwile swojego życia9. W 578 roku 

został nakłoniony, aby pozostawić życie monastyczne i przyjąć święcenia diakonatu10. 

W rok później wysłano go do Konstantynopola jako papieskiego przedstawiciela11. 

3 września 590 roku Grzegorz został wybrany na papieża12. Pełnił ten urząd do śmierci, 

czyli do 12 marca 604 roku.  

Za rządów Grzegorza Rzym zagrożony był na wielu polach. Miasto pustoszyła zaraza, 

brakowało żywności, a ponadto kilkukrotnie było oblegane przez Longobardów13. 

W obliczu wskazanych wyzwań Grzegorz objawił swój talent przywódcy i organizatora. 

Zreformował majątki Kościoła rzymskiego, aby zyskać środki na zaradzenie głodowi 

w Rzymie oraz prowadził negocjacje z Longobardami, aby ochronić miasto14. Swoimi 

działaniami doprowadził do umocnienia pozycji papiestwa w Italii oraz na Zachodzie15. 

Umierając, pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Napisał ponad 850 listów, 

„Księgę Reguły Pasterskiej” – podręcznik dla ówczesnych biskupów, zbiór 40 homilii 

na ewangelie niedzielne, homilie na księgę Ezechiela, „Moralia”, czyli wykład Księgi 

Hioba, a także „Dialogi”16. 

„Dialogi”, dzieło będące podstawą niniejszego artykułu, określone zostało jako 

utwór poświęcony życiu św. Benedykta z Nursji oraz innych świętych Italii, odzwier-

ciedlający prostotę ówczesnej wiary17. Powstało ono w latach 593-59418. O okoliczno-

ściach jego powstania pisał Grzegorz w jednym ze swoich listów: Bracia moi, żyjący 

w przyjaźni ze mną, wszelkimi sposobami mnie nakłaniają, bym pokrótce opisał pewne 

cuda Ojców, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Italii19. „Dialogi” powstały więc 

w odpowiedzi na prośby kapłanów i mnichów skupionych wokół Grzegorza. Zgodnie 

z tytułem utwór napisany został w konwencji rozmowy Grzegorza z diakonem Piotrem, 

postacią rzeczywistą, administratorem majątków kościelnych na Sycylii i w Kampanii20. 

Dzieło, składające się z czterech ksiąg, można podzielić na dwie części: Księgi I-III 

oraz Księga IV. Księgi I-III tworzą, jak ujął to benedyktyński autor Adalbert de Vogue, 

 
7 Por. Markus R., Grzegorz Wielki, przekł. Nehring P., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2003, 

s. 21-22. 
8 Kelly J., Encyklopedia papieży, s. 96; Markus R., Grzegorz Wielki, s. 23. 
9 Por. Grzegorz Wielki, Dialogi, I, Prolog, 3, ŹM 23, s. 80.  
10 Kelly J., Encyklopedia papieży, s. 96.  
11 Tamże, s. 97. Na temat pobytu Grzegorza w Konstantynopolu zob. Markus R., Grzegorz Wielki, s. 23-26, 

Wolińska T., Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską, 

Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 1998, s. 45-76.  
12 Kelly J., Encyklopedia papieży, s. 97.  
13 Tamże, s. 97.  
14 Por. Pawlak A., Nefandissima Langobardorum Gens. Początki koegzystencji Rzymian i Longobardów na 

Półwyspie Apenińskim na podstawie pism Grzegorza Wielkiego, Łódzkie Studia Teologiczne, 29, 2020, 
s. 127-140.  
15 Kelly J., Encyklopedia papieży, s. 97-98.  
16 Por. Starowieyski M., Szymusiak J.M. (red.), Nowy Słownik Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa, 

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2018, s. 396-400.  
17 Por. Kelly J., Encyklopedia papieży, s. 98-99.  
18 Por. de Vogüe A., Wstęp, [w:] Grzegorz Wielki, Dialogi, s. 14-15.  
19 Cyt. za: de Vogüe A., Wstęp, [w:] Grzegorz Wielki, Dialogi, s. 13. 
20 Tamże, s. 14-15. 



Bóg wszechmogący chciał to pokazać dla poprawy żyjących. Wychowawcza funkcja przestróg przed 

wieczną śmiercią w IV księdze „Dialogów” Grzegorza Wielkiego 
 

139 

 

rodzaj tryptyku, którego centralną postacią jest osoba św. Benedykta opisana w Księ-

dze II21. W Księgach I oraz III opisane są inne, „pomniejsze” wobec Benedykta postacie 

świętych22. Obok wspomnianego tryptyku występuje Księga IV. Poświęcona ona została 

zagadnieniu pośmiertnego życia duszy23. Zawiera m.in. opisy wizji dusz wychodzą-

cych z ciała (IV, 1-7)24, jak również wizji piekła przekazanej przez tych, którzy mieli 

stamtąd powrócić (IV, 37-38)25. Ostatnie partie księgi IV poświęcił Grzegorz ukazaniu 

znaczenia Eucharystii, jako środka, który niesie pomoc duszom zmarłych, a żyjących 

może przygotować do dobrej śmierci26. 

3. Grzegorza Wielkiego nauka o życiu po śmierci i piekle 

Księga IV „Dialogów” zawiera wiele świadectw ludzi, którzy opisywali stan „życia 

po śmierci”27. Wyjaśniając ogólne znaczenie tych wizji, Grzegorz twierdził, iż są to 

„obrazy, które ukazują istotę rzeczywistości”28. Na początku swoich rozważań Grzegorz 

opisywał wątpliwości ludzi co do istnienia świata, którego nie można doświadczyć 

zmysłami: 

Wyobraźmy sobie, że ciężarna kobieta został wtrącona do więzienia i tam 

urodziła syna. Dziecko zostało wychowane i wyrosło w więzieniu. Jeśli matka 

mówiłaby mu o słońcu, księżycu, gwiazdach, o górach i polach, o latających 

ptakach, pędzących koniach, chłopiec, urodzony i wychowany w więzieniu, 

znałby tylko ciemności lochu i choć słyszałby o tych rzeczach, wątpiłby w ich 

istnienie, ponieważ nie poznał ich z doświadczenia. I tak ludzie urodzeni wśród 

ciemności wygnania, gdy słyszą o sprawach najwyższych i niewidzialnych, 

wątpią, czy istnieją one naprawdę, ponieważ znają tylko te niższe, widzialne 

dobra, pośród których się narodzili29. 

W przytoczonym fragmencie papież, posługując się porównaniem, ukazywał kon-

dycję człowieka, który doświadczony przez grzech nie jest w stanie samodzielnie po-

strzegać rzeczywistości niewidzialnych30. Według autora, nawet gdy człowiek słyszy 

o nich, to jednak wciąż wątpi w ich istnienie, gdyż nie jest w stanie poznać ich na pod-

stawie własnego doświadczenia. W innym ze swoich pism Grzegorz dodawał, że właści-

 
21 Tamże, s. 17.  
22 Tamże, s. 17. 
23 Tamże, s. 18.  
24 Tamże, s. 18.  
25 Tamże, s. 18.  
26 Tamże, s. 18. Por. także Pawlak A., Co można podarować zmarłemu? Znaczenie Mszy świętej za zmarłych 

w IV księdze Dialogów Grzegorza Wielkiego i geneza Mszy gregoriańskiej, [w:] Kiełb D., Pawlak A., 
Eucharystia w życiu i posłannictwie Kościoła, Rzeszów 2021, s. 35-51. 
27 Na temat nauki Grzegorza o ostatecznym losie człowieka zob.: Baun J., Gregorys’s Eschatology, [w:] Neil 

B., Dal Santo M. (red.), A Companion to Gregory the Great, Brill, Leiden-Boston 2013, s. 157-176.  
28 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 38, 3, SC 265, s. 136, ŹM 23, s. 336. Por. Keskiaho J., Visions and the 
Afterlife in Gregory’s Dialogues, [w:] Pollard R.M. (red.), Imagining the Medieval Afterlife, Cambridge 

University Press, Cambridge 2020, s. 232. 
29 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 1, 3, SC 265, s. 20, ŹM 23, s. 280. Por. Keskiaho J., dz. cyt., s. 227. 
30 Por. Rosik S., Finalizm życia chrześcijańskiego w świetle twórczości papieża Grzegorza Wielkiego, Redakcja 
Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1980, s. 77. W innym ze swoich dzieł (Homiliae 

XL in Evangelia I,2,1), Grzegorz porównywał kondycję ludzkości po grzechu do ślepca spod Jerycha (por. 

Łk 18,31-43). Cyt. za: Surowiński S., Ideał życia chrześcijańskiego w świetle wybranych pism św. Grzegorza 

Wielkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 43.  
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wym dla obecnej kondycji ludzkiej jest także silne przywiązanie do spraw obecnego 

świata i to pomimo oczywistych znaków jego przemijalności:  

Tymczasem teraz świat sam w sobie już usechł – a ciągle jeszcze kwitnie 

w naszych sercach (...) ślepym umysłem cielesnego pragnienia doczesności, 

kochamy właśnie jego gorycze, idziemy w ślad za nim, kiedy zanika31.  

Grzegorz zdawał sobie sprawę z trudności doświadczanych przez ludzi uwikłanych 

w doczesności. Wskazywał więc jednocześnie, że niezbędną pomocą jest dla człowieka 

łaska Ducha Świętego, który pozwala wierzyć w istnienie tego, czego nie można do-

świadczyć32. Autor zastrzegał ponadto, że to wiara jest niezbędnym elementem dla 

poznania rzeczy niewidzialnych33. Jednocześnie papież wskazywał, że, jego zdaniem, 

także u ludzi niewierzących występuje pewnego rodzaju wiara „naturalna”34. 

Obok wiary, kolejnym niezbędnym założeniem umożliwiającym właściwe zinter-

pretowanie podawanych przez Grzegorza opowieści o rzeczywistości niewidzialnej 

było przekonanie o istnieniu duszy, elementu człowieka, który nie ginie wraz ze śmiercią 

ciała35. Papież twierdził: 

Bóg wszechmogący rzeczywiście stworzył trzy rodzaje żyjących duchów. Jeden 

nie został osłonięty ciałem, drugi jest osłonięty ciałem, ale nie umiera wraz 

z ciałem, i trzeci rodzaj okryty ciałem i wraz z nim umierający. Duch nie okryty 

ciałem to duch aniołów. Duch okryty ciałem, ale nie umierający wraz z nim to 

duch ludzi; duch okryty ciałem i wraz z nim umierający to duch wszystkich 

zwierząt domowych i dzikich. Człowiek więc znajduje się jakby pośrodku, jest 

niższy od anioła, a wyższy od zwierzęcia. Ma coś wspólnego z najwyższym  

i z najniższym, mianowicie z aniołami łączy go nieśmiertelność duszy, ze 

zwierzętami – śmiertelność ciała, aż samą śmiertelność ciała pochłonie chwała 

zmartwychwstania, a ciało związane z duszą będzie zachowane na wieczność. 

Sam duch zaś przylgnąwszy do Boga będzie zachowany dla Niego. Nawet ciała 

odrzuconych nie giną całkowicie wśród mąk, gdyż trwają umierając stale, aby 

ci, którzy zgrzeszyli duchem i ciałem, istniejąc zawsze umierali bez końca pod 

względem ciała i ducha36. 

W przytoczonym fragmencie autor „Dialogów” wypowiedział się na temat struktury 
człowieka oraz miejsca, jakie zajmuje on pośród innych bytów stworzonych. Według 
Grzegorza Bóg stworzył trzy rodzaje duchów żyjących (spiritus vitales): są nimi duchy 
aniołów, duchy ludzi oraz duchy zwierząt. Według Grzegorza człowiek, ze względu na 
swoją kondycję cielesno-duchową, usytuowany został poniżej aniołów, natomiast wyżej 

 
31 Por. Gregorius Magnus, Homiliae XL in Evangelia II,28,3, cyt. za Markus R., dz. cyt., s. 70-71.  
32 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV,1, 4, SC 265, s. 20, ŹM 23, s. 280.  
33 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV,1, 5, SC 265, s. 20; 22, ŹM 23, s. 281.  
34 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 2, 1, SC 265, s. 22, ŹM 23, s. 281: Ośmielam się twierdzić, że nawet 
niewierzący nie może żyć bez wiary. Jeśli zapytałbym niewierzącego, kto jest jego ojcem i kto matką, odpo-

wiedziałby od razu: „ten i ta”. Zapytałbym go wtedy, czy wiedział kiedy był poczęty lub czy widział, jak się rodził. 

Odpowiedziałby, że nic z tego nie wie ani nie widział. A jednak wierzy w to, czego nie widział. Bez żadnej 

wątpliwości twierdzi, że to jest jego ojciec, a to jego matka. Na temat wiary „naturalnej” zob.: Hahn S., 
Przyczyny wiary, przeł. Chabrajska D., Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, s. 28.  
35 Por. Straw C., Gregory the Great. Perfection in Imperfection, University of California Press, Bekeley-Los 

Angeles-London 1988, s. 41- 43.  
36 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 3, 1-2, SC 265, s. 22; 24, ŹM 23, s. 282.  
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od zwierząt37. Elementem, który stanowi o wyższości człowieka nad zwierzętami jest 
nieśmiertelna dusza. Założywszy istnienie duszy stworzonej przez Boga, Grzegorz od-
pierał także zarzuty, że duszy nie da się zobaczyć38. Opierając się na danych zaczer-
pniętych z Biblii, a także posiłkując się wizjami świętych mężów, Grzegorz starał się 
przybliżyć swojemu rozmówcy tajemnice związane z rzeczywistością niewidzialną.  

Odpowiadając na zadane przez rozmówcę pytanie, Grzegorz rozważał w Księdze 
IV „Dialogów”, gdzie należy usytuować piekło39:  

Tego nie odważyłbym się określić bez zastanowienia. Jedni myśleli, że piekło 
znajduje się w jakiejś części ziemi, inni uważają, że jest pod ziemią. Nasuwa 
się jednak taka myśl: jeśli dlatego piekło nazywa się „infernum”, że leży niżej 
niż ziemia wobec nieba, to z tego wynika, że to, co niskie powinno być na ziemi. 
Dlatego może psalmista mówi: Uwolniłeś moją duszę z niższego piekła, że 
wyższe piekło byłoby na ziemi, a niższe pod ziemią. (...) Nie widzę przeszkody, 
aby wierzyć, że piekło jest pod ziemią40.  

Należy zauważyć, że w omawianym fragmencie Grzegorz odwoływał się do 
powszechnego w starożytności „piętrowego” układu rzeczywistości, wyróżniającego 
sferę powietrza, ziemi i podziemia. Pogląd ten odnaleźć można zarówno w Biblii41, jak 
i mitologii greckiej42. Papież wydawał się podzielać przekonanie, głoszące, że piekło 
należy lokalizować w niższych partiach ziemi43. Przechodząc z kolei do zagadnienia 
opisu rzeczywistości infernalnej, autor przedstawiał wyobrażenie piekła, ukazując je 
jako cuchnącą rzekę44:  

Pewien żołnierz, również dotknięty zarazą w naszym mieście, był umierający. 
Opuścił swe ciało i leżał bez życia. Nagle jednak powrócił i opowiedział, co się 
z nim działo. Mówił bowiem - i wielu innych wówczas dowiedziało się o tym – 
że tam był most, a pod nim płynęła rzeka czarna, z której wydobywały się 
nieznośnie cuchnące wyziewy (...)45. Był to most próby. Gdy ktoś zły chciał 

 
37 Por. Nieścior L., Wprowadzenie, [w:] Święty Grzegorz Wielki, Moralia, Komentarz do Księgi Hioba, t. 1, 

przeł. Fabiszak T., Strzelecka A., Wójcik R., ŹM 26, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2013, s. 17.  
38 Por. Dal Santo M., The fourth dialogue of Pope Gregory the Great. The early Byzantine context of a Latin 

disquisition on the soul, s. 88-93, [w:] Tenże, Debating the Saints’ Cult in the Age of Gregory the Great, 

Oxford University Press, Oxford 2012.  
39 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 43, 6, SC 265, s. 156, ŹM 23, s. 346. 
40 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 44, 1-3, SC 265, s. 158, ŹM 23, s. 346. Poglądy Grzegorza na temat 

„geografii zaświatów” przedstawia m.in. Le Goff J., Narodziny Czyśćca, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

przeł. Kocjan K., Warszawa 1997, s. 94-96. 
41 Por. np. Flp 2, 9-10: Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Cytaty biblijne według: 

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 1999.  
42 Por. Homer, Iliada XV, 187-195, tłum. Jeżewska K., Wstęp i przypisy Łanowski J., Prószyński i Ska, 

Warszawa 2005, s. 266: Trzech bowiem było nas braci, synów Kronosa i Rei:/ Dzeus, ja i trzeci bóg, Hades, 
posępnych władca podziemi./ Wszystko, co jest – podzielono dla trzech. Wziął każdy część swoją/ Mnie we 

władanie wieczyste świat mórz głębokich oddały/ losy. Podziemne królestwo wziął Hades, mroczne i mgliste./ 

Dzeus nieba jasną przestrzenią zawładnął w eterze i w chmurach./ Ziemia do wszystkich należy i Olimp 

błogosławiony!/ Nie będę życia naginał do Dzeusa woli, choć silny!/ Niechże panuje spokojnie nad trzecią 
częścią wszechświata!. 
43 Na temat prób wskazania „lokalizacji” piekła zob.: Zając R., dz. cyt., s. 255-258. 
44 Na temat występowania motywu piekła jako brudnej rzeki por. Keskiaho J., dz. cyt., s. 233. 
45 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 37, 7-8, SC 265, s. 130, ŹM 23, s. 333. Por. Keskiaho J., dz. cyt., s. 233. 
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przejść przez niego, wpadał do ciemnej i cuchnącej rzeki. Dobrzy zaś, których 
winy nie stanowiły przeszkody, krokiem spokojnym i swobodnym docierali do 
tamtych pięknych miejsc. Opowiedział też, że widział tam Piotra, zmarłego 
cztery lata temu zwierzchnika służby kościelnej, leżącego w dole w miejscu 
najbardziej obrzydliwym, związanego i przygniecionego ciężkimi łańcuchami46. 

Analizując opis podany przez Grzegorza, należy stwierdzić, że zawiera on elementy 

często używane w przedstawianiach rzeczywistości infernalnej. Chrześcijańscy autorzy 

starożytni, opisując sferę działania zła, niejednokrotnie łączyli z nią czerń, ciemność, 

czy też odrażający zapach47. Łańcuchy krępujące postać przebywającą w piekle mogły 

dodatkowo obrazować brak wolności oraz niemożność odmiany tego losu. Także motyw 

mostu prowadzącego w zaświaty odnaleźć można zarówno w twórczości autorów 

chrześcijańskich48, jak i niechrześcijańskich49. 

W innym miejscu swojego dzieła Grzegorz poruszył kwestię obecności ognia 

w piekle. Wypowiedź papieża sprowokowana została pytaniem rozmówcy, który docie-

kał, czy w Gehennie (tj. piekle) jest jeden ogień, czy też płoną tam różne rodzaje ognia50. 

W odpowiedzi Grzegorz oświadczył: 

Jeden jest ogień w Gehennie, lecz nie jednakowo pali wszystkich grzeszników. 

Każdy tam tyle go odczuje, ile wymaga jego wina. Jak bowiem na tym świecie 

tłumy żyją pod tym samym słońcem, a jednak nie odczuwają jednakowo jego 

gorąca, gdyż jeden poci się bardziej, inny mniej. Tak i tam ogień jest jeden, 

lecz nie jeden sposób palenia. Tutaj różne są części ciała, tam różne grzechy. 

Jest tam więc jeden ogień, a jednak poszczególnych ludzi pali on inaczej51. 

W przytoczonym fragmencie Grzegorz starał się przybliżyć naturę ognia, co do 

którego panowało przekonanie, iż występuje on w piekle52. Papież potwierdzał samą 

kwestię obecności ognia, jak też wyjaśnił sposób, w jaki dusze potępionych odczuwają 

jego oddziaływanie. Dla zobrazowania swoich twierdzeń papież posłużył się przykładem 

zaczerpniętym z codziennego doświadczania. Zauważył, że, choć słońce oświeca wszyst-

kich, to jednak ludzie z różną intensywnością reagują na jego działanie. Podobnie, zda-

niem Grzegorza, choć ognia piekielnego doświadczają wszyscy potępieni, to jednak 

występuje wśród nich pewne zróżnicowanie. Sposób, w jaki potępieni doświadczają 

ognia w piekle, ma związek z grzechami, które popełnili za życia. Należy również zauwa-

żyć, że rzeczywistość ognia jest jednym z podstawowych komponentów obrazu piekła53.  
 

46 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 37, 10-11, SC 265, s. 130; 132, ŹM 23, s. 334. 
47 Por. Paczkowski M., Wczesnochrześcijańska symbolika o charakterze ponerologicznym. Wybrane przy-

kłady, Vox Patrum 33, 2013, s. 39-65, zwłaszcza s. 40-49.  
48 Por. Keskiaho J., dz. cyt., s. 233.  
49 Por. Le Goff J., dz. cyt., s. 25. 
50 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 45, 21 SC 265, s. 158, ŹM 23, s. 347. 
51 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 45, 2, SC 265, s. 160, ŹM 23, s. 347. 
52 Por. Zając R., dz. cyt., s. 277-278.  
53 Por. Paczkowski, dz. cyt., s. 49-51. Dla przykładu można wskazać, że rzeczywistość ognia piekielnego 

została sugestywnie oddana w jednej z wizji przekazanych przez anglosaskiego pisarza z VIII wieku – Bedę 

Czcigodnego. Kronikarz opisał relację pewnego człowieka z Northumbrii, który umarł, lecz potem powrócił 
do życia: Kiedy pomału prowadził mnie dalej, przestraszony tym widokiem, zobaczyłem, że miejsca przed 

nami powoli pogrążały się w ciemnościach, aż ciemność szybko stała się tak gęsta, że nie widziałem niczego 

z wyjątkiem postaci i szat mojego przewodnika. I gdy poruszaliśmy się „przez cień samotnej nocy”, nagle 

pojawiły się przed nami liczne kule smrodliwego płomienia. Wznoszące się jakby ze studni i znów spadające 
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Warto także wskazać, że Grzegorz, odpowiadając na pytanie o nieśmiertelność duszy 
w kontekście wiecznego ognia piekielnego, stwierdził, iż można mówić o różnych 
„jakościach” zarówno życia, jak i też śmierci: 

Życie ma dwa aspekty, istnieją też dwa rodzaje śmierci. Czymś innym bowiem 
jest życie w Bogu, czym innym zaś to, że żyjemy, ponieważ zostaliśmy stwo-
rzeni. Czym innym jest życie błogosławione, czym innym zaś życie sprowa-
dzone do istnienia. Dusza jest zarazem śmiertelna i nieśmiertelna. Śmiertelna, 
gdy traci życie błogosławione, nieśmiertelna zaś, ponieważ nigdy nie 
przestanie istnieć ani nie straci życia swej natury, nawet gdy zostanie skazana 
na wieczną śmierć. Tam traci życie błogosławione, ale nie przestaje istnieć. 
Dlatego musi bezustannie znosić śmierć nie umierając, upadanie bez upadku, 
koniec bez końca, braku bez kresu, tak że dla niej śmierć jest nieśmiertelna, 
brak niewyczerpany i koniec nieskończony54.  

W przytoczonym fragmencie Grzegorz rozpatrzył kwestię jak możliwe jest 
pogodzenie przekonania o nieśmiertelności duszy z jednoczesnym skazywaniem duszy 
na „śmierć” w ogniu wiecznym. W poszukiwaniu odpowiedzi na to zagadnienie Grze-
gorz dokonał rozróżnienia. Papież stwierdził, że można mówić o dwóch rodzajach czy 
też sposobach (duo modi) życia i śmierci. Rozpatrując egzystencję człowieka, autor 
odróżniał stan życia w Bogu oraz stan życia wynikający z bycia istotą stworzoną. To 
pierwsze nazywał „życiem błogosławionym”55, to drugie zaś „byciem”, istnieniem. 
Dusza jest nieśmiertelna, ponieważ nigdy nie przestanie „być”, istnieć; jednocześnie 
jednak dusza doświadcza śmierci, rozumianej jako utrata życia błogosławionego, czyli 
„życia w Bogu”, który to stan trwać będzie wiecznie. Dramatyzm sytuacji Grzegorz 
oddał, posługując się takimi paradoksalnymi stwierdzeniami, jak: umieranie bez śmierci, 
upadanie bez upadku, koniec bez końca, brak bez kresu. Powaga, jaką niosła nieubłagana 
prawda o wiecznym trwaniu mąk duszy w piekle została przez Grzegorza wzmocniona 
przykładami ludzi, którzy, jego zdaniem, po śmierci doświadczyli tego losu56. 

4. Wybrane osoby, które doświadczyły mąk piekielnych 

4.1. Dziecko, które bluźniło 

Pierwszym przykładem osoby skazanej na wieczne potępienie, który podał Grzegorz 
była historia śmierci chłopca, który za życia bluźnił Bogu. Autor przedstawił tę opo-
wieść, aby zilustrować twierdzenie, że niektórym dzieciom to ich rodzice, poprzez złe 
wychowanie, zamykają dostęp do królestwa niebieskiego57. Papież pisał: 

 

w nią. Gdy tam doprowadził mnie przewodnik, nagle zniknął, zostawiając mnie samego pośród ciemności przed 

tym przerażającym widokiem. W międzyczasie te kule podnosiły się bezustannie do góry, skacząc i spadając 
z powrotem na dno otchłani, a ja zobaczyłem, że płomienie pełne były ludzkich dusz, które jak iskry lecące 

z dymem były czasami rzucane wysoko w powietrze, spadały z powrotem w otchłań. Z głębi z oparami unosił 

się nie dający się opisać fetor wypełniający całą ciemność (...). Por. Beda Venerabilis, Historia Ecclesiastica 

gentis Anglorum, V, 12. Wyd. krytyczne z przekładem angielskim: Bede`s Ecclesiastical History of the English 
People, ed. by B. Colgrave and R.A.B. Mynors, Oxford 1969, s. 490; przekład polski: Beda Czcigodny, 

Dzieje Kościoła Anglów. Historia Ecclesiastica gentis Anglorum, Wprowadzenie, przekład z j. łacińskiego 

i oprac. naukowe: Salamonowicz-Górska I., indeks Kołosowski T., Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy (PSP), 

t. LXXIV, Warszawa 2020, s. 267.  
54 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 47, 2, SC 265, s. 166, ŹM 23, s. 351.  
55 Na temat pierwotnej kondycji człowieka zob.: Nieścior L., dz. cyt., s. 17-18. 
56 Postacie wylicza de Vogüe A., dz. cyt., s. 59.  
57 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 19, 1, SC 265, s. 72, ŹM 23, s. 305.  
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Pewien mąż, wszystkim znany w tym mieście, miał syna chyba pięcioletniego. 

Kochał go miłością zbyt cielesną i okazywał słabość w wychowywaniu go. 

Chłopiec ten, o czym przykro mówić, miał zwyczaj bluźnić majestatowi Boga, 

gdy tylko cokolwiek sprzeciwiło się jego zachciankom. Został on trzy lata temu 

dotknięty zarazą i był bliski śmierci. Gdy ojciec trzymał go na rękach – według 

świadectwa tych, którzy byli przy tym obecni – chłopiec z przerażeniem 

w oczach ujrzał zbliżające się do niego złe duchy. Zaczął krzyczeć: „Nie pozwól 

im, ojcze! Nie pozwól im, ojcze!” Krzycząc tak, odwracał twarz, aby schronić się 

przed nimi na piersi ojca. Gdy ojciec spytał trzęsącego się chłopca, co widzi, 

odrzekł: „Przyszli Maurowie i chcą mnie zabrać”. Powiedziawszy to zbluźnił 

przeciw majestatowi Bożemu i oddał ducha58.  

Opisując wydarzenie, papież wskazał, że odpowiedzialność za zły stan moralny 

dziecka ponosił ojciec, który kochał go miłością zbyt cielesną (nimis carnaliter diligens). 

Zarzut Grzegorza dotyczył faktu, że ojciec zaniedbał wychowanie dziecka w sprawach 

duchowych, przez co dopuścił, aby w malcu rozwinęły się wady59. Należy dodać, że 

elementem, który unaoczniał powagę niewłaściwych czynów dziecka była obecność 

złych duchów (maligni spiritus). Z relacji obecnych wynikało, że chłopiec postrzegał 

ich jako ciemnoskóre postaci, krzyczał bowiem, że przybyli Maurowie, którzy chcieli 

go zabrać60. Komentując zgon dziecka, papież stwierdził, że to Bóg dopuścił, aby 

chłopiec sam ujawnił grzech, który stał się przyczyną jego zatraty: 

Bóg wszechmogący chciał pokazać, za jaki grzech został on wydany katom. 

Ojciec nie chciał go skarcić za życia, a umierającemu Bóg pozwolił powtórzyć 

grzech. I ten, kto dzięki cierpliwości Bożej długo żył jako bluźnierca, wreszcie 

wyrokiem Bożym zbluźnił i umarł, aby przez to ojciec poznał swój błąd, gdyż 

zaniedbując duszę małego syna, niemałego grzesznika wychował dla ognia 

piekielnego61. 

Papież, opisując śmierć dziecka, stwierdził, że wydarzenie to miało unaocznić ojcu 

chłopca błędy, jakie popełnił poprzez zbyt pobłażliwe wychowywanie dziecka62. Sto-

sując grę słów, Grzegorz ocenił, że przez zaniedbanie w trosce o duszę małego syna, 

niemałego grzesznika wychował on dla ogni Gehenny63. Warto również wskazać, że 

sam papież w dalszej części swojego wywodu ocenił przywołaną historię jako 

„przykrą”64.  

  

 
58 Por. Gregorius Magnus, Dial, IV, 19, 2-3, SC 265, s. 72; 74, ŹM 23, s. 305-306. 
59 Na temat chrześcijańskich poglądów na rolę rodziców w wychowaniu zob.: Jan Chryzostom, O wycho-

waniu dzieci, [w:] Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, przekł. Kania W., 

Wydawnictwo „M”, Kraków 2002, s. 73-105; Por. także: Szczur P., Problematyka społeczna w późnoan-

tycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2008, s. 327-335; Marrou H.I., Historia wychowania w starożytności, przeł. Łoś S., Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1969, s. 435-436.  
60 Por. ŹM 23, s. 306, przyp. 60.  
61 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 19, 4, SC 265, s. 74, ŹM 23, s. 306.  
62 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV,19, 4, SC 265, s. 74, ŹM 23, s. 306. 
63 Por. zwrot: (...) qui parvuli filii animam neglegens, non parvulum peccatorem gehennae ignibus nutrisset.  
64 Por. zwrot: Sed interim hoc triste seponentes, ad ea quae narrare coeperam laeta redeamus. Gregorius 

Magnus, Dial. IV, 19, 5, SC 265, s. 74, ŹM 23, s. 306. 



Bóg wszechmogący chciał to pokazać dla poprawy żyjących. Wychowawcza funkcja przestróg przed 

wieczną śmiercią w IV księdze „Dialogów” Grzegorza Wielkiego 
 

145 

 

4.2. Król Teodoryk Wielki 

Inną postacią przedstawioną w „Dialogach” w kontekście wiecznego potępienia był 

król Gotów Teodoryk Wielki (493-526)65. Opisując pośmiertny los tego władcy, papież 

przytaczał relację pewnego Juliana: 

Za czasów króla Teodoryka ojciec mego teścia wracał do Italii po pobraniu 

opłat celnych na Sycylii. Jego okręt przypłynął do wyspy Liparyjskiej. Żył tam 

pewien pustelnik słynący z cnoty. Gdy żeglarze naprawiali żagle, ojcu mego 

teścia przyszło na myśl, żeby iść do tego męża Bożego i polecić się jego 

modlitwom. Gdy mąż Boży zobaczył przychodzących, powiedział im: „Czy 

wiecie, że król Teodoryk zmarł?”. Odpowiedzieli mu natychmiast: „Nie-

możliwe!”. Gdy odjeżdżaliśmy, żył. Żadna taka wiadomość do nas nie dotarła. 

Sługa Boży dodał: „A jednak zmarł. Wczoraj o godzinie dziewiątej prowa-

dzono go bez pasa i bez butów, ze związanymi rękami w otoczeniu papieża 

Jana i patrycjusza Symmacha do sąsiedniego wulkanu i tam go wrzucono. 

Usłyszawszy to, starannie zapisali tę datę i po powrocie do Italii dowiedzieli 

się, że król Teodoryk zmarł tego dnia, w którym jego męka i śmierć zostały 

ukazane słudze Bożemu”. A ponieważ Teodoryk zamordował papieża Jana 

w więzieniu, a patrycjusza Symmacha zgładził mieczem, słusznie więc został 

wrzucony w ogień przez tych, których w tym życiu niesprawiedliwie osądził66. 

W powyższym passusie przedstawiona została wizja związana ze śmiercią Teodo-

ryka Wielkiego67. W przytoczonym fragmencie zwraca uwagę sposób, w jaki opisany 

został zmarły monarcha. Teodoryk ukazany został jako skrępowany, pozbawiony pasa 

oraz obuwia. Należy zauważyć, że władca został opisany jakby był zaprzeczeniem 

panującego: ten, który miał rozkazywać ukazany został jako związany, bez przynależ-

nych ceremonialnych elementów ubioru podkreślających jego godność. W opisywanej 

wizji przy królu obecne były postaci Symmacha oraz Jana I. Władca bowiem skazał na 

śmierć pierwszego z nich, a drugiego uwięził, co w konsekwencji również doprowadziło 

do jego śmierci68. Omawiany fragment można odczytać w kontekście przekonania o naj-

wyższej sprawiedliwości Boga. Chociaż za życia zarówno papież Jan, jak i Symmach 

doświadczyli przemocy ze strony króla, to jednak po ich śmierci Stwórca dał wyraz 

swojej sprawiedliwości i w „widowiskowy” sposób ukarał władcę, który na ziemi 

wydawał się być przepotężnym. Ci sami mężowie, których skazał na śmierć, teraz jego 

zaprowadzili na miejsce męki. Analizując omawiany fragment, należy również zauwa-

żyć, że opisywana wizja kaźni króla miała miejsce w pobliżu wyspy Liparyjskiej. Tam 

też miano władcę wrzucić do jednego z wulkanów69. Wzmianka ta wpisuje się w prze-

 
65 Por. Moorhead J., Theoderic in Italy, Oxford University Press, Oxford-New York 1992.  
66 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 31,2-4, SC 265, s. 104; 106, ŹM 23, s. 321-322.  
67 Władca zmarł 30 sierpnia 526 roku. Por. Browning R., Justynian i Teodora, przeł. Boduszyńska-Boro-
wikowa M., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2021, s. 120. Tradycje związane ze śmiercią króla 

podaje m.in. Wolfram H., Historia Gotów, przeł. Darda-Staab R., Dębek I., Berger K., Marabut, Warszawa-

Gdańsk 2003, s. 376.  
68 Por. Moorhead J., The Last Years of Theoderic, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 32, 1983, s. 106-120.  
69 Por. Le Goff J., dz. cyt., s. 101, Zając R., dz. cyt., s. 259. Podobny wątek przedstawiony został w „Histo-

riach”, Grzegorza z Tours, gdzie autor zrelacjonował historię o śmierci króla Chilperyka I, która przyśniła się 

innemu władcy – Guntramowi: Król opowiadał, że widział we śnie, jak Chilperyk został pochwycony, 

połamano mu członki, a następnie wrzucono do kotła, gdzie w gorącej wodzie rozpuścił się i nie pozostał po 
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konanie, że piekło było miejscem, gdzie obecna była wielka ilość ognia70. W innym 

miejscu IV Księgi „Dialogów” Grzegorz, tak tłumaczył swojemu rozmówcy związek 

pomiędzy wulkanami na wyspach w rejonie Sycylii a wiecznym potępieniem: 

(...) na wyspach w tym rejonie więcej niż gdzie indziej jest kraterów wyrzu-

cających z siebie ogień udręk. Ci, którzy je widzieli, mówią, że każdego dnia 

poszerzają się one, aby wobec zbliżającego się końca świata im bardziej wzrasta 

liczba potępionych, tym bardziej powiększały się miejsca ich udręk71. 

Charakteryzując wyspy w pobliżu Sycylii, Grzegorz zauważył, że na tamtym terenie 

występują liczne kratery, które wyrzucają z siebie ogień udręk (ignis tormentorum). 

Według opinii tych, którzy je widzieli, miały one powiększać się, tak aby w miarę zbli-

żania się końca świata, starczyło miejsca udręk dla wszystkich potępionych72.  

4.3. Reparat oraz Tyburcjusz 

Kolejnymi postaciami, których losy opisał Grzegorz w IV księdze „Dialogów”, byli 

Reparat oraz Tyburcjusz73. Reparat przedstawiony został jako mąż wspaniały (vir 

spectabilis)74. Był on dotknięty chorobą, nie ruszał się ani nie mówił. Gdy zebrano się, 

aby opłakać go, jako zmarłego, miał on ocknąć się i nakazać, aby jeden ze służących 

udał się do pewnego kapłana imieniem Tyburcjusz75. Według Grzegorza: 

Mówiono, że ten Tyburcjusz ulegał pożądliwościom cielesnym. Florencjusz, 

obecnie prezbiter tego kościoła, dobrze pamięta jego życie i obyczaje. Gdy 

służący wyruszył, Reparat, który odzyskał przytomność, opowiedział, co zobaczył 

w sprawie Tyburcjusza tam, dokąd był zaprowadzony: Przygotowano ogromny 

stos, przyprowadzono Tyburcjusza. Położony został na stosie, wówczas podło-

żono ogień i spalono go. Przygotowany był także inny stos, którego szczyt wy-

dawał się sięgać nieba. Jakiś głos zawołał dla kogo ten stos... To powiedziawszy, 

Reparat zmarł. Służący wysłany do Tyburcjusza zastał go już nie żywego76. 

W opisywanym fragmencie przedstawiony został osąd czynów kapłana o imieniu 

Tyburcjusz. Grzegorz, przywołując jego postać, powołał się na świadectwo prezbitera 

Florencjusza. O Tyburcjuszu mówiono, że ulegał pragnieniom cielesnym77. W wizji, 

którą przed śmiercią miał Reparat, Tyburcjusza zaprowadzono na przygotowany dla 

niego stos. Relacjonujący podkreślał wielkość stosu, którego szczyt miał sięgać nieba. 

W wizji grzesznego kapłana ułożono na stosie i spalono. Reparat przekazał, że widział 

 

nim żaden ślad. Por. Choda K.C., Facing a Second Death: Narrating and Silencing Hell in the Works of 

Gregory of Tours, „Graeco-Latina Brunensia”, 22, 2017, s. 212-213. Na temat fenomenu zła w historycznym 
dziele Grzegorza zob.: Ludewicz M., „Zazdrośnik ten bezustannie usiłuje szkodzić tym, którzy szukają Boga”. 

Wpływ bytów demonicznych na losy jednostek i społeczności w Historiach Grzegorza z Tours, Vox Patrum, 

75, 2020, s. 299-316. 
70 Por. Zając R., dz. cyt., s. 277-278.  
71 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 36, 12, SC 265, s. 122, ŹM 23, s. 330.  
72 W średniowieczu uważano kratery za rodzaj „wejścia” do piekieł, por. Zając R., dz. cyt., s. 259.  
73 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 32, SC 265, s. 106, 108, ŹM 23, s. 322-323.  
74 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 32, 2, SC 265, s. 106, ŹM 23, s. 322.  
75 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 32, 2-3, SC 265, s. 106, 108, ŹM 23, s. 322-323.  
76 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV 32, 3-4, SC 265, s. 106, 108, ŹM 23, s. 322-323.  
77 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 32, 3, SC 265, s. 108, ŹM 23, s. 323: (...) Tiburtius carnalibus desideriis 

subiacere ferebatur. 
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on również drugi stos. Nie zdołał wprost wypowiedzieć dla kogo miał on być przezna-

czony, jednak Grzegorz był przekonany, że przygotowano go dla samego Reparata. 

Przytoczywszy opowieść o końcu życia obu postaci, autor „Dialogów” dokonał 

wyjaśnienia wizji: 

Reparat został zaprowadzony na miejsce kary. Zobaczył je i wrócił, opo-

wiedział o nim i zmarł. Z tego widać wyraźnie, że widział to nie ze względu na 

siebie, lecz ze względu na nas, którym dane jest jeszcze żyć, abyśmy się popra-

wili z naszych złych czynów. Reparat widział ułożony stos nie dlatego, żeby 

w piekle trzeba było palić drzewo, aby otrzymać ogień. Zobaczył to dla 

pouczenia żyjących, że dla spalenia złych użyte było to, czym żywi się ogień 

materialny, aby słysząc o rzeczach zwykłych nauczyli się obawiać niezwykłych78. 

Tłumacząc znaczenie wizji, Grzegorz zwrócił uwagę na jej cel. Wyraźnie wskazał, 

że Reparatowi dane było oglądać narzędzie kary przygotowane dla Tyburcjusza oraz 

dla siebie samego ze względu na żyjących, aby ich skłonić do poprawy. Autor „Dia-

logów” silnie podkreślał „prewencyjny” oraz wychowawczy charakter wizji wiecznego 

potępienia. Biskup Rzymu zwracał uwagę, że była ona przeznaczona dla nas, którym 

dane jest jeszcze żyć, abyśmy się poprawili z naszych złych czynów. Grzegorz prze-

strzegał równocześnie przed uproszczonym pojmowaniem piekła, przedstawianego 

jako rzeczywistość materialna. Wydaje się, że autor chciał pouczyć swoich odbiorców, 

iż wizja materialnego zniszczenia ciała na stosie jest symbolem wiecznej zatraty duszy 

obciążonej grzechami. 

4.4. Anonimowy kuriał 

Innym bohaterem, którego historię opowiedział Grzegorz ku przestrodze żyjących, 

był niewymieniony z imienia kuriał79. W Wielką Sobotę został on ojcem chrzestnym 

pewnej młodej kobiety. Grzegorz przekazał, że kiedy zakończył się post, człowiek ten 

upił się winem, a następnie pohańbił kobietę, która była jego chrzestną córką80. Papież 

w następujący sposób zrelacjonował dalszą część losów występnego człowieka: 

Gdy rano wstał z poczuciem winy, postanowił iść do łaźni, jakby woda kąpieli 

mogła zmyć zmazę jego grzechu. Poszedł, wykąpał się i zaczął się wahać, czy 

wejść do kościoła. Gdyby w takim dniu nie poszedł do kościoła, wstydziłby się 

ludzi, gdyby zaś poszedł – bałby się sądu Bożego. Zwyciężyła obawa przed 

ludźmi. Poszedł do kościoła, lecz stał tam drżący i pełen lęku. Bał się, że 

w każdej chwili może być wydany złemu duchowi, który będzie go dręczył 

 
78 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV 32, 5, SC 265, s. 108, ŹM 23, s. 323. 
79 Na temat kuriałów zob.: Skinner A., City councils and councillors, [w:] Nicholson O. (red.), The Oxford 

Dictionary of Late Antiquity, t. 1, Oxford University Press, Oxford 2018, s. 352. Warto zauważyć wstrze-

mięźliwe nastawienie Kościoła wobec niektórych kuriałów – tych, którzy chcieli wejść w stan duchowny, by 
uniknąć konieczności wykonywania obowiązków wynikających z przynależności do grona curiales. Por. Collectio 

Hispana VII. Epistola eiusdem Innocentii papae ad Victoricum Rothomagensi episcopum, 7: Ponadto często 

niektórzy nasi bracia usiłują uczynić duchownymi kuriałów lub trudniących się jakimiś funkcjami publicz-

nymi. Mają oni później z tego więcej smutku niż łaski, gdy cesarz ich odwołuje cyt. za: Epistolae Decretales 
secundum Collectionem Hispanam, wyd. pol.: Dekrety papieskie według Collectio Hispana, tłumaczenie 

Caba A., (Dekrety 1-59), Kołtunowska A., (Dekrety 60-103), rewizja przekładu i oprac. Ożóg M., Pietras H., 

Źródła Myśli Teologicznej (ŹMT) 85, Wydawnictwo WAM, Kraków 2021, s. 32, tłum. s. 32*.  
80 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV 33, 1, SC 265, s. 108; 110, ŹM 23, s. 323-324.  
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wobec wszystkich. Był bardzo zaniepokojony, lecz podczas odprawiania mszy 

nic złego mu się nie stało. Zadowolony wyszedł, a następnego dnia wszedł do 

kościoła pewniejszy siebie. I tak postępował przez sześć dni zadowolony 

i pewny siebie, sądząc, że Pan nie widział jego zbrodni lub że mu ją miłosiernie 

wybaczył. Siódmego dnia nagle zmarł. Gdy go pochowano, przez długi czas 

wszyscy widzieli wychodzący z jego grobu płomień, który tak długo spalał jego 

kości, aż zniszczył cały grób, a ziemia zgromadzona na mogile zapadła się81. 

Opowiadając historię kuriała, który zgrzeszył cieleśnie z kobietą, Grzegorz zrela-

cjonował jego wewnętrzne rozterki. Papież ukazał człowieka, który rozważał konse-

kwencje swojego zachowania. Bohater opowieści wahał się pomiędzy grożącą mu utratą 

uznania u ludzi, a wyrokiem na sądzie bożym82. Ostatecznie przeważył wzgląd na ludzi 

i kuriał pomimo ciążących na nim grzechów, udał się do kościoła. Gdy spostrzegł, że 

nie spotkały go za to żadne negatywne konsekwencje, ponawiał wizyty w świątyni 

przez kolejne dni, ufając, że Bóg nie dostrzegł jego zbrodni albo, że mu ją wybaczył. 

Sprawiedliwość boża spotkała go po sześciu dniach, gdy nagle zmarł. Grzegorz opisał 

niezwykłe zjawiska, które miały wydarzyć się po śmierci kuriała. Ludzie mieli widzieć 

płomień, który palił złożone w grobie kości, a następnie strawił również sam grób. 

Według papieża zamysłem Bożym było, że los zuchwałego grzesznika powinien był 

stać się przestrogą dla innych: 

Przez to, że płomień nawet jego ciało zniszczył na oczach ludzi, Bóg wszech-

mogący pokazał, co ukrywała jego dusza. W ten sposób Bóg także i nam, słu-

chającym tego, raczył dać przykład budzący lęk, abyśmy rozważając to, zrozu-

mieli, co dusza żyjąca musiała wycierpieć za swój grzech, jeśli takim wielkim 

ogniem zostały spalone nawet nic nie czujące jego kości83. 

Zdaniem Grzegorza nadzwyczajne znaki, które miały miejsce po śmierci anonimo-

wego członka miejskiej kurii, miały podwójny cel. Po pierwsze Bóg ukazał przez nie, 

że człowiek ten nie umarł jako niewinny, za jakiego chciał uchodzić, lecz odszedł 

pogrążony w grzechach. Drugim powodem był wzgląd na żyjących. Papież zaznaczył, 

że ten budzący lęk przykład miał pokazać ogrom cierpień, jakich po śmierci musiała 

doświadczyć dusza grzesznika. Według autora „Dialogów” widzialny ogień, który trawił 

kości, był symbolem mąk, dotykających duszę za grzechy popełnione w czasie życia 

na ziemi. 

4.5. Chryzauriusz 

Ostatnią z postaci wspomnianych przez Grzegorza w kontekście wiecznego potę-

pienia był Chryzauriusz. Według papieża był to człowiek bardzo bogaty, lecz tak obfi-

tujący w grzechy, jak we wszystkie zasoby84. Ponadto, był on człowiekiem pełnym pychy, 

 
81 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV 33, 2-3, SC 265, s. 110, ŹM 23, s. 324.  
82 Zdaniem Jana Chryzostoma cudzołożnik znieważał Boga nie tylko dlatego, że łamał przykazanie „nie 

cudzołóż”, ale także dlatego, że swoim czynem taki człowiek okazywał Bogu lekceważenie, poprzez 

dokonywaniu grzechu w Bożej obecności, bardziej bojąc się oczu ludzkich niż oczu samego Boga; cyt. za 
Szczur P., dz. cyt., s. 339.  
83 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 33, 4, SC 265, s. 110, 112, ŹM 23, s. 324-325.  
84 Por. Zwrot: Tantum plenus vitiis, quantum rebus. Gregorius Magnus, Dial. IV, 40, 6, SC 265, s. 142, ŹM 

23, s. 339.  
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skąpym, poddanym pożądliwościom ciała85. Zaznaczywszy, że człowiek ten został 

dotknięty chorobą, Grzegorz w następujący sposób opisał koniec jego życia: 

Gdy zbliżał się jego koniec, w chwili gdy miał już odejść, otworzywszy oczy 

ujrzał stojące obok siebie obrzydliwe czarne duchy, które usiłowały go porwać 

do piekielnego więzienia. Zaczął drżeć, blednąć, pocić się i z wielkim krzykiem 

błagał, by się zatrzymały. Pełen niepokoju zawołał głośno swego syna Maksyma, 

(...), „Maksymie, przybiegnij. Nigdy nic złego ci nie zrobiłem, weź mnie 

w opiekę”. Natychmiast przybył wzburzony Maksym. Cała rodzina zebrała się 

z płaczem i wrzawą, ale nie mogli widzieć tych duchów złośliwych, których 

ataki on znosił z trudem, ale wiedzieli o ich obecności z jego słów, z bladości, 

z drżenia, z lęku. Wobec ich strasznego obrazu on kręcił się w łóżku na wszystkie 

strony. Leżał na lewym boku – nie mógł znieść ich spojrzenia, obracał się ku 

ścianie – one również tam były. Gdy był tak strasznie uciśniony, że zwątpił, czy 

zdoła się wyswobodzić, zaczął krzyczeć wielkim głosem: „Dajcie rozejm 

przynajmniej do rana! Dajcie rozejm przynajmniej do rana!” A gdy on tak 

wołał, wśród tego krzyku został wyrwany z mieszkania swego ciała86. 

W przytoczonym fragmencie autor „Dialogów” zrelacjonował przeżycia towarzy-

szące Chryzauriuszowi w jego ostatnich chwilach. Grzegorz zwrócił uwagę na niepokój, 

jaki towarzyszył umierającemu. Widzialną oznaką negatywnych odczuć konającego 

były drżenie, bladość oraz potliwość. Autor „Dialogów” wytłumaczył, że objawy te spo-

wodowane były wizją, której doświadczył przed śmiercią. Według Grzegorza Chry-

zauriusz miał dostrzec wokół siebie czarne duchy, które chciały go porwać do piekiel-

nego więzienia87. Autor dodał, że pozostali domownicy nie dostrzegali żadnych postaci, 

ale mogli wnioskować o ich obecności z niespokojnego zachowania Chryzauriusza. 

Grzegorz przekazał, że konający próbował uciec od wzroku złośliwych duchów, 

jednak jego starania były bezskuteczne. Nic też nie dały prośby, aby demony „odro-

czyły” swoje działania do poranka. Z opisu Grzegorza można wnioskować, że osta-

tecznie dusza Chryzauriusza opuściła jego ciało. Po zrelacjonowaniu ostatnich chwil 

Chryzauriusza, Grzegorz ocenił, że jego wizja została dana ze względu na żyjących: 

Widać jasno, że jego wizja nie jemu, lecz nam miała służyć, gdyż wytrzymałość 

Boża czeka jeszcze na nas z wielką cierpliwością. Co bowiem jemu pomogło, 

że widział przed śmiercią te obrzydliwe duchy i prosił je o zwłokę, skoro tej 

zwłoki nie otrzymał?88. 

Według autora „Dialogów” los, którego doświadczył Chryzauriusz, miał posłużyć 

jako przestroga nie tyle dla jego samego, co dla żyjących. Przeżycia, które bogaty czło-

wiek odczuwał przed śmiercią winny pouczyć innych o cierpliwości Bożej. Zestawiając 

 
85 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 40, 6, SC 265, s. 142, ŹM 23, s. 339.  
86 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 40, 7-8, SC 265, s. 142, 144, ŹM 23, s. 339-340. 
87 Warto zauważyć, że również w wizji dziecka, które bluźniło, złe duchy postrzegane były jako postaci 

o ciemnym wyglądzie. Por. Gregorius Magnus, Dial, IV, 19, 3, SC 265, s. 72, 74, ŹM 23, s. 306. W podobny 

sposób (jako istota o mrocznej i ponurej twarzy) przedstawiony został przywódca złych duchów w jednej 
z wizji opisanych w Historii Kościelnej Bedy Czcigodnego. Por. Beda, H. E. V, 13, Colgrave, Mynors, s. 500, 

PSP t. LXXIV, s. 271. Na temat łączenia bytów demonicznych z mrokiem zob. również Ludewicz M., dz. 

cyt., s. 303.  
88 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 40, 9, SC 265, s. 144, ŹM 23, s. 340.  



 

Michał Ludewicz 
 

150 

 

negatywną charakterystykę Chryzauriusza z jego niespokojną śmiercią, można wysnuć 

wniosek, że według Grzegorza istniał związek pomiędzy postępowaniem za życia 

a okolicznościami doświadczanymi w momencie śmierci. Człowiek, który był pełen 

bogactwa, a przy tym skąpy, pyszny, poddany pożądliwościom, doświadczył bardzo nie-

spokojnej śmierci. Jego los, zdaniem papieża, miał stanowić przestrogę dla żyjących. 

Zapewne Grzegorz pragnął ukazać prawdę, że to dobre i uczciwe życie zapewnia 

spokojną śmierć i szczęśliwą wieczność. 

5. Duszpasterski cel Grzegorza 

Papież, opisując historie osób, co do których przypuszczał, że zostali potępieni, wska-

zał, na ludzi w różnym wieku, o zróżnicowanej pozycji społecznej i statusie material-

nym. Autor „Dialogów”, charakteryzując postacie, których dusze miały doświadczyć 

mąk piekielnych podał przykład dziecka, króla, dostojnika, kapłana, urzędnika kurii 

miejskiej, oraz bogacza. We wszystkich wymienionych przypadkach Grzegorz wska-

zywał na związek, jaki istniał pomiędzy życiem danego człowieka a jego losami po 

śmierci. Według papieża także sam charakter śmierci zależał od wcześniejszego postę-

powania człowieka. Konsekwencją złego życia było wieczne potępienie, a wcześniej 

niepokój doświadczany w chwili śmierci. Wskazując na przewiny, jakich dopuścili się 

przywołani bohaterowie, Grzegorz wymieniał: bluźnienie Bogu przez dziecko, którego 

religijne wychowanie zostało zaniedbane, przemoc wobec papieża Jana oraz patry-

cjusza Symmacha, jakich dopuścił się król Teodoryk, grzechy cielesne, które popełniali 

Tyburcjusz89 oraz anonimowy członek miejskiej kurii, przywiązanie do bogactwa oraz 

pychę, którą grzeszył Chryzauriusz. Autor „Dialogów” wielokrotnie zaznaczał, że do-

świadczenie, jakie w chwili śmierci stały się ich udziałem przeznaczone były dla 

nawrócenia wierzących. W przypadku bluźniącego dziecka papież wskazał, że ujaw-

niając jego grzech, Bóg dał poznać ojcu, że ten popełnił błąd, zaniedbując religijne 

wychowanie swojego syna. W przypadku Teodoryka, sposób, w jaki poniósł karę z rąk 

papieża Jana oraz patrycjusza Symmacha, miał ukazać potomnym, że niesprawiedliwy 

wyrok nie pozostaje bez konsekwencji. W historii Reparatusa Grzegorz wskazał, że 

doświadczenie, przez które przeszedł ten człowiek, który przed śmiercią na chwilę 

odzyskał przytomność otrzymał nie ze względu na siebie, ale ze względu na żyjących, 

aby poprawili się ze swoich złych czynów90. Papież, opowiadając tę historię stwierdził 

również, że przeznaczona ona była dla pouczenia wierzących, aby słysząc o rzeczach 

zwykłych, nauczyli się obawiać niezwykłych91. Komentując nagłą śmierć anonimo-

wego kuriała, Grzegorz zaznaczył, że Bóg, pozwalając, aby na oczach ludzi ogień 

strawił jego kości, chciał dać ludziom, którzy będą słuchać tej opowieści, przykład 

budzący lęk92. W przypadku opowieści o końcu życia Chryzauriusza papież wprost 

 
89 Grzegorz nie podał dokładnie, jakie grzechy miał popełnić Reparat. Być może, skoro był on świadom 

nieczystych grzechów Tyburcjusza, to być może również grzeszył w podobny sposób? 
90 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 32, 5, SC 265, s. 108, ŹM 23, s. 323: Reparatus (...) aperte montratur 

quia nobis illa, non sibi viderit, quibus dum adhuc concessum est videre, licet etiam a malis operibus emandare.  
91 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 32, 5, SC 265, s. 108, ŹM 23, s. 323. Według Grzegorza czytelnik, słu-

chając o tym, że ogień materialny żywi się drewnem, miał w pamięci, że ogień niematerialny będzie trawił 

dusze grzeszników. 
92 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 33, 4, SC 265, s. 110, 112, ŹM 23, s. 324-325.  
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stwierdził, że wizja dręczących go złych duchów miała posłużyć nie tyle jemu, co od-

biorcom dzieła, przypominając ludziom o cierpliwości Bożej93.  

Z analizy przytoczonych przez Grzegorza epizodów mówiących o duszach ludzi 

skazanych na wieczne potępienie wynika wyraźny zamysł pedagogiczny. Poprzez uka-

zywanie przykładów ludzi, którzy przegrali swe życie w perspektywie wieczności, 

Grzegorz miał zamiar przestrzec czytelników swojego dzieła przed popełnianiem 

podobnych błędów. Papież wielokrotnie podkreślał, że wizje, których przed śmiercią 

doświadczali bohaterowie jego opowieści miały na celu pouczyć innych ludzi. Przy-

kłady podane przez Grzegorza ukazują jednocześnie, jakie okoliczności życia mogły 

poważnie zagrażać osiągnięciu przez człowieka wiecznego szczęścia. Były to: brak 

należytego wychowania religijnego, nadużycia władzy, grzechy nieczyste, pycha, skąp-

stwo. Historie ludzi, którzy, popełniając wskazane niegodziwości, zasłużyli na wieczne 

potępienie, miały być przestrogą, a jednocześnie zachętą do prowadzenia lepszego życia.  

Opisując wychowawczą rolę, jaką świadectwa o wiecznym potępieniu odgrywały 

w zamyśle Grzegorza, wydaje się celowe zestawienie wzmianek z IV księgi „Dialo-

gów” z informacjami na temat piekła zaczerpniętymi z innych wybranych źródeł 

wczesnośredniowiecznych, a także obecnego nauczania Kościoła rzymskokatolickiego. 

Dla przykładu warto wskazać, że podobny zamiar przestrzeżenia swoich czytelników 

przed złym życiem miał Beda Czcigodny, wspominając kilkukrotnie potępionych 

w swojej „Historii Kościelnej Ludu Anglów”94. Anglosaski mnich wprost zresztą 

nawiązał w swoim dziele do IV Księgi „Dialogów” Grzegorza, zaznaczając, że podobnie, 

jak w przypadku bohaterów dzieła papieża, tak również i w jego czasach, wizje wiecz-

nego potępienia służyć miały jako przestroga i wezwania do nawrócenia95. Podobne, 

wychowawcze nastawienie dostrzec można również we współczesnym nauczaniu 

Kościoła katolickiego96.  

6. Podsumowanie 

Z zagadnieniem śmierci związane są pytania człowieka o jego dalszy los. Pisarze 

chrześcijańscy, opierając się na Biblii wskazywali, że celem ludzkiej egzystencji jest 

osiągnięcie wiecznego zjednoczenia z Bogiem (zbawienia)97. Jednocześnie zwracali 

uwagę, że człowiek poprzez złe życie może nie osiągnąć tego celu. Grzegorz Wielki 

w Księdze IV „Dialogów” przedstawił historie kilku postaci, co do których sądził, że 

doświadczyli oni wiecznego potępienia. Osoby opisane przez papieża należały do 

różnych stanów społecznych. Zróżnicowane były również czyny, przez które, zdaniem 

 
93 Por. Gregorius Magnus, Dial. IV, 40, 9, SC 265, s. 144, ŹM 23, s. 340. 
94 Por. Beda H.E., V, 12, Colgrave, Mynors, s. 496, PSP LXXIV, s. 269 na temat człowieka, który powrócił 
ze śmierci do życia. Miał on wizję zaświatów, o której później opowiadał tym, którzy przestraszeni mękami 

piekielnymi albo zachwyceni nadzieją wiecznej radości byli gotowi przyjąć jego słowa i wzrastać w świętości. 
95 Por. Beda H.E., V, 13, Colgrave, Mynors, s. 500, 502, PSP LXXIV, s. 271. Komentując wizję innego 

człowieka, który przed śmiercią doświadczył wizji własnego potępienia, Beda stwierdził: Wynika z tego jasno, 
że, jak pisze błogosławiony papież Grzegorz o niektórych ludziach, że on widział tę wizję nie dla swojej korzyści, 

ponieważ nie pomogła jemu, ale dla dobra innych ludzi (...). 
96 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, pkt 1035, wyd. Pallottinum, Poznań 2002, s. 258: Stwierdzenia 

Pisma świętego i nauczanie Kościoła na temat piekła są wezwaniem do odpowiedzialności, z jaką człowiek 
powinien wykorzystywać swoją wolność ze względu na swoje wieczne przeznaczenie. Stanowią one równo-

cześnie naglące wezwanie do nawrócenia. 
97 Por. 1 Tm, 2, 3-4: Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by 

wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 
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Grzegorza, zostali oni skazani na wieczną śmierć. Opisując wskazane przypadki, autor 

„Dialogów” kilkukrotnie podkreślał przyświecający mu cel: cudowne wizje, których 

doświadczyli potępieni miały stanowić przestrogę dla innych ludzi, przed popełnia-

niem grzechów, a zarazem tworzyć zachętę do dobrego życia. Takie parenetyczne 

nastawienie dostrzec można także u innych pisarzy wczesnego średniowiecza, a także 

we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego. 
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„Bóg wszechmogący chciał to pokazać dla poprawy żyjących”. Wychowawcza 

funkcja przestróg przed wieczną śmiercią w IV księdze „Dialogów” Grzegorza 

Wielkiego 

Streszczenie 

Celem opracowania jest ukazanie powodów, dla których Grzegorz Wielki zamieścił w IV księdze swoich 

„Dialogów” stosunkowo dużo opisów osób, które jego zdaniem doświadczyły wiecznej śmierci. Wskazane 
zadanie zrealizowane zostało przy pomocy metody deskryptywnej. Analiza wybranych fragmentów IV księgi 

„Dialogów” pozwoliła ustalić, że posługując się przykładami postaci, które doświadczyły wiecznego potę-

pienia papież pragnął przestrzec odbiorców swojego dzieła przed prowadzeniem złego życia. Postacie opisane 

przez Grzegorza należały do różnych stanów, stąd też czytelnicy należący do różnych warstw społecznych 

mogli odnaleźć odpowiedni dla nich przykład. Szerokie spektrum złych czynów, za które osoby te zostały 

skazane na piekło, mogło poruszyć odbiorców, zachęcając do uważnego przyglądania się ich własnym uczyn-

kom. Wychowawcze nastawienie Grzegorza w przedstawianiu wizji wiecznej śmierci znalazło naśladow-

ców np. w osobie Bedy Czcigodnego. Również obecnie przypominanie o rzeczywistym istnieniu piekła ma 
w zamyśle Kościoła nie tyle pobudzić do irracjonalnego leku, co zachęcić do uważnego przeżywania swojego 

życia.  

Słowa kluczowe: Grzegorz Wielki, Dialogi, śmierć, piekło, potępienie 
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Magdalena Romanowska1 

Pogrzeb jako rytuał przejścia  

w wybranych utworach Elizy Orzeszkowej 

1. Wprowadzenie  

Obrzęd funeralny to nieodłączny element towarzyszący śmierci, która zakłóca na-

turalny cykl funkcjonowania danej wspólnoty. Pełni on ważną funkcję w przywróceniu 

równowagi grupie, pomaga przezwyciężyć (zakorzeniony zwłaszcza w wierzeniach 

ludowych) strach przed zmarłym, a także oswaja zjawisko śmierci wykraczające poza 

sferę rzeczywistości poznawalnej zmysłowo. Jednocześnie, jako składnik życia społecz-

nego i pewien narzucony zbiór zachowań i postaw, pogrzeb może stać się okazją do 

wnikliwej obserwacji ludzkich odruchów, sprawdzenia, jak członkowie danej społecz-

ności reagują w sytuacji wykraczającej poza matrycę codzienności.  

Ten szczególny rytuał, będący próbą pogodzenia się z tym krytycznym momentem 

w życiu społecznym, jakim jest śmierć, jest zawsze zbiorem obowiązujących, ustalonych 

tradycyjnie i przyjętych przez społeczność form zachowania symbolicznego2. Zwykle 

wypływające z konkretnej doktryny religijnej lub zbioru wierzeń, posiadają ustaloną 

choreografię, znajdującą swoje zastosowanie tylko w tym konkretnym przypadku. Pod-

czas pogrzebu śmierć jednostki przekształca się w wydarzenie, w którym uczestniczy 

społeczeństwo3. Jednocześnie obrzędy pogrzebowe, ze względu na swój ścisły związek 

z religią, łączą się z szerszym namysłem nad kwestiami transcendencji i eschatologii. 

Stanowią więc szczególny rodzaj rytuału przejścia (rite de passage)4, w którym 

przenikają się życie i śmierć, przy jednoczesnym, stopniowym wdrażaniu określonych 

praktyk, mających na celu rozdzielenie tych dwóch sfer.  

2. Pogrzeb i ruch niezwykły  

Złożoność samego scenariusza pogrzebu, jego wieloetapowość, przy jednoczesnym 

wysokim znaczeniu społecznym i wymiarze duchowym, składają się na potencjał kul-

turowy i literacki tego wydarzenia. Wydaje się, że szczególne miejsce zajmuje ono 

w twórczości Elizy Orzeszkowej, która swoją pierwszą próbę pisarską, podjętą w wieku 

6 lat, zatytułowała „Dzwon pogrzebowy”. Później motyw pogrzebu powracał w jej 

twórczości jeszcze kilkakrotnie, często jako wzmianka albo epizod, ale także jako ważny 

komponent fabuły. W tym drugim wypadku, pogrzeb posiadał konkretną, przypisaną 

mu funkcję fabularną. Nie była ona związana z podstawowym, nadanym mu zwy-

czajowo znaczeniem, lecz z tym, że jego przebieg stanowił ważne źródło wiedzy o boha-

terach, zdradzał pewne ich cechy, style zachowań, a także system wartości, możliwe 

do ujawnienia tylko w tej specyficznej konfrontacji z utraconym życiem.  

 
1 magdalenaromanowska24@gmail.com, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski. 
2 Brencz A., Polska obrzędowość pogrzebowa jako obrzęd przejścia, ,,Lud”, t. 71, 1987, s. 218.  
3 Budrewicz T., Pogrzeby pisarzy polskich XIX w., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 

Kraków 2019, s. 6. 
4 Zob.: Van Gennep A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. Biały B., Państwowy 

Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.  
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Takim doświadczeniem jest pogrzeb w noweli „Szara dola”. W obserwowanej 

przez narratora prawnika rodzinie Piotra Żmindy dochodzi do śmierci jedynej córki bo-

hatera. Wiadomość o tej tragedii zastaje opowiadającego tuż po powrocie z uniwersytetu, 

zostaje on więc wrzucony w środek wydarzenia, uzyskując tym samym perspektywę 

pobocznego obserwatora. Młody prawnik „ląduje” więc w tej scenerii bez przygo-

towania, już z dala dostrzegając panujący przed stacją pocztową ruch niezwykły5. 

Następnie widzi powiewające z dala żałobne chorągwie, a także słyszy śpiewy jakieś, 

do przeciągłych łkań podobne, i […] płacze głośne i zawodzące. Tożsamość zmarłej 

poznajemy po zdawkowym komunikacie: Córka Żmindy, mała Salusia... umarła!6. 

Nieznana jest przyczyna jej śmierci. Brakuje także reakcji narratora na tę wieść, bo 

zaledwie te słowa wymówionymi zostały, w drzwiach pocztowego budynku ukazała się, 

przez kilku ludzi niesiona, niewielka, błękitna trumna7. Nie mamy więc dostępu do 

części rytuału odbywającej się w domu. Z tego powodu nie widać otwartej trumny 

i fragmentu obrzędu polegającej na „czynnościach wyłączenia”, wyznaczających granicę 

między profanum a sacrum i oznaczających początek czasu rytualnego. Według Edmunda 

Leacha czas rytualny (lub inaczej: czas nienormalny, stojący w opozycji do czasu nor-

malnego) to odstęp między symbolicznymi odcinkami czasowymi, na które człowiek 

dzieli tok życia. Działa on jako pewien interwał, odcinek nieposiadający zwykłego 

wymiaru temporalnego (dziejący się poza czasem) i wyznacza jednocześnie punkt 

określający początek i koniec każdego z okresów8. W tym sensie śmierć Salusi stanowi 

wyrwę w codzienności społeczności zamieszkującej okolice dworu, a tok życia jej 

rodziców dzieli na części rozdzielone interwałem w postaci pogrzebu. Rozpoczynające 

go „czynności wyłączania” to praktyki mające na celu wyraźne podkreślenie granicy 

między czasem normalnym a czasem rytualnym – często jest to bicie dzwonu, śpiew, 

przerywanie pracy. Następnie dochodzi to przeorganizowania przestrzeni domowej za 

sprawą wniesienia trumny do pomieszczenia. Zmienia się układ mebli, wynosi łóżko, 

a trumnę stawia się na stole9. Równocześnie z czynnościami wyłączenia mają nastąpić 

czynności włączenia, czyli te przygotowujące zmarłego do „przedostania się na tamten 

świat”, to znaczy mycie, ubieranie i wyposażanie w przedmioty mające towarzyszyć 

mu w „podróży”. Opis pogrzebu w „Szarej doli” jest pozbawiony tych etapów, nie 

zostajemy wpuszczeni do przestrzeni intymnej. Być może związane jest to z podwójną 

trudnością tego konkretnego odejścia, to znaczy zgonu dziecka, śmierci przedwczesnej, 

wokół której realizowanie praktyk włączenia i wyłączenia wydaje się mniej na miejscu, 

budzi większy niż zwykle sprzeciw. Usuwa to jeszcze jeden ważny komponent, czyli 

odsłonięcie ciała martwego dziecka. Z punktu widzenia budowy całego utworu, utrzy-

manego raczej w tonie obyczajowej powiastki z elementami komicznymi, byłby to 

zabieg niepasujący do reszty. Żartobliwy ton nadany całej noweli, uwydatniony zwłaszcza 

w opisie postaci drugoplanowej, czyli Żmindowej, buduje dystans do świata przedsta-

wionego, a jednocześnie, dzięki zasadzie kontrastu, potęguje tragizm bohatera, który 

 
5 Orzeszkowa E., Szara dola, s. 292, [w:] tejże, Pisma zebrane, t. XVI, Krzyżanowski J. (red.), Książka 

i Wiedza, Warszawa 1949. 
6 Tamże. 
7 Tamże. 
8 Leach E., Kultura i komunikowanie, przeł. Bukowski M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 

s. 40.  
9 Brencz A., dz. cyt., s. 222.  
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najpierw traci córkę, później żonę, a na końcu ukochaną drogę pocztową. Dlatego też 

w scenie pogrzebu, pewne elementy zostają przejaskrawione, a niektóre ukryte. 

Z opisu wynika jedynie, że zamknięta trumna miała kolor błękitny10. Błękit, oprócz 

tego, że należy do palety barw niebieskiego, a więc wiązanego z niebiańskością i niebem11, 

jest też ważnym atrybutem postaci Salusi. W poprzedniej części utworu dowiadujemy 

się, że: 

Było to dziecię dość dziwne. […] Oczy miała duże, błękitne, z bardzo łagodnym 

i nieco sennym wyrazem, […]. Dziewczynka ta ubieraną zwykle bywała ze 

starannością wielką. Ojciec przez czułość, matka przez próżność, stroili ją 

w błękitne i różowe sukienki z białymi paskami, w złote warkocze jej wplatali 

barwiste wstążki12. 

Ojciec, w którego wdała się Salusia, również ma błękitne oczy, a jako dziecko lubił 

leżeć w trawie i wpatrywać się w błękitne niebo. Błękitna trumna jest więc nie tylko 

hołdem dla dziewczynki, jej wyjątkowości i niewinności, lecz także znakiem jej więzi 

z ojcem.  

Wydaje się zresztą, że – paradoksalnie – centralną postacią w całej ceremonii jest 

właśnie Piotr Żminda. Zgodnie z kierunkiem obranym przez Orzeszkową w innych 

tekstach tomu „Z różnych sfer”, uprzywilejowaną pozycję zajmują tu postaci nie-

pozorne, często niezauważalne od razu (por. np. „Dziwak”, „Stracony”). Taki też jest 

Piotr Żminda, co zarysowane jest już w jego wcześniejszej biografii, a nasilone w opisie 

konduktu pogrzebowego. Uderza tam kontrast między zachowaniem, mową ciała i ubio-

rem matki Salusi a jej ojcem: 

Emilia Żmindowa, w czarnej sukni, z włosami rozpuszczonymi, z głową fanta-

stycznie owiniętą w czarne krepy jakieś i woale. Twarz jej była łzami zalana, 

ręce załamane. Rzucała się za trumną córki w konwulsyjnych ruchach i z dzikimi 

okrzykami. Podnosiła oczy i ręce ku niebu, i szamotała się tak gwałtownie, że 

kilka kobiet, szlochających też i lamentujących na całe gardło, powstrzymywać 

ją musiało13.  

Matka przez cały utwór podkreślająca swój status obywatelskiej córki, a więc osoby 
o pochodzeniu wyższym, niż żona pracownika poczty14, ciągnąca do dworskiego towa-
rzystwa, ewidentnie niezadowolona z poziomu życia jej rodziny, a jednocześnie nie-

 
10 Nie był to zresztą czymś niezwykłym, zwyczaj malowania trumien na nietypowe kolory (żółty, błękitny) 

istniał jeszcze przed XIX wieku i był kultywowany w różnych regionach Polski (por. Fischer A., Zwyczaje 
pogrzebowe ludu polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1921, s. 156-157). Jednak w tym 

kontekście, biorąc pod uwagę rolę koloru błękitnego w całym utworze, należy dopatrywać się głębszego zna-

czenia trumny o takiej barwie.  
11 Wyraz „niebieski” znaczenie koloru uzyskał między początkiem w. XVIII a końcem w. XIX. Do tego czasu 
oznaczał – jak podają SWil i SW – albo ‘na niebie znajdujący się’, albo ‘niebiański, dotyczący nieba’ (to 

znaczenie stało się podstawą wszelkich konotacji i symboliki, Teleżyńska E., Czerwień i błękit w liryce Norwida, 

Mickiewicza i Słowackiego, ,,Pamiętnik Literacki”, 80/4, 1980, s. 164. 
12 Orzeszkowa E., Szara dola, s. 289. 
13 Tamże, s. 292. 
14 To określenie wyraźnie wskazuje na przynależność do wyższej klasy, obywatelskim synem był też Benedykt 

Korczyński, por. Orzeszkowa E., Nad Niemnem, [w:] tejże, Pisma zebrane, t. XXI-XXIII, Krzyżanowski J. 

(red.), Książka i Wiedza, Warszawa 1947. 
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zainteresowana Salusią15, wykorzystuje obrzęd pogrzebowy dla przejęcia uwagi. Cała 
jej postać jest przerysowana, nie ma na sobie jednego welonu, ale jakieś krepy i woale, 
nie płacze, ale jej twarz jest łzami zalana. Ręce załamane, czyli jakby ustawione w ten 
sposób, statyczne. Miotanie się i zwroty ku niebu, dzikie okrzyki wydają się sztuczne, 
mało wiarygodne w kontekście poprzedniego obchodzenia się z córką. Niewiarygodność 
wzmacnia to, że postawa Emilii jest łudząco podobne do zachowania kobiet szlocha-
jących też i lamentujących na całe gardło16, które zapewne pełniły funkcje płaczek, 
będących częścią ceremoniału pogrzebowego. Jak podkreśla jednak Bronisław Mali-
nowski:  

we wszystkich aktach pogrzebowych w niwelującym i deformującym charak-
terze żałoby, w zakrywaniu twarzy, zachowywaniu milczenia, w jęku najętych 
płaczek, mamy rytualne, skonwencjonalizowane formuły, będące naśladow-
nictwem naturalnych odruchów rozpaczy17.  

Istnieje więc przekonanie, że jest jakaś jedna i słuszna rozpacz, której wywołanie, 
nawet jeśli przez wyolbrzymienie i mimikrę, ma być należytym okazaniem szacunku 
osobie zmarłej. Dlatego przerysowana i w gruncie rzeczy nieautentyczna Emilia bar-
dziej wpisuje się w normę pogrzebowej etykiety niż stonowany i wycofany Żminda:  

Z tłumem tym dopiero, miotającym się i wrzaskliwym, w drzwiach sieni ukazał 
się Żminda. Spojrzałem na niego z głębokim współczuciem i zdziwiony zosta-
łem, nie ujrzawszy w powierzchowności jego żadnej prawie zmiany. Miał na 
sobie mundur świąteczny, zapięty od pierwszego guzika u góry do ostatniego 
u dołu, trzymał się prosto, i tylko twarz, która żółtszą jeszcze i bardziej na-
brzmiałą wydawała się, niż zwykle, pochylał bardzo nisko. Oczy jego, nieru-
chomo w ziemię utkwione i szklisto błyszczące, posiadały wyraz kamiennego 
jakby osłupienia18. 

 Pod każdym względem więc Żminda wyłamuje się ze schematu funeralnego. Nie 
ulega jednak wątpliwości, która z postaw ma być przez nas waloryzowana pozytywnie. 
Żminda należy do galerii postaci uprzywilejowanych przez Orzeszkową, jako niezbyt 
rozgarnięty, ale uczciwy, skromny urzędnik z oddaniem wypełniający swój obowiązek 
służbowy i ojcowski. Jego niedopasowanie jako osoby najbardziej cierpiącej po stracie, 
niezgodne z tradycją pozostanie na końcu konduktu (podczas gdy najbliższa rodzina 
powinna znajdować się na początku) wpisuje się w stosowaną często przez Orzesz-
kową zasada stałości charakteru19. W tym wypadku Żminda posiada sumę stałych 
nawyków, reakcji (trzymanie się na uboczu, zachowania typowe dla „temperamentu” 
melancholika20), która ujawniać się musi nawet w tak ekstremalnej sytuacji, jak zgon 
dziecka.  

 
15 Por. cytat: Ale dziewczynka nieśmiałą jakoś była do matki, która też, dość obojętna dla niej zwykle, w dniach 

tajemniczych żalów swych i rozjątrzeń i patrzeć nawet na nią nie chciała, tamże, s. 288. 
16 Tamże, s. 292. 
17 Malinowski B., Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1980, s. 94-95.  
18 Orzeszkowa E., Szara dola, s. 292. 
19 Zob.: Żmigrodzka M., Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 

1965, s. 439.  
20 W kilku utworach Orzeszkowej, zwłaszcza w romansach, można odnaleźć ślady odwołania się do szeroko 

rozpowszechnionej teorii o „temperamentach”, związanej „patognomiką” Lichtenberga. Zob. tamże, s. 438.  
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Jednocześnie wycofanie bohatera, niemożność właściwego uczestnictwa w pogrzebie, 

świadczy o niewystarczalności ceremoniału dla dopełnienia się należytego przejścia, 

które przecież ma być nie tylko przejściem zmarłego, lecz także przejściem żywych do 

nowego etapu, w którym rozpocznie się znów zwykłe trwanie, bezczas zostanie odwo-

łany, a wyrwa w codzienności zapełniona. W przypadku Żmindy przejście to nigdy się 

nie dokona, pozostanie on na zawsze zawieszony między dwoma rozdziałami życia, 

niezdolny nawet do pożegnania się ze starym mundurem pocztowym21. 

3. Dwa cmentarze pod wspólnym niebem 

W dużo późniejszej noweli „Ogniwa” z tomu „Melancholicy” również mamy do 

czynienia z pogrzebowym rytuałem przejścia, ale tym razem towarzyszymy bezpo-

średnio jednemu z jego uczestników, choć znów, tak jak w przypadku Piotra Żmindy, 

nie jest to uczestnictwo w pełni poddające się regułom tego obrzędu. Ceremonia 

pożegnalna hrabiego, choć raczej nie zaplanowana przez niego samego, a przez bliskie 

mu osoby, jest przedłużeniem jego życia. Kiedy poznajemy tę postać, dowiadujemy 

się, że jego poruszaniu się towarzyszą błyski noszonych przez niego przedmiotów: 

[…] u szyi jego połyskuje kołnierz bobrowy, u oczu złota oprawa okularów, w ręku 

rzeźbiona gałka od laski22. W podobne atrybuty zostanie wyposażony jego kondukt 

pogrzebowy, który ukaże się w drugiej części utworu: 

Zza wąskiej ściany kamienicy wysunęło się naprzód kilka postaci w bieli, 

czarny krzyż wzniósł się w złotem powietrzu, chorągwie powiały czerwienią 

i szafirem, pochodnie zapalone błysnęły łańcuchem płomieni żółtych, martwych, 

smutnych. Śpiew żałobny wzdął się i połączył z turkotem kół powolnym i głu-

chym. Zaczerniały grube kiry. Wóz pogrzebowy zaprzężony w sześć koni i oto-

czony ludźmi okapturzonymi żałobą wiózł na szczycie trumnę ociekającą 

srebrem23. 

Powraca tu więc motyw z „Szarej doli”, według którego wygląd trumny ma wiązać 

się w jakiś sposób z wyglądem człowieka za życia. Z punktu widzenia pisarskiego 

zamysłu powinno to ujednolicać postać i tworzyć paralele między obecnością żywego 

pośród żywych a obecnością martwego pośród żywych. Z kolei z punktu widzenia 

wypełniania obrzędu przejścia, wiąże się to z przekonaniem, że zmarły „zabierze” na 

tamten świat swoją „wyprawę pogrzebową”, a więc całe to bogactwo ułatwi duszy 

włączenie się w świat pozagrobowy.  

Zaznaczenie dostatku hrabiego już na początku sugeruje brak przynależności do 

dzielnicy, w którą się zapuszcza (Lecz miejsca oświetlone stają się coraz rzadszymi, 

a zanurzone w półzmroku coraz obszerniejszymi. Ruch uliczny słabnie, turkotu kół nie 

słychać wcale, i ǳwonki u sanek oǳywają się tylko kiedy-niekiedy24), a następnie kon-

trastu między nim a Żydem, do którego gabinetu wcześniej zawędrował. Różnica między 

 
21 Por. cytat: – Wyobraź pan sobie – śmiejąc się z cicha, rzekł do mnie Przyborski – że starego tego nie 

widziałem w ubraniu innym, jak w mundurze. Ma on ich dwa. Jeden na co dzień, drugi od święta, i nie wkłada 

na siebie nic innego, ani w zimie, ani w lecie. Sądzę, iż ubranie to musi mu przypominać czasy zgasłej 

świetności, Orzeszkowa E., Szara dola, s. 74. 
22 Orzeszkowa E., Ogniwa, s. 185, [w:] tejże, Pisma zebrane, t. XXVIII: Melancholicy, Krzyżanowski J. 

(red.), Książka i Wiedza, Warszawa 1949. 
23 Tamże, s. 208. 
24 Tamże, s. 185. 
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bohaterami (w wyglądzie, w sposobie mówienia, w wyznaniu) jest podkreślana, by 

bardziej uderzał fakt, jak w istocie podobni są do siebie dwaj mężczyźni, którzy 

w dodatku odkrywają, że znali się w młodości. Na lustrzany charakter tej pary zwracała 

uwagę Aneta Mazur: Kunsztowna symetria wypowiedzi, analogie wyglądu, postawy 

i gestów obu postaci konotują spotkanie dwóch sobowtórów, z których każdy ogląda 

w zdumieniu swoje własne „ja”25. Dlatego też Berek, widząc pewnego dnia obok 

swojego domu kondukt pogrzebowy idący za trumną hrabiego, wyraża swoje niedo-

wierzanie, wręcz przerażenie:  

On umarł? Pan graf Ksawery umarł? Jak to może być? Dlaczego on umarł? 

On był całkiem zdrów, kiedy do mnie przychodził! On kiedyści taki młody był 

i taki piękny i taki wesoły, a teraz on umarł? Skąd to wzięło się, że on umarł?26.  

Zdziwienie ujawnia podświadomą niezgodę na zaakceptowanie faktu śmierci, zdra-

dzającą trudności z przyjęciem nieodwracalności tego zdarzenia27.  

Wydaje się, że konsekwentne kreślenie sylwetek Strumienieckiego i Berka jako 

sobowtórów ma znaczenie i w tym momencie, w którym Berek postanawia dołączyć 

do konduktu, choć sam do końca nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego: „Nu, skąd ja tu 

wziął się? czego ja leciał jak szalony? czego ja idę?” Ale szedł. Dopóki biegł i prze-

bijał się przez tłumy, nie myślał o niczym, party uczuciem, które było siłą instynktowną, 

niejasną, lecz niezmożoną28. Ta irracjonalna chęć dopędzenia konduktu, przedostanie 

się na sam jego początek, a także przyzwolenie jego uczestników na wpuszczenie Żyda, 

wyglądającego jak kropla, która wytrysnęła z szarej masy trzymanej w oddaleniu, do 

ich rytuału mają związek ze wspominanym wyżej szczególnym wymiarem czasowym 

i przestrzennym rytuału przejścia. Zwykły cykl temporalny jest zatrzymany, a, jak 

zauważał Victor Turner, podczas trwania rytuału wytwarza się stan communitas, stan 

egalitarny, w którym jednostka czasowo uwolniona jest od przypisanej mu pozycji. 

Dlatego zegarmistrz opuszcza swój zakład i dlatego ma wstęp do obcej, na co dzień 

bardziej niechętnie nastawionej do niego zbiorowości. Jak stwierdził Turner, ta możli-

wość rytualnej wymiany wpływa na umacnianie się wartości stanowiących podstawę 

społeczną i ponowne przywracania zasady hierarchii29.  

Z drugiej zaś strony Żyd, świadom podobnego wieku i wspólnoty doświadczeń 

życiowych ze zmarłym, musi też widzieć w tej śmierci zapowiedź swojego bliskiego 

końca. To wyjaśniałoby nieodpartą chęć dogonienia trumny i sprawdzenia, kto tak na-

prawdę jest „głównym bohaterem” tego wydarzenia. Ta interpretacja nabiera prawdo-

podobieństwa w końcówce utworu, w której Berek traci z oczu żałobników rozproszo-

 
25 Mazur A., Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 205. 
26 Orzeszkowa E., Ogniwa, s. 186. 
27 Na nieprzystawalność takiej reakcji do założeń religii wywodzących się ze Starego Testamentu zwraca 
uwagę Przemysław Urbańczyk: Trzy religie światowe odwołujące się do Starego Testamentu (judaizm, 

chrześcijaństwo i islam) uznają śmierć biologiczną za część boskiego planu („Dał Pan i zabrał Pan” – Hi 

I,21), który kończy ograniczone czasowo życie doczesne, po którym nastąpi cielesne zmartwychwstanie i kara 

albo nagroda stosowne do błędów/zasług życiowych. Zob.: Urbańczyk P., Krótka historia zwłok, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, s. 19.  
28 Orzeszkowa E., Ogniwa, s. 211. 
29 Turner V., Proces rytualny, przeł. Kurz I., s. 122-123, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór 

tekstów, Kolankiewicz L., Chałupnik A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.  
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nych po chrześcijańskim cmentarzu, zostaje sam i z dala dostrzega miejsce jedno, 

obwiedzione murem niskim i napełnione kamieniami sterczącymi. […] Cmentarz 

żydowski30, po czym wypowiada do zmarłego słowa: Tu jest koniec twój i mój!31.  

Berek realizuje więc gdzieś obok właściwego konduktu swój własny rytuał przejścia, 

dochodzi do pogodzenia ze śmiercią dawnego znajomego, ale też do akceptacji własnego 

bliskiego końca, zrównując jednocześnie ich byty, za życia ziemskiego funkcjonujące 

w różnych porządkach kulturowych i materialnych. Pogodzenie to pieczętuje końcówka 

utworu: A dwa cmentarze, jeden cały w drzewach i krzyżach, drugi ze sterczącymi 

kamieniami na piaskach żółtych, jedno wspólne niebo skuwało ogniwem wysokim 

i szerokim32, która w kontekście całego utworu i przyjrzeniu się bliżej kwestii podziału 

między dwoma bohaterami, może mieć jeszcze inne znaczenie.  

Berek do końca zastanawia się, jak trafił na chrześcijański cmentarz. Przyczyną tego 

niespodziewanego, niezrozumiałego dla bohatera przyciągania, mają być tytułowe 

ogniwa, które kuje pomiędzy nim a spuszczaną do ziemi trumną niewidzialny kowal33. 

Jego zachowanie mogłoby być też uzasadnione kulturowo, ponieważ według staro-

testamentowej tradycji ciało zmarłego na miejsce pochówku odprowadzali krewni, 

słudzy czy sąsiedzi, a każdy, kto widział pochód żałobny, miał obowiązek przyłączyć 

się do niego choć na chwilę34. Być może tradycja w pewien sposób warunkuje reakcję 

Berka, jednak w tej sytuacji jest czynnikiem podświadomym, jego działanie jest raczej 

instynktowne. Na samym początku przecież Żyd nie reaguje wcale, potrzebuje chwili, 

aby zidentyfikować źródło głosów i śpiewów, zakłócających porządek zwykłego dnia. 

Jednak nawet po rozpoznaniu w zbliżających się odgłosach śpiewy pogrzebowe, nie 

reaguje emocjonalnie: 

Berek wsłuchiwał się przez chwilę, po czym głową kiwnął w znak, że zrozumiał 

znaczenie tego śpiewu. […] Berko spokojnie stał na dwu wschodach wzno-

szących się nad chodnikiem […] spokojnie patrzył na orszak przeciągający 

i czasem tylko w zamyśleniu potrząsał głową35. 

Z cytatu wynika, że dopóki tożsamość zmarłego nie jest znana, Berko nie ma 

zamiaru uczestniczyć w pochodzie, widzi ponadto, że jest to pogrzeb chrześcijański, 

o czym świadczy między innymi czarny krzyż unoszący się ponad głowami żałobników. 

Nie jest to więc ceremonia jednego ze współwyznawców Berka, a jednak gdy dochodzi 

do niego nazwisko znajomego, coś pcha go w jej stronę. Jest to dowód szczególnej 

więzi, która nawiązała się pomiędzy mężczyznami. Na jej zacieśnienie wpłynęło nie-

wątpliwie zimowe spotkanie w gabinecie, ale jej początek sięga jeszcze czasów mło-

dzieńczych, czyli wspólnych lat w Strumienicy. To właśnie miejsce miał przed oczami 

Berek podczas bezsennych nocy, kiedy nachodziły go myśli o jego własnej śmierci. 

Strumienica jest więc początkiem i końcem, klamrą, która domyka oba istnienia (Berka 

i hrabiego). To kolejny, obok ogniw niespodziewanych, sygnał potrzeby złączenia, spięcia 

 
30 Orzeszkowa E., Ogniwa, s. 213. 
31 Tamże. 
32 Tamże, s. 212. 
33 Tamże. 
34 Rosiński F.M., Stosunek Izraela do zmarłych według Starego Testamentu, s. 14, [w:] Woronczak J. (red.), 

Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, t. II: Cmentarze żydowskie, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki 

Wrocławskiej, Wrocław 1995. 
35 Orzeszkowa E., Ogniwa, s. 208-209. 
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tego, co pozornie odległe od siebie, ale podlegające tym samym prawom. Podobnych 

określeń używa Orzeszkowa w tekście publicystycznym, w którym rozważa kwestię 

koegzystowania społeczności żydowskiej z chrześcijańską36: 

Aby dostrzec więzadła i sprężyny wielkiej machiny społecznej, trzeba umieć 

patrzeć w jej głębię, a rozumieć ruchy ich, działania i oddziaływania. […] 

Sądząc z przykładów, widzimy, że ani jeden z najwyżej ucywilizowanych naro-

dów nie składa się z ludzi wyznających jedną religijną wiarę […]. Ale czy 

przeto przestają one być spójnymi w sobie całościami? Czy rozpadają się na 

niechętne sobie i przepaści pomiędzy sobą kopiące odłamy? […] Wiemy 

dobrze, że tak nie jest37.  

Podział ze względu na różnicę wyznania jest więc nienaturalny, niepotrzebny, będący 

wyłącznie produktem działań i przekonań człowieka, nie ma uzasadnienia w różnicach 

religijnych i rasowych38. To wydaje się również Orzeszkowa osiągać poprzez końcowe 

zestawienie ze sobą dwóch cmentarzy. Wprowadzając Berka na chrześcijańskie 

miejsce pochówku, pisarka dokonuje przekroczenia granicy między dwiema kulturami 

funeralnymi, które z założenia nie powinny się ze sobą mieszać. Przez subtelne sygnały 

możemy zaobserwować, jak w układzie cmentarza, jego rozmieszczeniu na planie miasta, 

a także stosunku Berka to tego miejsca, mogą zaznaczać się niepożądane podziały. 

Kiedy Berko przekracza bramę cmentarza chrześcijańskiego, przystaje uderzony wielkim 

strwożeniem39, co wskazuje na symboliczną zmianę przestrzeni, wkroczenie na tery-

torium rządzone innymi prawami niż przestrzeń codzienna, ale także innymi niż analo-

giczna przestrzeń w kulturze znanej Berkowi. Ta nekropolia pełna jest drzew i kwiatów, 

uderza w niej bogactwo kolorów, podczas gdy cmentarz żydowski to tylko proste, 

białe kamienie otoczone żółtym piaskiem. Strach może wynikać również z tego, że 

w tradycji judaistycznej cmentarz jest miejscem nieczystym, które powinno być wyraźnie 

odgrodzone murem lub wałem ziemnym40, tymczasem ten strumienicki znajduje się 

w bliskim sąsiedztwie dziedzińca, z bramą na oścież otwartą41. Mimo początkowego 

lęku Żyd decyduje się na pozostanie między grobami, skąd widzi kirkut, odległy i nie-

wyraźny, ale widoczny.  

To początkowe wyeksponowanie różnic między dwiema nekropoliami, a następnie 

ponowne przywołanie motywu ogniwa w postaci wspólnego nieba ma na celu pod-

kreślenie umowności ich rozdziału i relatywizmu ich wzajemnego oddalenia. Cmentarz 

jest spełnioną projekcją uporządkowania żywych42 i jego gospodarka oraz rozplano-

wanie siłą rzeczy narażone są na maksymalne upodobnienie się do ich przestrzeni (to 

 
36 Pisarka została zresztą skrytykowana na łamach Biblioteki Warszawskiej za użycie wyrażenia: zlanie się 

dwu ludności, chrześcijańskiej i niechrześcijańskiej, w całość zgodną i spójną, bo zdaniem recenzenta ani 

chrześcijanom, ani Żydom nie chodzi wcale o zlanie się w jedną całość, ale o zaakceptowanie zgodności 

interesów obywatelskich i wzajemny szacunek, zob.: Orzeszkowa E., Żydzi. Wstępne słowo, s. 452, [w:] tejże, 
Publicystyka społeczna, t. I, Wiśniewska I. (oprac.), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2021.  
37 Tamże, s. 454.  
38 Tamże, s. 455.  
39 Orzeszkowa E., Ogniwa, s. 212. 
40 Cmentarz, [hasło w:] Żydzi w Polsce. Leksykon – dzieje i kultura, Tomaszewski J., Żbikowski A. (red.), 

Warszawa 2001, s. 67. 
41 Orzeszkowa E., Ogniwa, s. 212. 
42 Czapliński P., Awaria cmentarza, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 4(7), 2014, s. 197.  
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żywi decydują, kto ma się znaleźć, na jakim cmentarzu lub poza nim i gdzie wyzna-

czyć miejsce pochówku danej wspólnoty). Jedno niebo spinające ze sobą te dwa pozornie 

odległe punkty ma oznaczać ich sąsiedztwo, ma sugerować, że podlegają one tym 

samym prawom natury43. 

4. Chorągiew i malowany krzyż 

Dwa powyższe przykłady to przedstawienia pogrzebów w ich rzeczywistej formie. 

Były to wydarzenia dające się wpisać w porządek akcji utworów. Innym typem cere-

monii funeralnych opisywanych przez Orzeszkową są rytuały nieoczywiste, niezreali-

zowane w sposób dosłowny lub niewykraczające poza obszar fantazmatu, jednak 

wciąż pełniące funkcje rytuału przejścia z punktu widzenia danej postaci. Jednym 

z nich jest opis pogrzebu bohaterki „Nizin”. Nie wydarza się on na kartach powieści, 

ale pozostaje w sferze wyobrażeń kobiety. Krystyna marzy o wyprawieniu sobie wielkiej 

ceremonii pogrzebowej. Całe życie spędziła w nędzy i nie widzi już szans na odmianę 

swojego losu. Jej jedynym pragnieniem jest szczęście synów i wystawny pochówek: 

Sto rubli ja mam dla Antośka, sto rubli dla Pilipka i sto rubli dla siebie na 

śmierć... żeby mnie, jak umrę, synkowie pięknie pochowali, w trumnie pięknej, 

z księdzem i z chorągwiami... Żyła ja w ciężkiej biedzie, niechże mnie pocho-

wają w bogactwie... i niech synkowie dziadom hroszyki dają i księdzu na mszę 

za moją duszę, i na mogiłce mojej malowany krzyż postawią. Ot, co ja mam; 

ciężką pracą uzbierałam44. 

Może to być z jednej strony odpowiedź na deficyty jej życia, a z drugiej jakby 

próba negocjacji ze śmiercią o zakres oddziaływania na nie. Gest planowania własnego 

pogrzebu ma charakter podwójny, wiąże się ze sferą żywego i martwego. Bohaterka po 

śmierci nie miałaby już wpływu na wygląd własnego obrzędu przejścia, dlatego za 

życia poświęca mu tak dużo namysłu. Zastanawia jednak, że interesuje ją to wszystko, 

co można zaliczyć do czynności wyłączenia to znaczy zaznaczenia jej odrębności 

i wykluczania ze świata żywych, a nie praktyki włączenia, czyli „bezpiecznego” prze-

transportowania jej do sfery pozaziemskiej. Nie wspomina o swoim ubiorze, o modli-

twach, jakie mają być odmawiane ani o przedmiotach, jakie powinny być włożone do 

trumny. Nie wymienia też typowych dla tradycji ludowej zwyczajów pogrzebowych – 

uderzania trumną o próg, czuwania czy rozbijania naczyń45. Interesuje ją tylko to, co 

widać na zewnątrz, czyli nie jej strój żałobny, ale trumna i malowany krzyż, nie treść 

lamentu, ale sama obecność księdza (za którą najwyraźniej trzeba zapłacić). Chodzi 

o to, aby jej ostatnia droga była wystawna, ale i zorganizowana „po chrześcijańsku”, 

gdyż – w jej przekonaniu – całe życie przepędziła w grzechu, wychowując nieślubnych 

synów. Cała powieść zmierza jednak ku klęsce kobiety, jej krzywda ma wyeksponować 

 
43 Na tę symbolikę nieba, nie zaś na związane z nim również prawa boskie, wskazywałyby w tym kontekście 

słowa Orzeszkowej dotyczące rozdziału wynikającego z różności „ras”: Czy podobna, aby przez wieków kilka 

ludność izraelska z nieba, pod którym żyje, z pokarmów, które spożywa, z widoków, na które patrzy, ze 

stosunków, w których czynny udział bierze – nie wzięła w siebie nic z tego, co wytwarza odpowiednie czynni-
kom tym temperamenty, skłonności i uzdolnienia rasowe, Orzeszkowa E., Żydzi. Słowo wstępne, s. 455.  
44 Orzeszkowa E., Niziny, s. 63, [w:] tejże, Pisma zebrane, t. IV, Krzyżanowski J. (red.), Książka i Wiedza, 

Warszawa 1954.  
45 Por. Fischer A., dz. cyt., s. 257-259. 
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okrucieństwo naciągaczy w rodzaju Mikołaja, który ostatecznie pozbawia Krystynę 

życiowych oszczędności: 

Ot, tobie i pogrzeb z księdzem i chorągwiami! Ot, tobie i piękna trumna! Ot, 

tobie i krzyż na mogile, piękny, malowany! Jak pies żyłam, jak psa mię 

pogrzebią. Oj Pilipku, Pilipku, na śmierć ja sobie te hrosze chowała, na śmierć 

dostatnią, chrześcijańską i mogiłę śliczną, co by mi nagrodziła wstyd, który 

żyjąca piłam...46.  

Obserwujemy więc, jak kobieta żegna się z marzeniami, a triumfuje prowincjo-

nalny oszust. Po zastanowieniu się jednak nad wyborem jedynego „zbytku”, jakiego 

pragnęła kobieta można zauważyć też, że niezrealizowana wizja idealnego pogrzebu 

wiąże się z niemożnością zapanowania nad tym, co stanie się z nią po śmierci. Kry-

styna poprzez swoje plany chce uporządkować co do sekundy swoją ziemską egzy-

stencję, ale jednocześnie nieświadomie wykonuje gest w kierunku jej dezintergacji. Po 

pierwsze byłoby to zwieńczenie zupełnie oderwane od standardu jej życia, niezgodne 

z umiejscowieniem w społecznej strukturze tej postaci, a więc odległe od poprzednich 

omawianych przykładów z „Szarej doli” i „Ogniw”, w których pogrzeb był konty-

nuacją cech i upodobań, jakie zmarły miał za życia. Po drugie, kobieta sięga do sfery, 

która z założenia powinna być dla niej niedostępna, chce nienaturalnie jakby prze-

dłużyć swoje trwanie, które powinno zakończyć się w momencie jej zgonu. Nie może 

przekroczyć tej granicy i ustalić co do szczegółu, jak wyglądałoby jej ostatnie pożeg-

nanie. Dodaje to goryczy już i tak dramatycznemu położenia tej postaci, a zarazem 

głębi całej jej historii.  

5. Byt zawieszony pomiędzy życiem a śmiercią 

Najbardziej nietypowy rytuał przejścia obecny jest w noweli „Cień”. Jego nieoczy-

wistość wiąże się z paraboliczną wymową całego utworu, która każe odczytywać 

prezentowane tam wydarzenia w sposób niedosłowny47. Tytułowy bohater, człowiek 

niezmiernie wątły i tak sztywno się trzymający, jakby istotnie na żerdź był wetknięty, 

który jednocześnie jest niemową, postacią widmową, ukazaną jako tajemniczy byt 

zawieszony między życiem a śmiercią48, zakochuje się w wiejskiej piękności, ratuje ją 

od utonięcia, tym samym narażając siebie, a następnie odtrącony, umiera. Przeczu-

wając swój koniec, opuszcza izbę czeladną i z dźwięczącymi mu w uszach słowami 

zmarłej babki – Do Ojca idź – wlecze się w stronę kaplicy, aby tam umrzeć. Po drodze 

spotyka pochód dożynkowy i podejrzewa, że prowadzić go może jego ukochana, 

Nastka. W tym pragnieniu przedostania się na początek pochodu widać podobieństwo 

do postawy Berka z „Ogniw”: 

Usłyszał na piecu zbliżającą się pieśń żniwiarek, wiedział, że to pieśń dożyn-

kowa i może domyślił się, że Nastka przodownicą jest w tym roku, tak samo, 

 
46 Orzeszkowa E., Niziny, s. 120.  
47 Na przeplatanie się elementów realizmu, naturalizmu i symbolizmu w tym utworze zwracała uwagę Beata 

Obsulewicz. Zob.: B.K. Obsulewicz, Magni nominis umbra? Kilka uwag o „Cieniu” Elizy Orzeszkowej, 
s. 243-259, [w:] Kruszewski W. (red.), Sztaluga i pióro. Księga jubileuszowa ku czci profesora Wacława 

Pyczka, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020. 
48 Mazur A., Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy  

XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001, s. 152. 
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jak była już w zeszłym. Czy raz jeszcze zapragnął ujrzeć dziewczynę? Nie 

wiadomo; dość, że szedł, ale nie trzymał się już tak sztywno, jakby żerdź w nim 

tkwiła, przeciwnie, pochylał się naprzód, całym sobą kłonił się ku ziemi, a na 

twarzy wychudłej miał wyraz niewymownego cierpienia. Szedł jednak i nawet 

kroku przyśpieszał, chcąc snadź w oddaleniu zrównać się z przodownicą i na 

nią spojrzeć49.  

Dożynki, choć mając charakter afirmacyjny i radosny, również są swoistym rytu-

ałem przejścia. Kończą okres żniw, są przerwą w pracy rolników (a w więc także 

zawieszają upływ czasu naturalnego, który wyznaczają pory roku)50. Należą do sfery 

żywych i nie realizują praktyk włączenia i wyłączenia zmarłego. Jednak Cień, jako postać 

z pogranicza, może uczestniczyć w tym obrzędzie, czyniąc z niego dla siebie własny 

rytuał przejścia. W niesionym zabawą i śpiewem tłumie umyka uwadze świętujących. 

Kiedy przodownica pochodu zdejmuje wianek i przekazuje go gospodarzowi, dla 

biesiadników oznacza to początek tańców, a dla Niemka symboliczny koniec pochodu. 

Kieruje się w stronę kaplicy, opuszczając powoli sferę życia: 

Wielka aleja lipowa była pusta; cały ogród był pusty; wszystko, co w tym dworze 

żyło, znajdowało się na dziedzińcu.  Szedł bardzo cicho i bardzo powoli, pod 

zwieszającymi się nisko, ciężkimi od liścia gałęźmi lip, a za nim biegły od 

dziedzińca nuty skrzypiec i pohukiwania basetli i bębna. […] U końca alei 

kaplica stała milcząca także, z rubinami wysoko pałającymi w szybach okien. 

Potem drżącą ręką popróbował klamki, z trudem otworzył drzwi i, do mrocz-

nego wnętrza wszedłszy, cicho je za sobą zamknął51. 

Cień jako postać ciągle balansująca między światem życia i śmierci nie może odejść 

z tego pierwszego w konwencjonalny sposób. Opuszczony przez babkę, nie ma też 

osoby, która mogłaby go opłakać. Korzysta więc z momentu communitas wytworzo-

nego przy okazji dożynek, aby dokonać samotnego przejścia i ostatecznie zająć miejsce 

w jednej z przestrzeni, między którymi wcześniej balansował. Jednocześnie widać tu, 

powracający w późnej twórczości Orzeszkowej, motyw pojawienia się śmierci w celu 

zauważenia praw rządzących światem i podkreślenia ironii ludzkiego istnienia52. 

Umieszczenie śmierci w samym środku pochodu dożynkowego przypomina scenę 

z „Wesela Wiesiołka”, gdzie na widok pojawienia się żniwiarza-Śmierci podczas wesela, 

jeden z bohaterów wypowiada słowa: Oto są wesela i miłości wasze! Trwałe są, be-

zpieczne, wieczne, nieprawdaż? […] Brzdęk i już nie ma! Brzdęk! i już koniec! Cha, 

cha, cha, cha!53. W przypadku „Cienia” jednak, oprócz ukazania marności i ulotności 

ludzkiej egzystencji, dzięki zasadzie kontrastu między wiwatującym tłumem a powol-

nym oddalaniem się bohatera od sfery życia, ujawnia się też ogromny smutek i samotność 

 
49 Orzeszkowa E., Cień, s. 106, [w:] tejże, Pisma zebrane, t. XXXIV, Krzyżanowski J. (red.), Książka 
i Wiedza, Warszawa 1950. 
50 Gloger Z., Obrzędy rolnicze, „Biblioteka Warszawska”, 8, 1867, s. 273-287.  
51 Orzeszkowa E., Cień, s. 107.  
52 Zob.: Martuszewska A., Pozytywistyczne parabole, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
1997, s. 181.  
53 Orzeszkowa E., Wesele Wiesiołka. Bajka, s. 123, [w:] tejże, Pisma zebrane, t. XXXII: Chwile, Krzy-

żanowski J. (red.), Książka i Wiedza, Warszawa 1951. Na ten fragment również zwraca uwagę Anna 

Martuszewska, zob.: Martuszewska A., dz. cyt., s. 181-182. 
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towarzyszące „ostatniej podróży”. Zakończenie noweli przypomina, że w doświad-

czeniu śmierci jesteśmy zawsze sami i mimo wytworzonego momentu wspólnoty 

podczas rytuału przejścia, najważniejszego przekroczenia dokonujemy w pojedynkę. 

6. Podsumowanie 

Powyższy przegląd ukazuje, w jak różny sposób jest przedstawiana ceremonia po-

grzebu w twórczości Elizy Orzeszkowej. Pierwszy wniosek, wynikający z najbardziej 

podstawowego podziału na rytuał dosłowny i symboliczny, jest taki, że nie zawsze 

muszą zostać spełnione wszystkie warunki, aby odbył się rytuał przejścia. To pojemna 

formuła, która może zostać zrealizowana zarówno poprzez długie przygotowania 

i czynności w stylu pompa funebris (jak było w „Szarej doli” i „Ogniwach”), ale także 

poprzez intymne, skryte przed światem zewnętrznym, zinternalizowane przeżycie jed-

nostki (w „Nizinach” i „Cieniu”). Jednocześnie wydaje się, że w każdym z przeana-

lizowanych przypadków przedstawienia obrzędu przez Orzeszkową uwyraźnia się jeden 

ważny deficyt – kompleks czynności mających spełnić funkcję kompensacyjną nie jest 

wystarczający dla harmonii wewnętrznej cierpiącej jednostki. Takie postaci jak Piotr 

Żminda czy Berek nie odnajdują ukojenia podczas uczestnictwa w zbiorowej ceremonii, 

a dopiero w odosobnieniu i ciszy lub – tak jak stało się to w przypadku Żmindy – nie 

odnajdują go wcale. Oprócz tego, zestawienie ze sobą powyższych przykładów pozwala 

ujawnić, że podmiot tego obrzędu jest niejednoznaczny. Nie zawsze jest nim osoba 

zmarła, wokół której został on zorganizowany. Często, co widać w omówionych utwo-

rach Orzeszkowej, podmiot staje się tak naprawdę przedmiotem, obiektem, będącym 

jedynie ośrodkiem, wokół którego organizują się podmioty aktywne, to znaczy uczestnicy 

pogrzebu. Pokazuje to, że pogrzeb jako wydarzenie znajduje się po stronie żywych, 

pozostaje w ich gestii, a żadna próba (której podjęła się na przykład bohaterka Nizin) 

zatarcia tej granicy, próba zyskania sprawczości we własnym obrzędzie przejścia, nie 

może zakończyć się powodzeniem. 
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Pogrzeb jako rytuał przejścia w wybranych utworach Elizy Orzeszkowej 

Streszczenie 
Niniejszy rozdział ma na celu zebranie i opisanie różnych przedstawień pogrzebu w twórczości Elizy 

Orzeszkowej. Przeanalizowane zostały cztery teksty tej autorki: nowele „Szara dola”, „Ogniwa”, „Cień” 

oraz powieść „Niziny”. W określeniu roli i wagi wydarzenia pogrzebu w poszczególnych utworach przy-

datna była koncepcja rytuałów przejścia (rites de passage), za pomocą której udało się wskazać miejsce 
pogrzebu w biografii i osobistym doświadczeniu zarówno osoby zmarłej, jak i osób dotkniętych jej śmiercią. 

Wskazano również tendencje obecne w opisywaniu pogrzebów przez Elizę Orzeszkową, a będące jedno-

cześnie kontynuacją jej innych pisarskich poszukiwań.  
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168 

 

Iwona Świdnicka1 

Sekwencja Dies irae w twórczości Tadeusza Bairda, 

Krzysztofa Pendereckiego i Krzysztofa Meyera  

1. Wstęp 

Obecność cytatu w kompozycji współczesnej jest przykładem syntezy przeszłości 

i teraźniejszości zarówno pod względem muzycznym, jak i dramaturgicznym. Jego 

identyfikacja łączy się z koniecznością odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: co, 

dlaczego i jak jest cytowane. Wśród różnych rodzajów cytatów reprezentujących odmienne 

funkcje odrębną grupę stanowią cytaty-symbole. Są wyraziste, krótkie, o dużej noś-

ności znaczeniowej; zawierają łatwe do rozszyfrowania przesłanie. Rozpoznawane są 

nawet w zmodyfikowanym lub uproszczonym kształcie. Jednym z takich cytatów-

symboli jest Dies irae, którego pojawienie się ma nie tyle przywołać skojarzenia ze 

średniowieczem, co ewokować nastrój grozy, z uwagi na treść odwołującą się do Sądu 

Ostatecznego i „płacenia” za grzechy. Tekst sekwencji2 najczęściej przypisywany jest 

Tomaszowi z Celano (Tomaso da Celano) żyjącemu w latach około 1190-1260, który 

stworzył osiemnaście rymowanych wersów, inspirowanych słowami proroka Sofoniasza3 

ze Starego Testamentu „do których nieznany autor dodał nierymowane zakończenie 

wraz ze słowem Amen”4. Poemat Tomasza z Celano włączony został we Włoszech do 

mszy typu requiem w XIV wieku, w Polsce zaś dopiero w połowie XV wieku. Z niego 

wywodzi się powszechnie używane wezwanie o modlitwę za zmarłych „Pie Iesu 

Domine, dona eis requiem” („Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie”). 
Celem pracy jest przedstawienie odmienności potraktowania przez kompozytorów 

sekwencji Dies irae, bowiem Tadeusz Baird w swej ostatniej kompozycji, napisanej 
trzy miesiące przed śmiercią, „Głosy z oddali” zawarł cytat jawny składający się 
z siedmiu pierwszych dźwięków sekwencji, Krzysztof Meyer w „VII Kwartecie 
smyczkowym”, dedykowanym pamięci zmarłego niedawno ojca, w formie aluzji zasto-
sował jedynie trzy pierwsze dźwięki, a Krzysztof Penderecki w oratorium „Dies irae”, 

 
1 Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. 
2 Przyjmuje się, że sekwencja jako główna forma muzyczna okresu karolińskiego narodziła się w Galii 

w VIII-IX wieku (na podstawie: Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle doku-

mentów Kościoła, Lublin 2000, s. 324). Wywodzi się od wokalizy wykonywanej na ostatniej sylabie liturgicz-

nego śpiewu Alleluja. Słowo „sekwencja” w chrześcijaństwie oznacza rodzaj religijnej kompozycji wokalnej 
zbliżonej do hymnu. Cechą charakterystyczną budowy sekwencji jest sukcesywne powtarzanie melodii kolej-

nych wersów (najczęściej po dwa kolejne wersy mają taką samą melodię). Dziś znanych jest około pięciu 

tysięcy tekstów sekwencji. Najstarsze polskie sekwencje pochodzą z XI wieku i w większości przypadków 

oparte były na znanych, powszechnie używanych melodiach. Od połowy XV wieku Dies irae umieszczane 
było w polskich graduałach franciszkańskich. 
3 Tekst odnosi się do Księgi Sofoniasza; jej przesłaniem jest wizja, że Bóg rozróżni sprawiedliwych po 

zagładzie ziemi: Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciem-

ności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur (Księga Sofoniasza, 1 (15), [w:] Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu, Warszawa 1982, s. 1001). XIII-wieczny anonimowy manuskrypt z tekstem sekwencji znajduje 

się w Bibliotece Narodowej w Neapolu i pochodzi z 1253-1255 roku. 
4 Caldwell J., Boyd M., Dies irae, [w:] The New Dictionary of Music and Musicians, Sadie S. (red.), vol. 7, 

Oxford 2001, s. 332. 
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poświęconym pamięci zamordowanych podczas II wojny światowej więźniów obozu 
w Oświęcimiu, związek z sekwencją zawarł w tytule, tylko symbolicznie cytując jej 
tekst (dies magnus irae). Do porównania sposobów opracowania sekwencji w dziełach 
tych twórców wykorzystano metodę porównawczą oraz metodę intertekstualną wyka-
zującą także związki słowno-muzyczne w każdej kompozycji. Kolejność omawiania 
kompozycji wyznaczają daty urodzin twórców, a nie daty powstawania ich dzieł. 

2. Przykłady i powody cytowania sekwencji 

Motyw Dies irae, ukazujący odwieczną walkę dobra ze złem, obecny od dawna 
w literaturze, filozofii i sztuce, był bardzo popularny w twórczości kompozytorów 
romantycznych; pojawił się między innymi w: „Symfonii fantastycznej” (1829-1830) 
Hektora Berlioza, „Totentanz” (1849) i „Symfonii Dantejskiej” (1855-1856) Ferenza 
Liszta, „Danse macabre” (1874) Camille Saint-Saëns'a, „Pieśniach i tańcach śmierci” 
(1875-1877) Modesta Musorgskiego, „II Symfonii” (1888-1894) Gustava Mahlera. 
U niektórych twórców przybierał wymiar wręcz obsesyjny, jak u Piotra Czajkowskiego: 
„Francesca da Rimini” (1876), „I Suita orkiestrowa” (1879), „Symfonia Manfred” (1885), 
czy Sergieja Rachmaninowa, który charakterystycznego początku sekwencji użył 
w większości swych najważniejszych kompozycji. Na jego motywie stworzył główny 
temat „I Symfonii” (1895), potem kolejno umieszczał jego transformacje w „I Sonacie 
fortepianowej” (1907), „II Symfonii” (1906-1908), „Wyspie umarłych” (1909), „Dzwo-
nach” (1913), „III Symfonii” (1935-1936) oraz „Tańcach symfonicznych” (1940). 
Cytowanie Dies irae było dla tych twórców sposobem na wyrażanie swoich poglądów 
na temat duchowości, problemów egzystencjalnych i metafizycznych. Było rodzajem 
autoekspresji i autorefleksji, aktem wiary w Boga niezależnie od religii. 

Z czasem cytowanie motywu Dies irae nabierało szerszego znaczenia i zaczęło 
funkcjonować także w obszarze muzyki XX wieku. Jej główne znaczenie związane 
z symbolami śmierci, strachu przed Sądem Ostatecznym zostało poszerzone o nowe 
obszary takie, jak zjawiska ponadnaturalne czy represje polityczne. Do kompozytorów 
XX-wiecznych włączających do swych dzieł sekwencję należeli między innymi: 
Mikołaj Miaskowski („V Symfonia” 1918, „VI Symfonia” 1923), Arthur Honegger 
(„Danse macabre” 1919), Eugène Ysaÿe („II Sonata na skrzypce solo” 1924), Dmitrij 
Szostakowicz („II Symfonia” 1927, „XII Symfonia” 1960-1961, „XIV Symfonia” 
1969), Ottorino Respighi („Impressioni brasiliane” 1928), Luigi Dallapiccola („Canti 
di prigionia” 1938-1941), Bernd Zimmermann („Soldaten” 1958-1960), Ronald Stevenson 
(„Passacaglia na temat DSCH” 1960-1962), Arvo Pärt („Miserere” 1989). 

W bogatą tradycję symbolicznego wykorzystania sekwencji wpisali się też polscy 
kompozytorzy, do których należeli Tadeusz Baird, Krzysztof Penderecki i Krzysztof 
Meyer. 

3. Tadeusz Baird 

Ostatnim utworem Tadeusza Bairda5 był cykl trzech pieśni na baryton i orkiestrę 
„Głosy z oddali” skomponowany w maju 1981 roku do późnych wierszy polskiego 
poety Jarosława Iwaszkiewicza – kuzyna i przyjaciela Karola Szymanowskiego, któ-

 
5 Tadeusz Baird ur. 26 lipca 1928 roku, zm. 2 września 1981 roku; jeden z inicjatorów i twórców Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, w młodości należał do tzw. Grupy 49; 

początkowo jego twórczość utrzymana jest w konwencjach neoklasycznych, później dodekafonicznych; 

kompozytor uznany został za jednego z ostatnich wybitnych liryków muzycznych (na podstawie Pociej B., 

Baird, [w:] Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, Dziębowska E. (red.), t. ab, Kraków 1979, s. 164-169). 
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remu dzieło zostało poświęcone z okazji obchodów stulecia jego urodzin. Utwór powstał 
na zamówienie Komitetu Obchodów Roku Karola Szymanowskiego, dla uczczenia 
setnej rocznicy urodzin, która przypadała w 1982 roku (prawykonanie odbyło się 
22 stycznia 1982 roku w Warszawie w wykonaniu chóru i orkiestry symfonicznej 
Filharmonii Narodowej pod batutą Witolda Rowickiego z udziałem Jerzego Artysza 
w partii barytonu). Cykl zamyka pieśń „W kościele” będąca rodzajem rozmowy 
z Bogiem o sprawach ostatecznych, rozmowy, jaką odbywa się przed śmiercią. Fakt, 
że dzieło powstało kilka miesięcy po śmierci poety i trzy miesiące przed śmiercią 
kompozytora nadaje mu jeszcze bardziej tragicznego i symbolicznego wymiaru. Utwór 
otwiera krótki, modlitewny wstęp fagotów, klarnetów i fletów małosekundowymi po-
chodami, po którym pierwszy fragment wiersza Iwaszkiewicza wykonuje baryton frazą 
opartą na odległościach pokrewnych wstępowi z kontrastującymi trzema skokami 
interwałowymi na słowach „uklęknę” i „wyrwaną” dla podkreślenia znaczenia tych 
słów. Cytaty Dies irae, aluzyjne w pierwszej i drugiej części (takt 27 oraz 47-48), 
w ostatniej zaś wyraziste, złożone z siedmiu pierwszych nut sekwencji, przypadające 
na słowa skierowane do Boga: powiedz raz, powiedz, co jest po Twojej stronie? 
(Przykład 1), poza funkcją semantyczną pełnią funkcję konstrukcyjną oraz sprawiają, 
że tryptyk ten odbieramy jako spójne dzieło. 

 

Przykład 1. Tadeusz Baird, „Głosy z oddali”, takty 85-89 – cytat sekwencji6 

Na uwagę zasługuje fakt, że stosowane dotąd przez kompozytora skomplikowane 

płaszczyzny dźwiękowe z brzmieniami klasterowymi lub akordowymi o skomplikowanej 

budowie teraz stają się unisonowe, a dysonanse rozwiązują się na czyste trójdźwięki. 

Ta prostota środków wyrazu, skupienie się na paru elementach7, pewnego rodzaju wy-

cofanie, muzyczna asceza sprawia, że dzieło przybiera postać wręcz metafizyczną 

o ogromnej sile wyrazu i wewnętrznej ekspresji. A poszczególne jego ogniwa łączy 

słowny motyw śmierci i muzyczny motyw Dies irae. Utwór ten ze względu na escha-

tologiczną tematykę jest wyjątkowy, to trzy solilokwia, subtelne, poetyckie, refleksyjne, 

intymne. Trzy monologi liryczne przepełnione wzruszeniem i smutkiem8. 

4. Krzysztof Penderecki 

W twórczości Krzysztofa Pendereckiego9 refleksja nad tematem śmierci i Sądu 
Ostatecznego przejawia się w wielu dziełach. W większości z nich, poruszających tę 

 
6 Baird T., Głosy z oddali. 3 pieśni na baryton i orkiestrę do słów Jarosława Iwaszkiewicza, partytura, PWM 

Kraków 1984. 
7 Gąsiorowska M., Głosy z oddali, [w:] Tadeusz Baird – sztuka dźwięku, sztuka słowa. Materiały sympozjum 

Warszawa 12 grudnia 1982, Tarnawska-Kaczorowska K. (red.), Warszawa 1984, s. 107.  
8 Tarnawska-Kaczorowska K., Tadeusz Baird. Głosy do biografii, Kraków 1997, s. 195. 
9 Krzysztof Penderecki ur. 23 listopada 1933 roku, zm. 29 marca 2020 roku; studiował kompozycję u Artura 

Malawskiego i u Stanisława Wiechowicza w Akademii Muzycznej w Krakowie; międzynarodowy rozgłos 

przyniosły mu sonorystyczne utwory: „Tren Ofiarom Hiroszimy”, „De natura sonoris” czy „Pasja według 
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tematykę, stosował cytat sekwencji Dies irae w jego muzycznej postaci, między innymi 
w operach „Czarna maska”, „Diabły z Loudun” i „Raj utracony” oraz w „Polskim 
requiem” i „VII Symfonii” zatytułowanej „Siedem bram Jerozolimy” – w odmiennych 
kontekstach i perspektywach, zawsze jednak jako symbol Apokalipsy, zagłady. W dzie-
łach tych ukazana jest wizja przyszłości, podkreślana przez przywoływanie cytatu 
sekwencji, w której człowiek i świat stopniowo pogrążając się w chaosie nieubłaganie 
podążają w korowodzie śmierci do totalnej zagłady10. Ofiarom zagłady poświęcił także 
swoje oratorium z 1967 roku „Dies irae”, z dopiskiem w języku łacińskim oratorium 
ob memoriam in perniciei castris in Oświęcim necatorum inexstinguibilem reddendam 
(„oratorium ku niegasnącej pamięci zamordowanych w obozie zagłady w Oświę-
cimiu”), na trzy głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę do słów biblijnych i poetyckich11 
przełożonych na język łaciński12. Oratorium, skomponowane na uroczystość odsło-
nięcia Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, składa 
się z trzech części: Lamentatio, Apocalypsis, Apotheosis. Nie tylko tytuł łączy utwór z 
sekwencją, ale także fragment tekstu „dies magnus irae” (część druga, takty 27-29) 
oraz na przestrzeni całego utworu liczne aluzje melodyczne do sekwencji opierające 
się na wielokrotnie powtarzanych trzech pierwszych dźwiękach (I część – takty 7, 13, 
41, 46, 48, 49, 51; II część – takty 22, 23, 42, 43, 44; III część – takty 11, 12) głównie 
na słowach mających negatywny wydźwięk np. o raniących cierniach (Przykład 2).  

Penderecki wykorzystuje w tym sonorystycznym dziele wszelkie dostępne środki, 
aby oddać przerażający obraz obozowego piekła: ostre, agresywne brzmienia, ekstre-
malnie kontrastową dynamikę, szepty, gwizdy, krzyki dla zobrazowania panującego 
chaosu i szaleństwa. Do słuchacza dociera dźwiękowa miazga żarząca się ekspresją13. 
A tłem tylko do tych ekspresyjnych efektów jest tu i ówdzie pojawiający się aluzyjny 
cytat melodyczny Dies irae. Penderecki nawiązuje także do tradycyjnej symboliki mu-
zycznej, związanej z tematem cierpienia i śmierci, stosując (…) figury między innymi 
suspiratio na słowie terminus etc.14  

Interesujący jest fakt, że Penderecki w 2014 roku skomponował kolejne oratorium, 

które nazwał „Dies illa” na trzech solistów, trzy chóry i orkiestrę symfoniczną, stano-

wiące jakby kontynuację oratorium „Dies irae”. Utwór powstał z okazji 100. rocznicy 

wybuchu I wojny światowej i dedykowany został ofiarom tej wojny. W prawykonaniu, 

które miało miejsce 9 listopada 2014 roku w Brukseli wzięło udział ponad tysiąc 

 

świętego Łukasza”; na początku lat 70. XX wieku Penderecki porzucił technikę sonorystyczną i rozpoczął 
„poszukiwania nowego rodzaju eufonicznego brzmienia”; w latach 80. wielkie zainteresowanie budziły jego 

kompozycje nawiązujące do wydarzeń politycznych np. „Polskie Requiem”; utwory komponowane od po-

czątku lat 90. były przejawem dążenia do wykształcenia nowego typu uniwersalnego języka muzycznego 

mającego znamiona lekkości, przejrzystości, dokładności a zarazem bogactwa różnorodności; od 1958 roku 
do 2019 był wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie (na podstawie Jarzębska A., Penderecki, [w:] 

Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, Dziębowska E. (red.), t. Pe-r, Kraków 2004, s. 8-38). 
10 Chłopicka R., Związki twórczości Pendereckiego z chrześcijańską tradycją obrzędową, [w:] Janicka-Słysz 

M., Malecka T., Szwajgier K., Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Prof. Mieczysławowi Toma-
szewskiemu w 80-lecie urodzin, Kraków 2001, s. 831. 
11 Teksty wykorzystane w oratorium to m.in.: fragmenty Psalmu 114, Pierwszy List do Koryntian św. Pawła, 

„La cimetière marin” Paula Valéry'ego. Fragment wiersza „Ciała” Władysława Broniewskiego, fragment 

wiersza „Warkoczyk” Tadeusza Różewicza i wiersza „Auschwitz” Louisa Aragona. 
12 Wszystkie użyte fragmenty wierszy oraz psalmów wybrał i zestawił sam kompozytor. 
13 Tomaszewski M., Krzysztof Penderecki i jego muzyka. Cztery eseje, Kraków 1994, s. 99. 
14 Chrenkoff M., Dies irae na 3 głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę, [w:] Tomaszewski M. (red.), Twór-

czość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu, t. 3, Karków 2010, s. 38. 
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wykonawców z krajów reprezentujących strony walczące w konflikcie. Tekst zawarty 

w kompozycji obejmuje większość strof sekwencji. Ukazuje obraz Sądu Ostatecznego, 

na którym strach grzeszników przed karą wymierzaną przez sprawiedliwego Sędziego 

łączy się z błaganiem o miłosierdzie. 

 

Przykład 2. Krzysztof Penderecki, „Dies irae” – cz. I, takt 13 –  

aluzyjny cytat sekwencji na słowach „cum spinarum”15 

5. Krzysztof Meyer 

Najmłodszy z kompozytorów – Krzysztof Meyer16 nazwany przez niemieckiego 

muzykologa Ludwiga Finschera specjalistą od kwartetów smyczkowych17, choć jest 

autorem ponad stu dzieł reprezentujących inne gatunki, swe zainteresowanie kamera-

listyką komentuje słowami:  

Kiedy byłem bardzo małym chłopcem, miałem okazję przysłuchiwać się domo-

wym koncertom kameralnym, które regularnie odbywały się w naszym domu. 

Stąd pierwszych wrażeń muzycznych dostarczała mi muzyka kameralna 

Beethovena, Schuberta i Brahmsa. Być może właśnie dlatego kameralistyka 

przez całe życie obchodziła mnie szczególnie18.  

Pierwszym nauczycielem muzyki Krzysztofa Meyera był jego ojciec i to jego 

pamięci dedykował swój „VII Kwartet smyczkowy” op. 65 w 1985 roku, który określa 

w przedmowie do partytury jako najbardziej kameralny ze wszystkich kwartetów i do-

daje, że jest rodzajem epitafium. Kwartet ten wykonywany jest w całości con sordino, 

ma budowę jednoczęściową złożoną z dwunastu segmentów, z czego tylko w dzie-

 
15 Penderecki K., Dies irae oratorium ob memoriam in pernicieri castris in Oświęcim necatorum 

inexstinguibilem reddendam na 3 głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę, PWM, Kraków 1985. 
16 Krzysztof Meyer ur. 11 sierpnia 1943 roku, kompozytor, pianista, pedagog, jeden z pierwszych studentów 

Krzysztofa Pendereckiego, kompozycję studiował także u Stanisława Wiechowicza, Witolda Lutosławskiego 

oraz pod kierunkiem Nadii Boulanger w Paryżu; przyjaźnił się m.in. z Szostakowiczem, za którego po jego 

śmierci dokończył pisać operę Gracze; w latach 1987-2008 był profesorem kompozycji w Hochschule für 
Musik w Köln; od 1966 roku wykłada na Akademii Muzycznej w Krakowie. Początkowo stosował technikę 

dodekafoniczną, punktualistyczną, sonorystyczną i collage, natomiast w późniejszych utworach powraca do 

zasady centrum brzmieniowego wyznaczającego hierarchię i prawidłowości przebiegu muzycznego (na pod-

stawie Helman Z., Meyer, [w:] Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, Dziębowska E. (red.), t. m, 
Kraków 2000, s. 221-227).  
17 Finscher L., Streichquartett, [w:] Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Blume F. (ed.), band 8, Kassel 

1997, s. 1972. 
18 Meyer K., Do i od kompozytora, Jabłoński M. (red.), Poznań 1994, s. 92. 
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wiątym grają równocześnie wszystkie instrumenty, w pozostałych występuje ich mniej, 

a w ostatnim tylko altówka, która w zakończeniu utworu gra pięć początkowych dźwię-

ków sekwencji Dies irae (Przykład 3). 

 

Przykład 3. Krzysztof Meyer, „VII Kwartet smyczkowy” – takty 230-232 –  

zakończenie z cytatem sekwencji Dies irae w altówce19 

Czynnikiem różnicującym poszczególne segmenty jest skład instrumentalny w od-

miennych, niepowtarzających się konfiguracjach. W segmentach I-IV oraz X-XI wystę-

pują duety, w V-VIII – tercety, w segmencie IX – tutti i w zamykającym – altówka 

solo. Utwór można zinterpretować jako przedstawienie relacji kompozytora z ojcem od 

wczesnego dzieciństwa aż po śmierć rodzica. W początkowych segmentach realizo-

wanych przez duety kompozytor przedstawił swą młodość, w kolejnych, z powięk-

szonym składem wiek dojrzały, w ostatnich segmentach zredukował skład do duetów, 

a w zamykającym pozostawił już tylko instrument solowy, dla podkreślenia samotności 

i pustki po stracie. 

„VII Kwartet smyczkowy” Meyera został wykonany po raz pierwszy 16 kwietnia 

1985 roku przez „Kwartet Wilanów”. Jest jednym z bardziej zwartych i jednolitych 

kwartetów kompozytora. Ma interesującą formę inspirowaną geometrią, o której 

Krzysztof Baculewski napisał:  

Figura inspirująca formę „VII Kwartetu smyczkowego” Krzysztofa Meyera 

przypomina symbol koperty, a więc poczty, listu. W powiązaniu z dedykacją 

„pamięci Ojca” nabiera ona znaczenia metafizycznego. Alegoryczną może 

wydawać się niecodzienna sytuacja, w której obsadę kwartetową wykorzystuje 

się ażurowo: z wyjątkiem jedynego epizodu tutti, zawsze co najmniej jeden 

instrument milczy. Sfera dźwiękowa z grą cały czas z tłumikiem tworzy aurę 

sui generis rozmowy z nieobecnym20. 

6. Konkluzja 

Badane przez mnie trzy utwory kompozytorów polskich pod kątem obecności 

i funkcjonowania w nich motywu Dies irae, reprezentujące różne gatunki muzyczne 

pisane były w różnych etapach kompozytorskiego życia (u schyłku, w młodości, w wieku 
 

19 Meyer K., 7th String Quartet, score, PWM, Kraków 1988. 
20 Baculewski K., Współczesność, cz. 2: 1975-2000, Historia muzyki polskiej, tom 7, Warszawa 2012, s. 86. 
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dojrzałym). Wszystkie łączy podobna dedykacja – pamięci zmarłych (wielkiego kompo-

zytora, ofiarom zagłady, zmarłego ojca), co sprawia, że cytat sekwencji w nich zawarty 

spełnia oprócz funkcji symbolicznej, także funkcję indeksykalną (upamiętniającą). Liczba 

osób, którym kompozycje są poświęcone niejako determinuje użyte środki wyrazu – 

w przypadku pojedynczych osób uproszczone dzięki stosowanej redukcji instrumentów, 

grze z tłumikiem, unisono, w dynamice piano; w przypadku zaś ogromnej liczby ofiar 

zagłady środki zostają zwielokrotnione, nawet w pewien sposób przesadnie rozbudo-

wane dla podkreślenia sprzeciwu wobec wyrządzonemu złu oraz rozpaczy po ponad 

milionie zamordowanych ludzi. 

Najbardziej wyraziste cytaty sekwencji znajdują się w ostatnich taktach „Głosów z 

oddali” Bairda i „VII Kwartetu smyczkowego” Meyera. Złożone z siedmiu i pięciu 

pierwszych dźwięków Dies irae są cytatami dosłownymi, czyli takimi, które użyte są 

w sposób jawny, wyróżniony, ułatwiający słuchaczom jego identyfikację oraz zrozu-

mienie celu i sensu owego przytoczenia. Penderecki, z uwagi na podkreślenie związku 

już samym tytułem swego oratorium, użył jedynie cytatów w postaci aluzyjnej, trzy-

dźwiękowej najczęściej w momentach realizujących przez wokalistów tekst o nega-

tywnym wydźwięku (np. o raniących cierniach). Owe liczne aluzje:  

użyte są z pełną świadomością. Ich zadaniem jest odesłać słuchacza do kon-

kretnego tekstu, z jakimś określonym celem. (…) Operują motywem o minimalnej 

ilości dźwięków (…), wnoszą do utworu element swoistej gry ze słuchaczem21. 

 Kompozytor jednak z uwagi na słowne podkreślenie związku swego dzieła z sek-

wencją Dies irae nie stworzył swymi muzycznymi aluzjami aury zagadkowości. Jego 

utwór to muzyczny protest przeciw złu, jakie wielokrotnie ogarniało ludzkość w XX 

wieku. Tym, co łączy te trzy różne sposoby opracowania cytatu sekwencji u Bairda, 

Pendereckiego i Meyera jest ewokowanie nastroju tragizmu, strachu i smutku. Pierwszy 

powodowany wydarzeniami wojennymi, drugi przeczuciem zbliżającej się śmierci, 

trzeci uczuciem straty po zmarłym. 
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Sekwencja Dies irae w twórczości Tadeusza Bairda, Krzysztofa Pendereckiego 

i Krzysztofa Meyera 

Streszczenie 

Motyw Dies irae, czyli Dzień Gniewu, swoiste memento mori przypominające o rozliczeniu za winy po 
śmierci, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w muzyce. Obarczony silnym ładunkiem znaczenio-

wym cytat tej sekwencji pełni w utworach rolę symboliczną. Cieszył się dużą popularnością u kompo-

zytorów romantycznych (Berlioz, Liszt, Saint-Saëns) i późniejszych (Honegger, Crumb). W twórczości 

niektórych kompozytorów pojawiał się w wielu utworach (Czajkowski, Szostakowicz, Rachmaninow), 
w sposób wyrazisty, jakby na nim spoczywał ciężar, w nim zawierała się prawie cała treść dzieła.  

W bogatą tradycję wykorzystania Dies irae wpisali się też polscy kompozytorzy współcześni: Tadeusz 

Baird, Krzysztof Penderecki i Krzysztof Meyer. Celem pracy jest przedstawienie odmiennego potrakto-

wania przez tych kompozytorów sekwencji, bowiem Baird w swej ostatniej kompozycji, napisanej trzy 
miesiące przed śmiercią, „Głosy z oddali” zawarł cytat jawny składający się z siedmiu pierwszych dźwięków 

sekwencji, Meyer w „VII Kwartecie smyczkowym”, dedykowanym pamięci zmarłego niedawno ojca, 

w formie aluzji zastosował jedynie trzy pierwsze dźwięki, a Penderecki w oratorium „Dies irae”, poświę-

conym pamięci zamordowanych podczas II wojny światowej więźniów obozu w Oświęcimiu, związek 
z sekwencją zawarł w tytule, tylko symbolicznie, cytując jej tekst (dies magnus irae). Interesujący jest fakt, 

że Penderecki 47 lat po stworzeniu oratorium „Dies irae” skomponował drugie oratorium zatytułowane 

„Dies illa” z okazji obchodów 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej i dedykował jej ofiarom. Do 

porównania sposobów opracowania sekwencji w dziełach tych twórców wykorzystano metodę porów-
nawczą oraz metodę intertekstualną wykazującą także związki słowno-muzyczne w każdej kompozycji. 

Praca może stanowić podstawę do dalszych badań nad użyciem sekwencji Dies irae w twórczości innych 

polskich kompozytorów współczesnych. 

Słowa kluczowe: Dies irae, sekwencja, Baird, Penderecki, Meyer 
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Magdalena Okła1 

Taki, na chybił trafił, jej omen i amen – paradoksy 

śmierci w wierszu W. Szymborskiej „Każdemu kiedyś” 

oraz w jego przekładach na język angielski i hiszpański 

1. Wprowadzenie  

Motyw śmierci bardzo często pojawia się w poezji Wisławy Szymborskiej2. Poetka 

wypowiada się na temat umierania i zmarłych z charakterystycznym dla siebie iro-

nicznym dystansem, który z jednej strony pozwala uniknąć patosu, a z drugiej przy-

kuwa uwagę odbiorcy, nie pozwalając mu przejść obojętnie obok tego trudnego tematu 

i zmuszając go do przyjrzenia się śmierci z nowych zaskakujących punktów widzenia. 

W żartobliwym „Nagrobku” Szymborska, opisując swój własny grób, oswaja czy-

telnika z myślą o nieuchronnym końcu, jaki czeka każdego z nas, natomiast w utworze 

„Pogrzeb” z tomu „Ludzie na moście”, przytaczając strzępy banalnych rozmów uczest-

ników pochówku, demaskuje naszą nieumiejętność znalezienia odpowiednich słów 

w sytuacji, gdy tracimy kogoś bliskiego. W „Listach umarłych” poetka z niepozbawioną 

czułości pobłażliwością przygląda się naiwności zmarłych, którzy nie mogli przewi-

dzieć, co stanie się po ich śmierci, a jednak wpatrują się nam ufnie w oczy/ bo wyszło 

im z rachunku, że ujrzą w nich doskonałość3. W wierszu „Nad Styksem”, zestawiając 

grecki mit o Charonie ze zdobyczami technologicznymi dwudziestego wieku, każe 

nam skonfrontować nasze piękne wyobrażenia o tym, co dzieje się z duszą po śmierci 

z brzydotą i masowością umierania w świecie dręczonym przez wojny i dyktatury. 

W liryku „O śmierci bez przesady” noblistka kwestionuje wszechmoc śmierci, bezli-

tośnie wymieniając braki w jej wykształceniu, umiejętnościach, a nawet obyciu towa-

rzyskim i celnie zauważa, że: Kto twierdzi, że jest wszechmocna,/ sam jest żywym 

dowodem,/ że wszechmocna nie jest4. Z kolei w wierszu „Kot w pustym mieszkaniu” 

z perspektywy kocich łap opisuje pustkę, jaka pozostaje po śmierci kogoś bliskiego5. 
 

1 magdalena.okla@mail.umcs.pl, Instytut Neofilologii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej, https://www.umcs.pl. 
2 O motywie śmierci w poezji Szymborskiej pisze m.in. Marek Bernacki. (Zob.: Bernacki M., Motyw śmierci 

w późnej poezji Wisławy Szymborskiej, Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity Studia minora 

Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, 2006). 
3 Szymborska W., Listy umarłych, [w:] Nic dwa razy. Wybór wierszy/Nothing Twice. Selected Poems, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, s. 126. 
4 Szymborska W., Kot w pustym mieszkaniu, [w:] Nic dwa razy. Wybór wierszy/Nothing Twice. Selected 

Poems, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, s. 254. 
5 Utwór „Kot w pustym mieszkaniu” jest jednym z najczęściej czytanych i analizowanych wierszy Wisławy 

Szymborskiej. Jak zauważa Agata Brajerska-Mazur: Jest to poruszający wiersz o śmierci, który z jednej 

strony wpisuje się w bogatą tradycję utworów elegijnych, pieśni lamentacyjnych, liryków żałobnych czy 

trenów, z drugiej ją narusza. Wśród wybitnych wierszy polskiej noblistki zajmuje miejsce szczególnie wyjąt-
kowe i jest traktowany przez wielu czytelników jako tekst kultowy. Brajerska-Mazur A., Filutka z filigranu 

paraduje w cudzym losie. Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare 

Cavanagh, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 152. Por. Żak S., …tego nie robi się kotu. W. Szymborska, 

Kot w pustym mieszkaniu, s. 133-142, [w:] tenże (red.), Obmyślam świat, czyli o poezji Wisławy Szymborskiej, 
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Ironiczny dystans wobec śmierci odnajdziemy również w utworze „Każdemu kiedyś” 
z tomu „Wystarczy”, w którym Szymborska ukazuje paradoksy związane z naszym 
postrzeganiem umierania. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, jakimi środkami 
językowymi posługuje się poetka, by pokazać paradoksalność śmierci oraz ambi-
walentność naszych postaw wobec niej, a następnie sprawdzenie, czy i jak paradoksy 
te zostały oddane w przekładach na język angielski i hiszpański. Przedmiotem naszego 
zainteresowania będzie również refleksja nad tym, czy tłumacze na wymienione języki 
napotykali podobne problemy translatorskie oraz jakie techniki6 wykorzystali, aby 
sobie z nimi poradzić.  

Umberto Eco, pisząc o tłumaczeniu tekstów poetyckich, zauważa, że: 

[t]łumaczenie to strategia, której celem jest wywołanie w innym języku tego 
samego efektu, jaki wywołuje tekst źródłowy, a o tekstach poetyckich mówi się, 
że celem ich jest wywołanie efektu estetycznego. […] Efekt estetyczny nie jest 
fizyczną czy emocjonalną odpowiedzią, lecz zaproszeniem do przyjrzenia się, 
w jaki sposób owa odpowiedź wywoływana jest przez daną formę, w procesie 
ciągłego „tam i z powrotem” pomiędzy przyczyną i skutkiem. Estetyczna satys-
fakcja nie prowadzi ostatecznie do efektu, który odczuwamy, ale do uznania 
dla strategii tekstualnej, która go wywołuje. Owo uznanie obejmuje również 
strategie stylistyczne na poziomie substancji, która jest innym sposobem wyka-
zania – za Jakobsonem – autorefleksyjności języka poetyckiego. 
Tłumaczenie tekstu poetyckiego powinno pozwolić na spełnienie się owego 
„tam i z powrotem” pomiędzy Manifestacją Linearną i treścią. Trudność pracy 
nad substancją sprawia – i jest to bardzo stary problem – że poezja pozostaje 
trudniejsza do przetłumaczenia niż jakikolwiek inny gatunek tekstowy, ponie-
waż […] występuje w niej cała gama ograniczeń na poziomie Manifestacji 
Linearnej, która determinuje treść, a nie odwrotnie7. 

 
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1998; Nyczek T., Po raz dwudziesty pierwszy (Kot w pustym 

mieszkaniu), s. 291-305, [w:] tenże, Jarmark cudów 30 x Szymborska, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 2015. 
6 Krzysztof Hejwowski definiuje technikę tłumaczeniową jako wybór pewnego rozwiązania konkretnego 
problemu napotkanego w trakcie procesu tłumaczenia oraz wyróżnia następujące techniki tłumaczeniowe: 

reprodukcja bez objaśnień, reprodukcja z objaśnieniem, tłumaczenie syntagmatyczne bez objaśnień, tłuma-

czenie syntagmatyczne z objaśnieniem, uznany ekwiwalent, ekwiwalent funkcjonalny, hiperonim, ekwiwalent 

opisowy, opuszczenie. Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2009, s. 76-83. Natomiast Maria Piotrowska techniki tłumaczeniowe utożsamia z proce-

durami tłumaczeniowymi, które definiuje jako rozwiązania szczegółowe i decyzje lokalne dotyczące jednostek 

tłumaczeniowych. Piotrowska M., Tłumaczenie strategiczne, s. 71, [w:] Piotrowska M. (red.), Perspektywy na 

przekład, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021. Z kolei Jerzy Brzozowski proponuje, 
żeby do dyskursu przekładoznawczego wprowadzić pojęcie figury przekładu, rozumianej jako przejaw 

kreatywności tłumacza, posiadający określone wyznaczniki formalne i funkcjonalne. Badacz postuluje, aby 

figury przekładu analizować na tle języka oryginału oraz na tle języka docelowego. Wśród figur przekładu na 

tle języka oryginału Brzozowski wyróżnia: eksplicytację, generalizację, modulację, adaptację, amplifikację, 
inwersję, redukcję, dokonywanie poprawek oryginału. Figury te mogą występować w różnych funkcjach: 

referencyjnej, apelatywnej, fatycznej, emotywnej, metajęzykowej oraz poetyckiej. Natomiast na tle języka 

docelowego do figur przekładu według badacza należą: zapożyczenie leksykalne, kalka, neologizm inspiro-

wany tekstem oryginału, tłumaczenie dosłowne, i hybrydalne konstrukcje frazeologiczne. Brzozowski J., 
Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2011, s. 80, 85-162. 
7 Eco U., Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu, przeł. Miszalska J., Surma-Gawłowska M., Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, s. 267. 
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Z kolei Ewa Kraskowska odnotowuje, że: 

jeśli akt tłumaczenia jest najbardziej wnikliwą analizą i interpretacją tekstu 

wyjściowego, pozwalającą wydobyć na jaw nawet takie jego cechy, których nie 

jest świadom sam autor, to akt krytycznotranslatorski nie tylko w pewnym 

zakresie „powtarza” pracę wykonaną przez tłumacza, lecz także efekty tej 

ostatniej rozbiera na czynniki pierwsze8. 

Natomiast Edward Balcerzan wymienia następujące cele krytyki przekładu: 

1. ujawnienie translatorskiej genezy analizowanego dzieła, 

2. utrwalenie poczucia, iż obcujemy z utworem problematycznym, gdyż 

wszelkie tłumaczenie (zwłaszcza artystyczne) ma charakter wtórny, po-

chodny, niesamoistny wobec pierwowzoru, jest więc czymś w rodzaju – 

jednej z wielu możliwych – hipotezy na temat oryginału, 

3. ugruntowanie poglądu, iż – w związku z powyższym – również autorstwo 

przekładu staje się problematyczne, gdyż każdy przekład stanowi sumę 

kompromisów między wolą pierwszego autora, który rzecz całą zapro-

jektował i pod wieloma względami ograniczył tłumacza, a wolą tłu-

macza, który – w języku docelowym – określił kształt ostateczny utworu 

ograniczając w nim wszechwładzę autorską twórcy oryginału,  

4. i w ślad za tym: zniwelowanie różnicy ontologicznej między skutkami 

wadliwych (oburzających) a rewelacyjnych (zachwycających) decyzji 

tłumacza: złe czy dobre tłumaczenie pozostaje jedynie wariantem, skład-

nikiem otwartej serii9.  

W naszej analizie będziemy zatem poruszać się nie tylko „tam i z powrotem” po-

między tekstem wyjściowym a przekładem na język angielski oraz między tekstem 

wyjściowym a przekładem na język hiszpański, starając się odkryć, jakich kompro-

misów musieli dokonywać tłumacze oraz rozbierając na czynniki pierwsze zapropono-

wane przez nich rozwiązania translatorskie, ale również „na boki”, porównując ze sobą 

tłumaczenia na obydwa wymienione języki i przyglądając się, jak realizują się w nich 

hipotezy na temat oryginału. 

2. Paradoks pierwszy – abstrakcyjność i realność 

Śmierć prędzej czy później czeka każdego z nas, ale zwykle o niej nie myślimy. 

Jest ona powszechna i nieuchronna, a jednak, dopóki nas nie dotyczy, jest nam obojętna. 

Pozostaje dla nas abstrakcyjnym pojęciem dopóki bezceremonialnie nie wkroczy ona 

w nasze życie, odbierając nam kogoś, kogo kochamy, a tym samym zmuszając do 

zastanowienia się nad nią, do zadania sobie najważniejszych egzystencjalnych pytań. 

Nasz emocjonalny dystans wobec śmierci zostaje gwałtownie skrócony, przestaje ona 

być czymś, o czym tylko czytamy w gazetach i słyszymy w telewizji, czymś, co oglą-

 
8 Kraskowska E., Porównanie jako metoda krytyki przekładu, Tekstualia, 3 (54), 2018, s. 58. 
9 Balcerzan E., Tłumaczenie jako „wojna światów” W kręgu translatologii i komparatystyki, Wydawnictwo 

Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 133-134. 
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damy w filmach i grach komputerowych, a staje się naszym osobistym doświad-

czeniem. Tak pisze o tym Szymborska:  

Każdemu kiedyś ktoś bliski umiera, 

między być albo nie być  

zmuszony wybrać to drugie10. 

Postawę emocjonalnego dystansu wobec śmierci poetka ujęła przy pomocy sek-

wencji trzech zaimków: każdemu, kiedyś, ktoś. Kontrastują one z następującym po nich 

przymiotnikiem bliski. Abstrakcyjne zjawisko nagle staje się naszym osobistym doświad-

czeniem, na które nie byliśmy przygotowani. Kończący wers czasownik umiera użyty 

w czasie teraźniejszym, unaocznia nam realność śmierci, która dokonuje się, a nie 

kiedyś gdzieś, ale właśnie tu i teraz. Jak pisze Ireneusz Ziemiński: 

Moją śmierć zawsze postrzegam wyłącznie w czasie przyszłym, nigdy zaś 

w teraźniejszym czy przeszłym; dana jest mi więc jako zdarzenie, które –

jakkolwiek nieuchronne – zawsze jest przede mną, należąc do abstrakcyjnego 

„pojutrze”. Tymczasem Twoja śmierć może być mi dana we wszystkich trzech 

wymiarach czasu. O ile więc moja śmierć jest przeze mnie postrzegana jako 

nigdy aktualnie nie urzeczywistniona możliwość, o tyle Twoja śmierć może być 

mi dana jako zdarzenie realne, dokonujące się tu i teraz11. 

Wyrwani z fotela beznamiętnego widza, stajemy się nagle – wbrew naszej woli – 

uczestnikami dramatu, statystami pozbawionymi wpływu na bieg wydarzeń, a jednak 

głęboko odczuwającymi skutki decyzji podjętej bez naszego udziału. Pierwszoplano-

wymi aktorami w teatrze reżyserowanym przez śmierć stają się nasi najbliżsi. Hamle-

towskie być albo nie być przestaje być tylko filozoficznym pytaniem, a staje się wyborem, 

którego jednak za naszych bliskich umarłych dokonał ktoś inny.  

Spójrzmy jak paradoks ten został oddany w przekładach na język angielski: 

Everyone sometime has somebody close die, 

between to be or not to be 

he’s forced to choose the latter12. 

i hiszpański: 

A todos alguna vez se les muere alguien cercano, 

entre ser y no ser 

obligado a escoger lo segundo13. 

Ta sama kolejność w sekwencji wymienianych elementów służąca stopniowaniu 

napięcia zachowana została w wersji angielskiej. W przekładzie na język hiszpański 

czasownik muere [umiera] pojawia się przed zaimkiem alguien [ktoś], co osłabia nieco 

efekt zaskoczenia. Niemniej jednak w obydwu przekładach czytelnicy odnajdą ukazany 

 
10 Szymborska W., Każdemu kiedyś, [w:] Enough/Wystarczy, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 22.  
11 Ziemiński I., Twoja śmierć: próba eksplikacji doświadczenia śmierci, Diametros, 11, 2007, s. 118.  
12 Szymborska W., Everyone Sometime, [w:] Enough/Wystarczy, przeł. Cavanagh C., Wydawnictwo a5, 

Kraków 2014, s. 23. 
13 Szymborska W., A todos alguna vez, [w:] Wystarczy/Hasta aquí, przeł. Beltrán G., Murcia A., Bartleby 

Editores, Madryt 2014, s. 29. 
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przez Szymborską paradoks, polegający na tym, że śmierć postrzegamy jako coś ab-

strakcyjnego, dopóki nie odbierze ona nam kogoś bliskiego. Również nawiązanie do 

szekspirowskiej tragedii zostało zachowane w obydwu omawianych tłumaczeniach. 

3. Paradoks drugi – banalność umierania i bunt wobec śmierci 

Śmierć jest wpisana w porządek świata, jest powszechna i nieuchronna, a mimo to 

nie potrafimy się z nią pogodzić: 

Ciężko nam uznać, że to fakt banalny, 

włączony w bieg wydarzeń, 

zgodny z procedurą; 

 

prędzej czy później na porządku dziennym, 

wieczornym, nocnym czy bladym porannym14. 

Prozaiczność umierania została podkreślona poprzez zestawienie wyrażeń zaczerp-

niętych z języka urzędowego: zgodny z procedurą, porządek dzienny z frazeolo-

gizmami odnoszącymi się do nieuchronności (prędzej czy później) oraz powszechności 

śmierci (być na porządku dziennym). Ciekawym chwytem zastosowanym przez poetkę 

jest także innowacja frazeologiczna15, polegająca na dodaniu komponentu oraz nagro-

madzeniu frazeologizmów16. Frazeologizm coś jest na porządku dziennym oznaczający, 

że coś się stale powtarza, często zachodzi, często się powtarza17 został rozszerzony 

o przymiotniki odnoszące się do pór dnia i nocy: dziennym, wieczornym, nocnym czy 

bladym porannym. A zatem śmierć, niczym bezduszna urzędniczka postępująca zgodnie 

z procedurą nie tylko stale kogoś zabiera, ale robi to o dowolnej porze dnia i nocy. Po-

czucie nieustannego zagrożenia śmiercią, o której wiemy, że jest nieuchronna, a jedno-

cześnie nie wiemy, kiedy nastąpi, wzmacnia wyrażenie prędzej czy później oznaczające 

nie wiadomo dokładnie kiedy, ale na pewno; kiedyś, kiedykolwiek18. Frazeologizm na 

porządku dziennym przywołuje na myśl wyrażenie porządek dzienny, czyli:  

list[ę] spraw, które mają być rozważane na zebraniu oraz ich kolejność oraz 

zwrot przejść nad czym do porządku (dziennego) oznaczający nie dyskutować, 

nie debatować nad czymś, nie zajmować się czym, pominąć co19.  

 
14 Szymborska W., Każdemu…, s. 22. 
15 Janusz Pociask definiuje innowacje frazeologiczne jako: Zmiany dokonywane w strukturze stałych 
związków frazeologicznych wybiegające poza normę frazeologiczną. Pociask J., Tłumaczenie innowacji 

semantycznych stałych związków frazeologicznych, Rocznik Przekładoznawczy, 10, 2015, s. 152. 
16 Pociask wyróżnia cztery typy innowacji frazeologicznych, są to: defrazeologizacja, kontaminacja, deseman-

tyzacja, nagromadzenie frazeologizmów, tamże, s. 154. Z kolei Anna Pajdzińska wymienia następujące typy 
przekształceń frazeologicznych, jakie możemy zaobserwować we współczesnej poezji: modyfikacje frazeolo-

gizmów (fleksyjne, syntaktyczne, leksykalne poprzez dodanie, ujęcie lub wymianę członu/członów, tworzenie 

związków analogicznych), derywacja frazeologiczna, kontaminacje frazeologizmów i aluzje frazeologiczne. 

(Zob.: Pajdzińska A., Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Agencja Wydawniczo-Handlowa, 
Lublin 1993). 
17 Sobol E. (red.), Mały Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 678. 
18 Tamże, s. 705. 
19 Tamże, s. 678. 
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Tak oto nasza osobista tragedia, czyli śmierć najbliższej nam osoby jest dla bez-

dusznej urzędniczki tylko jednym z punktów na liście zadań do wykonania. Mimo to 

nie potrafimy się z tym pogodzić, czyli przejść nad tym do porządku dziennego.  

Spójrzmy jak paradoks ten został oddany w przekładach na omawiane języki: 

We can’t admit that it’s a mundane fact, 

subsumed in the course of events, 

in accordance with procedure: 

 

sooner or later on the daily docket, 

the evening, late night, or first dawn docket20; 

 

Nos cuesta reconocer que es un acto banal, 

unido al transcurso de los hechos, 

de acuerdo con los procedimientos; 

 

antes o después a la orden del día, 

de la tarde, de la noche o del pálido amanecer21. 

Możemy zaobserwować, że oddanie wyrażeń charakterystycznych dla języka urzę-

dowego nie stanowiło trudności dla autorów omawianych przekładów i zostały one 

zachowane w obydwu językach: in accordance with procedure [zgodnie z procedurą], 

de acuerdo con los procedimientos [zgodnie ze sposobami postępowania]. W obydwu 

przekładach oddano także nieuchronność śmierci wyrażoną w oryginale dzięki zasto-

sowaniu frazeologizmu prędzej czy później. Warto jednak zauważyć, że o ile Clare 

Cavanagh zdecydowała się na dosłowne tłumaczenie frazeologizmu za pomocą równo-

ważnego semantycznie wyrażenia sooner or later [prędzej czy później], o tyle Gerardo 

Beltrán i Abel Murcia zrezygnowali z ekwiwalentnego frazeologizmu tarde o temprano 

[dosł. późno lub wcześnie] i posłużyli się sformułowaniem antes o después [dosł. 

przed lub po], które również oddaje sens oryginału.  

Zdecydowanie większym wyzwaniem okazała się innowacja frazeologiczna pole-

gająca na rozszerzeniu zwrotu być na porządku dziennym o przymiotniki odnoszące się 

do pór dnia i nocy. Janusz Pociask wyróżnia cztery techniki, którymi może posłużyć 

się tłumacz w przekładzie innowacji frazeologicznych: 

1. Tłumaczenie dosłowne innowacji frazeologizmu, jeśli stanowi równowar-

tość semantyczną jednostki frazeologicznej w języku wyjściowym. Technikę 

tę można zaobserwować w tłumaczeniu frazeologizmów motywowanych 

obrazem lub w porównaniach frazeologicznych. Niekiedy, tłumacząc do-

słownie, tworzymy okazjonalny frazeologizm […]. 

2. Oddanie innowacji języka wyjściowego przez frazeologizm w formie kano-

nicznej lub zmodyfikowanej, stosując jakoby równoważny frazeologizm 

w języku docelowym. 

 
20 Szymborska W., Everyone…, s. 23. 
21 Szymborska W., A todos…, s. 29. 
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3. Parafraza (interpretacja sensu) innowacji tekstu wyjściowego w języku 

docelowym, stosowana w przypadku braku ekwiwalencji systemowej w obu 

językach. 

4. Stworzenie quasi-frazeologizmu dla potrzeb danego kontekstu, który 

stanowi ramy do jego zrozumienia22. 

Beltrán i Murcia zdecydowali się na wykorzystanie frazeologizmu: orden del día. 

Należy zauważyć, że wyrażenie to ma w języku hiszpańskim dwa znaczenia, w zależ-

ności od tego, w jakim rodzaju gramatycznym zostanie użyty rzeczownik orden: 

1. m Określenie tego, co danego dnia ma być przedmiotem dyskusji lub zadań 

[stawianych] jakiemuś zgromadzeniu lub przedsiębiorstwu. 

2. ż wojsk. Rozkaz, który każdego dnia wydaje się oddziałowi wojska, wska-

zując zadania, jakie mają do wykonania żołnierze23. 

Pierwsze znaczenie stanowi ekwiwalent polskiego frazeologizmu porządek dzienny. 

Tłumacze zdecydowali się na użycie frazeologizmu w drugim znaczeniu. Co za tym 

idzie w omawianym fragmencie przekładu na język hiszpański śmierć może budzić 

skojarzenia nie z urzędniczką wykonującą zadania według określonego planu, ale 

z generałem wydającym rozkazy żołnierzom. W wersji hiszpańskojęzycznej udało się 

natomiast zachować innowację frazeologiczną polegającą na dodaniu określeń odno-

szących się do różnych pór dnia i nocy. W języku hiszpańskim (w przeciwieństwie do 

języka angielskiego) przymiotniki są zwykle umieszczane po rzeczowniku, co pozwo-

liło na zastosowanie przerzutni – podobnie jak w oryginale – dzięki czemu tłumaczom 

udało się zachować efekt zaskoczenia.  

Z kolei Cavanagh nie zdecydowała się na wykorzystanie frazeologizmu the order of 

the day, który zawiera w sobie zarówno znaczenie polskiego zwrotu być na porządku 

dziennym, jak i wyrażenia porządek dzienny: 

1. w parlamencie lub na oficjalnych spotkaniach lista spraw do omówienia 

danego dnia 

2. pot. coś bardzo powszechnego lub ważnego24. 

Zamiast tego w przekładzie na język angielski pojawił się rzeczownik docket, który 

oznacza: 

1. oficjalny dokument opisujący coś, co jest dostarczane lub transportowane 

oraz zwierający szczegółowe informacje o miejscu pochodzenia i przezna-

czenia 

2. amer. wokanda lub ustalony plan spotkania biznesowego25. 

 
22 Pociask J., dz. cyt., s. 157. 
23 https://dle.rae.es/orden?m=form, 1. m. Determinación de lo que en el día de que se trata deba ser objeto de 
las discusiones o tareas de una asamblea o corporación. 2. f. Mil. orden que diariamente se da a los cuerpos 

de un ejército o guarnición señalando el servicio que han de prestar las tropas. (Tutaj i dalej, o ile nie 

zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia z języka angielskiego i hiszpańskiego autorki, M.O.) 
24 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/order-of-the-day, in a parliament or in formal meetings, 
the list of matters to be discussed on a particular day, informal something that is very common or important. 
25 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/docket, an official document describing something 

that is being delivered or transported and giving details of where it is coming from and where it is going to, 

US a list of cases to be dealt with in a law court, or an agenda in business. 

https://dle.rae.es/orden?m=form
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/order-of-the-day
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/docket
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W przekładzie na język angielski śmierć przyjmuje zatem postać sędziego skazu-
jącego ludzi na… śmierć. Możemy także zauważyć, że w anglojęzycznym przekładzie 
pojawiła się dwukrotnie aliteracja nieobecna w oryginale: daily docket [dzienna wokanda] 
oraz dawn docket [dosł. wczesnoranna wokanda]. Co więcej, angielska składnia wymu-
siła powtórzenie rzeczownika docket na końcu linijki, przez co efekt zaskoczenia inno-
wacją frazeologiczną został nieco osłabiony.  

4. Paradoks trzeci – pewność i przypadkowość 

W strofie czwartej ukazany jest paradoks nieuchronności, a zarazem przypadkowości: 

i oczywisty jak hasło w indeksie, 
jak paragraf w kodeksie, 
jak pierwsza lepsza 
data w kalendarzu26. 

Na nieuchronność śmierci wskazuje tutaj seria trzech porównań, z których dwa 
pierwsze nawiązują do języka urzędniczego: hasło w indeksie, paragraf w kodeksie, 
a trzeci – data w kalendarzu – z jednej strony wskazuje na coś zaplanowanego, a z dru-
giej – dzięki dodaniu frazeologizmu pierwsza lepsza – sugeruje przypadkowość.   

Spójrzmy jak paradoks nieuchronności i przypadkowości śmierci oddany został 
w przekładach na język angielski: 

and explicit as an entry in an index, 
as a statue in a codex, 
as any chance date 
on a calendar27.  

i hiszpański: 

y evidente como un dato en un registro, 
como un apartado en un código, 
como una fecha cualquiera 
en el calendario28. 

Możemy zauważyć, że w obydwu przekładach tłumacze wiernie zachowali se-
kwencję trzech porównań, z których dwa pierwsze nawiązują do języka urzędniczego, 
a trzecie zostało przełamane przez dodanie określenia wskazującego na przypadkowość. 

5. Paradoks czwarty – prawo natury i zbrodnia wobec jednostki 

W piątej strofie poetka wskazuje na jeszcze jeden paradoks związany z naszym po-
strzeganiem umierania. Śmierć, korzystając z przysługujących jej przywilejów, postę-
pując zgodnie z zasadami obowiązującymi w przyrodzie, a zatem, egzekwując swoje 
prawo do odebrania komuś życia w dowolnie przez siebie wybranym momencie (naj-
częściej bez uprzedzenia), popełnia jednocześnie zbrodnię wobec jednostki: 

Ale takie jest prawo i lewo natury. 
Taki, na chybił trafił, jej omen i amen. 
Taka jej ewidencja i omnipotencja29. 

 
26 Szymborska W., Każdemu…, s. 22. 
27 Szymborska W., Everyone..., s. 23. 
28 Szymborska W., A todos…, s. 29. 
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Paradoks ten został wyrażony z charakterystycznym dla Szymborskiej ironicznym 

dystansem. Jako punkt wyjścia do stworzenia innowacji frazeologicznej, będącej jedno-

cześnie źródłem żartu językowego poetka wykorzystała wieloznaczność rzeczownika 

prawo, który możemy rozumieć m.in. jako: 

ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi, usank-

cjonowanych przymusem państwowym; prawodawstwo […], 

norm[ę] prawn[ą]; ogólnie przepis, zakaz lub nakaz […], 

uprawnienie; ogólnie: to, co komu przysługuje, czego się można domagać; 

słuszne roszczenie, przywilej […],  

zasad[ę], która rządzi procesami przyrody i procesami społecznymi […]30, 

a także relację homonimii zachodzącą pomiędzy wymienionym wyżej rzeczowni-

kiem, a wyrażeniem na prawo oznaczającym w prawą stronę, po prawej stronie31. 

Stworzona przez noblistkę kontaminacja frazeologiczna polega na skrzyżowaniu swo-

bodnego połączenia wyrazowego prawo natury ze zwrotem robić co na lewo, który 

odnosi się do robienia czegoś nielegalnie, nieuczciwie, nieprawnie32, a także z wyraże-

niem na prawo i lewo oznaczającym wszędzie, dokoła, bez umiaru; tu i tam33. Dodat-

kowo obecność komponentów prawo i lewo nasuwa skojarzenia z frazeologizmem 

albo w prawo, albo w lewo, który oznacza, że trzeba się zdecydować czy tak, czy inaczej34. 

Te wszystkie sensy nakładają się na siebie, tworząc rozbudowaną, ale czytelną meta-

forę. Śmierć, podobnie jak w poprzednich strofach, przedstawiona jest tutaj jako urzęd-

niczka, skrupulatnie wywiązująca się ze swoich obowiązków, postępująca zgodnie 

z przepisami prawa. Jednak z naszego punktu widzenia jej działalność jest nieuczciwa, 

bo pozbawia ludzi tego, co najcenniejsze. Co więcej, śmierć robi to bez opamiętania, 

nie oszczędza nikogo oraz podejmuje decyzję o końcu czyjegoś życia bez konsultacji z nim. 

W kolejnym wersie poetka powraca do wymienionego już wcześniej paradoksu 

pewności i przypadkowości. Tym razem został on ukazany za pomocą bardzo ciekawej 

innowacji frazeologicznej będącej połączeniem kilku jej typów, a mianowicie: nagroma-

dzenia frazeologizmów, wymiany komponentu oraz aluzji frazeologicznej. Wyrażenie 

na chybił trafił, oznaczające na los szczęścia, na oślep, jak popadnie35 zostało zesta-

wione z rzeczownikami omen i amen, dobranymi na zasadzie podobieństwa brzmie-

niowego i przywołującymi na myśl wyrażenie frazeologiczne nomen omen, oznaczające, 

że w nazwisku tkwi wróżba; w imieniu osoby objawia się jej charakter36. Komponent 

amen może stanowić aluzję do innych frazeologizmów, a mianowicie zwrotu powie-

dzieć amen, czyli zgodzić się na co37, a także wyrażeń: jak amen w pacierzu, które 

oznacza na pewno, z całą pewnością38 oraz na amen, czyli całkowicie, zupełnie, do 

 
29 Szymborska W., Każdemu…, s. 22. 
30 Sobol E., dz. cyt., s. 702. 
31 Tamże. 
32 Tamże, s. 388. 
33 Tamże, s. 702. 
34 Tamże. 
35 Tamże, s. 91. 
36 Tamże, s. 567. 
37 Tamże, s. 12. 
38 Tamże. 
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szczętu39. Stworzone przez poetkę określenie taki na chybił trafił jej omen i amen ma 

ironiczny wydźwięk. Otóż śmierć, choć wydaje się postępować zgodnie z procedu-

rami, tak naprawdę okazuje się być nieudolna, ponieważ wybiera kogo i kiedy ze sobą 

zabierze na chybił trafił, a jednocześnie jest to wybór ostateczny i nieodwracalny.  

Ostatnia linijka cytowanej strofy podkreśla jeszcze ironiczny w swej wymowie obraz 

śmierci jako niekompetentnej urzędniczki obdarzonej nieograniczoną władzą. Rze-

czownik ewidencja, który możemy rozumieć jako: 

1. spis zawierający dane dotyczące stanu i ruchu ludności, rzeczy lub spraw 

2. sporządzanie takich spisów 

3. daw. oczywistość40 

został zestawiony tutaj z rzeczownikiem omnipotencja, czyli wszechmoc, wszech-

władza41. Połączenie określenia kojarzącego się z biurokracją z przymiotem przynależ-

nym tylko Bogu rodzi efekt komiczny dodatkowo wzmocniony poprzez podobieństwo 

tych słów w warstwie brzmieniowej. Śmierć niczym urzędniczka prowadzi ewidencję 

ludności, ale nie jest to zwykły spis, ale lista, od której zależy kto, kiedy i gdzie umrze. 

Kostucha nie jest szeregowym pracownikiem jakiegoś urzędu, ale jawi się wszechmocna 

niczym Bóg. Tym mocniej wybrzmiewa zatem paradoks pozornej praworządności 

śmierci, a tak naprawdę jej wielkiej niesprawiedliwości wobec człowieka. 

Spójrzmy jak ten paradoks został oddany w przekładzie na język angielski: 

But such is the right and left of nature 

Such, willy-nilly, is her omen and her amen. 

Such are her instruments and omnipotence42. 

i hiszpański: 

Pero así son las leyes y delitos naturales. 

Así, al azar, su presagio y su naufragio. 

Así su evidencia y su omnipresencia43. 

Możemy zauważyć, że w każdym z powyższych przekładów tłumacze zdecydowali 

się na zastosowanie innej techniki, aby oddać innowację frazeologiczną w stworzonym 

przez Szymborską wyrażeniu prawo i lewo natury. W wersji autorstwa Cavanagh 

kontaminacja frazeologiczna została przetłumaczona dosłownie: right and left of 

nature [prawo i lewo natury]. O ile udało się oddać efekt zaskoczenia i zachować grę 

słów opartą na homonimii, o tyle nie było możliwe przekazanie całej sieci znaczeń 

obecnych w oryginale. Z kolei w przekładzie na język hiszpański tłumacze zastosowali 

parafrazę i zaproponowali wyrażenie leyes y delitos naturales [prawa i przestępstwa 

naturalne]. Choć w wersji tej nie udało się zachować gry językowej, to jednak oddano 

paradoks śmierci polegający na tym, że przestrzegając prawa popełnia jednocześnie 

zbrodnię wobec człowieka. 

 
39 Tamże. 
40 https://sjp.pwn.pl/szukaj/ewidencja.html. 
41 Sobol E., dz. cyt., s. 567. 
42 Szymborska W., Everyone…, s. 23. 
43 Szymborska W., A todos…, s. 29. 
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Zbadajmy teraz, w jaki sposób autorzy przekładów oddali kolejną modyfikację fraze-
ologiczną obecną w omawianym utworze: taki na chybił trafił jej omen i amen. Autorka 
przekładu na język angielski zdecydowała się na dosłowne tłumaczenie innowacji 
stworzonej przez Szymborską, wykorzystując fakt, że rzeczowniki omen i amen wystę-
pujące w oryginale mają identycznie zapisywane odpowiedniki w języku docelowym. 
Ograniczenia składniowe angielszczyzny wymusiły dodanie czasownika is [jest]. Warto 
zauważyć, że tłumaczka wykazała się także dużą kreatywnością w znalezieniu odpo-
wiednika dla frazeologizmu na chybił trafił i zdecydowała się na wyrażenie willy-nilly, 
które możemy zdefiniować następująco: 

1. czy chcesz czy nie  
2. w beztroski sposób bez planowania44. 

Wybór tego właśnie wyrażenia pozwolił nie tylko oddać znaczenie frazeologizmu 
użytego przez Szymborską i zwrócić uwagę czytelnika na chaotyczność, jaką cechuje 
się działalność śmierci, ale także umożliwił zachowanie efektu humorystycznego dzięki 
temu, że podobnie jak frazeologizm w języku wyjściowym zawiera ono rymujące się 
ze sobą komponenty.  

Z kolei w przekładzie na język hiszpański tłumacze zdecydowali się na stworzenie 
quasi-frazeologizmu su presagio y su naufragio. Wyrazy zostały dobrane na zasadzie 
podobieństwa pod względem brzmieniowym. Kreowany przez nie obraz jest pozornie 
dość odległy od oryginału, ponieważ o ile presagio [znak, omen, przeczucie] jest do-
kładnym odpowiednikiem polskiego słowa omen, o tyle naufragio [zatonięcie, porażka] 
na pierwszy rzut oka wydaje się dość zaskakującym wyborem translatorskim. Metafora 
ta, choć tworzy nieco inny obraz niż ten stworzony przez Szymborską, to jednak oddaje 
paradoks zawarty w oryginale odnoszący się do znaku zapowiadającego nieuchronnie 
nadchodzące nieszczęście.  

Na koniec spójrzmy, jak tłumacze poradzili sobie z grą słów zawartą w wyrażeniu 
ewidencja i omnipotencja pojawiającym się w ostatnim wersie omawianej strofy. Tym 
razem autorka przekładu na język angielski zdecydowała się na połączenie parafrazy 
i tłumaczenia dosłownego: her instruments and omnipotence [jej narzędzia i omnipo-
tencja]. Podobną technikę zastosowali również tłumacze na język hiszpański: su evi-
dencia y su omnipresencia [jej oczywistość i jej wszechobecność]. Warto zauważyć, że 
hiszpański rzeczownik evidencia, choć brzmi bardzo podobnie do polskiego rzeczow-
nika ewidencja, to jednak pod względem znaczenia pokrywa się z nim tylko częściowo, 
ponieważ możemy zdefiniować go następująco: 

1. Całkowita i wyraźna pewność, co do której nie można mieć wątpliwości 
[…] 

2. Decydujący dowód w procesie […] 45. 

Rzeczownik ten nasuwa również skojarzenia z wyrażeniem poner en evidencia, ozna-
czającym ośmieszenie kogoś, postawienie go w niezręcznej sytuacji46. Aluzja do tego 
frazeologizmu podkreśla zatem ironiczny wydźwięk określenia stworzonego przez 

 
44 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/willy-nilly?q=willy+nilly, 1. whether you 
want to or not, 2. in a careless way without planning. 
45 https://dle.rae.es/evidencia?m=form, 1. Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. […]. 2. 

Prueba determinante en un proceso. 
46 Tamże. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/willy-nilly?q=willy+nilly
https://dle.rae.es/evidencia?m=form
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polską noblistkę. Zaskakująca jest natomiast zamiana kompontentu omnipotencia [omni-
potencja] na podobnie brzmiący rzeczownik omnipresencia [wszechobecność], który 
nie pojawia się jednak w oryginale.  

6. Paradoks piąty – bezduszność i uprzejmość 

Nie rozumiemy śmierci, boimy się jej, widzimy w niej bezdusznego urzędnika, 
a jednak pragniemy dostrzec w niej też okruch człowieczeństwa, chociażby okazjonalną 
drobną uprzejmość: 

I tylko czasem 
drobna uprzejmość z jej strony – 
naszych bliskich umarłych 
wrzuca nam do snu47. 

Uprzejmość śmierci polega na tym, że, odbierając nam ukochanych na jawie, od 
czasu do czasu pozwala się nam jednak z nimi spotykać w snach48. Życzliwość nie 
przychodzi jej jednak z łatwością. Choć kostucha próbuje się zdobyć na ludzki odruch, 
i tak górę bierze jej oschła „urzędnicza” natura. Śmierci brakuje bowiem delikatności 
i wyczucia: zamiast pozwalać zmarłym pojawiać się w naszych snach, gdy tylko tego 
zapragną, brutalnie ich do nich wrzuca, a do tego – tylko czasem. 

Spójrzmy jak paradoks ten został oddany w przekładach na omawiane języki: 

And only on occasion 
a small favor on her part – 
she tosses our dead loved ones 
into dreams49.  
 
Y sólo en ocasiones, 
cierta amabilidad de su parte: 
a nuestros muertos cercanos 
nos los pone en los sueños50. 

Możemy zauważyć, że śmierć w przekładzie na język angielski charakteryzuje się 
podobnym stopniem wymuszonej życzliwości, co w oryginale: z jednej strony zdolna 
jest do wyświadczenia nam drobnej przysługi (a small favor on her part [drobna przy-
sługa z jej strony]), a z drugiej – niedbale wrzuca naszych bliskich zmarłych do snów 
(she tosses our dead loved/ into dreams [ona wrzuca naszych kochanych zmarłych/ do 
snów]). Z kolei w wersji hiszpańskojęzycznej śmierć wykazuje się większą dozą uprzej-
mości i delikatności. Tłumacze zdecydowali się bowiem na użycie rzeczownika ama-
bilidad [uprzejmość] oraz czasownika poner [kłaść, stawiać] sugerującego ostrożność 
i wyczucie. Co więcej, jednym z wielu znaczeń tego czasownika jest również wy-
świetlanie filmu w kinie lub telewizji51. Śmierć byłaby tutaj zatem widziana jako uprzej-
my reżyser pozwalający nam od czasu do czasu oglądać film o naszych bliskich zmarłych.  

 
47 Szymborska W., Każdemu…, s. 22. 
48 Motyw zmarłych powracających w snach bardzo często pojawia się w poezji Szymborskiej, np. w utworze 

„Konszachty z umarłymi”. 
49 Szymborska W., Everyone…, s. 23. 
50 Szymborska W., A todos…, s. 29. 
51 https://dle.rae.es/poner?m=form, Representar una obra de teatro o proyectar una película en el cine o en la 

televisión [Przedstawiać sztukę teatralną lub wyświetlać film w kinie lub telewizji]. 

https://dle.rae.es/poner?m=form
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7. Paradoks szósty – epatowanie śmiercią i odsuwanie jej od siebie 

Na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco zaskakujące, że choć omawiany 

wiersz traktuje o śmierci, to jednak rzeczownik śmierć nie pada w nim ani razu. W pierw-

szej strofie pojawia się jedynie powiązany z nią semantycznie czasownik umiera użyty 

w czasie teraźniejszym, a w ostatniej – umarłych – imiesłów bierny od czasownika 

umrzeć w użyciu rzeczownikowym.  

Fakt, że śmierć nie zostaje nazwana po imieniu, nie jest z pewnością przypadkowy. 

Zabieg ten pozwolił poetce ukazać kolejny paradoks związany z naszym postrzega-

niem umierania. Z jednej strony poetka, używając omówionych już wcześniej określeń 

zaczerpniętych z języka urzędowego, wskazuje na fakt banalizacji śmierci we współ-

czesnym świecie. Jesteśmy do śmierci tak przyzwyczajeni, że przestaje ona na nas 

robić wrażenie. Z drugiej strony wciąż jest to temat tabu, wolimy o śmierci nie mówić, 

jeśli miałaby ona dotyczyć nas lub naszych najbliższych, jakby naiwnie wierząc, że 

jeśli nie wymówimy jej imienia, to nas i nasze rodziny ominie. Echa tego strachu 

odnajdziemy w omówionej już wcześniej innowacji frazeologicznej jej omen i amen, 

stanowiącej aluzję do frazeologizmu nomen omen, z którego usunięty został człon 

nomen, czyli właśnie imię. 

Możemy zauważyć, że w żadnym z omawianych przekładów również nie pojawia 

się odpowiednik rzeczownika śmierć. Warto przy okazji jednak zwrócić uwagę, że 

śmierć zostaje wskazana pośrednio poprzez odnoszący się do niej zaimek jej użyty 

w ostatniej strofie. Oddanie go w języku hiszpańskim nie stanowiło problemu, ponieważ 

w języku hiszpańskim, podobnie jak w polskim rzeczownik śmierć jest rodzaju żeń-

skiego i z tego powodu jest ona personifikowana jako kobieta. Co więcej, zaimek dzier-

żawczy odnoszący się do rzeczowników w 3 osobie liczby pojedynczej ma taką samą 

formę dla rodzaju żeńskiego i męskiego su [jej, jego]. Natomiast zaimek ten okazał się 

dużo bardziej problematyczny w przypadku języka angielskiego. Angielszczyzna nie 

przypisuje bowiem rzeczownikom rodzajów gramatycznych, a w kulturze anglosaskiej 

śmierć jest ukazywana jako mężczyzna – the Grim Reaper, czyli Ponury Żniwiarz. 

Tłumaczka musiała zatem dokonać wyboru między domestykacją a egzotyzacją i zde-

cydowała się na to drugie, postanawiając zachować w odniesieniu do śmierci żeńskie 

formy zaimków, co może być zaskakujące dla odbiorcy docelowego, ale jednocześnie 

stanowi ukłon w stronę oryginału. 

8. Podsumowanie 

W utworze „Każdemu kiedyś” Wisława Szymborska zwraca uwagę czytelnika na 

paradoksy związane z naszym postrzeganiem śmierci, posługując się w tym celu całym 

wachlarzem środków językowych i stylistycznych (sekwencją zaimków, antytezą, 

innowacjami frazeologicznymi stanowiącymi źródło gier słownych, ironią, sformuło-

waniami zaczerpniętymi z języka urzędowego i potocznego). 

Śmierć może być dla nas zarówno abstrakcyjnym pojęciem, jak i osobistym doświad-

czeniem. Wystarczy kilka sekund, by od postawy zdystansowanej obojętności przejść 

do emocjonalnego zaangażowania. Szymborska doskonale pokazuje tę gwałtowną zmianę 

naszej perspektywy za pomocą otwierającej utwór sekwencji zaimków każdemu, kiedyś, 

ktoś, po których nieoczekiwanie pojawia się przymiotnik bliski oraz czasownik umiera. 

Efekt zaskoczenia wzmacnia nawiązanie do słynnego hamletowskiego monologu. 

Śmierć jednym cięciem kończy wszystkie nasze ludzkie dylematy, a jednocześnie jej 
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pojawienie się w naszym życiu każe nam stawiać najważniejsze pytania. Paradoks 

abstrakcyjności i realności śmierci został oddany w obydwu przekładach dzięki zasto-

sowaniu podobnych środków językowych do tych użytych w oryginale. Tę samą 

kolejność wymienianych elementów zachowano w tłumaczeniu na język angielski. 

Natomiast w wersji hiszpańskojęzycznej efekt zaskoczenia został nieco osłabiony po-

przez umieszczenie czasownika muere [umiera] przed zaimkiem alguien [ktoś]. Autorzy 

obydwu przekładów zachowali również nawiązanie do hamletowskiego dylematu być 

albo nie być, dzięki któremu poetka podkreśliła zmianę naszej postawy wobec śmierci. 

Aby ukazać prozaiczność umierania, wobec którego się buntujemy, a także przy-

padkowość i nieuchronność śmierci Szymborska zastosowała określenia zaczerpnięte 

z języka urzędowego. Śmierć została ukazana jako urzędniczka, co uruchamia nasze 

skojarzenia z biurokracją, wobec której rodzi się w nas naturalny bunt. Tym większy, 

gdy okazuje się, że obdarzona tak wielką władzą urzędniczka jest chaotyczna i niekom-

petentna. Śmierć niby jest wszechmocna, a musi prowadzić ewidencję, korzystać z kalen-

darza, ale robi to – z naszego punktu widzenia – nieudolnie, co tylko potęguje nasz 

bunt. Jak pokazała analiza, oddanie sformułowań zaczerpniętych z języka urzędowego 

nie stanowiło problemu dla tłumaczy. 

Wiersz Szymborskiej ukazuje także paradoks polegający na tym, że śmierć, choć 

jest wszechobecna w kulturze i mediach, to jednak pozostaje tematem tabu, o którym 

boimy się – czy też nie potrafimy – mówić. Paradoks epatowania śmiercią i unikania 

rozmawiania o niej poetka oddała poprzez celowe pominięcie rzeczownika śmierć. 

Odpowiedniki tego rzeczownika nie pojawiają się również w żadnym z omawianych 

przekładów. W wersji anglojęzycznej zachowano żeńskie zaimki osobowe odnoszące 

się do śmierci, choć angielszczyzna nie rozróżnia rodzajów gramatycznych, a śmierć 

jest zwykle przedstawiana w kulturze anglosaskiej jako mężczyzna.  

Największym wyzwaniem dla tłumaczy okazało się oddanie paradoksów przypad-

kowości i pewności oraz praworządności i zbrodniczości śmierci, ponieważ do ich 

ukazania Szymborska wykorzystała innowacje frazeologiczne. Zaobserwowaliśmy, że 

tłumacze stosowali różnorodne techniki od tłumaczenia dosłownego, przez parafrazę 

po tworzenie quasi-frazeologizmów. Tam, gdzie było to możliwe, tłumacze starali się 

zachować grę językową. Wymagało to czasem od nich dużej dozy kreatywności.  

Śmierć przedstawiona jest w omawianym wierszu jako bezduszna urzędniczka, ale 

skłonna do niewielkiej uprzejmości, bo pozwalająca nam spotkać w snach tych, których 

nam odebrała na jawie. Jest obdarzona prawie nieograniczoną władzą, może zabrać 

bliskie nam osoby w dowolnym momencie, niezależnie od pory dnia i nocy. Choć śmierć 

prowadzi ewidencję, to z naszego punktu widzenia kostucha wybiera swoje ofiary na 

chybił trafił. Kieruje się zasadami panującymi w przyrodzie, postępuje zgodnie z pra-

wem, a jednak popełnia zbrodnię, odbierając człowiekowi życie. Podobny obraz odnaj-

dziemy w przekładach, choć w wersji hiszpańskojęzycznej śmierć wydaje się odrobinę 

bardziej uprzejma niż w tekście oryginału czy w przekładzie na język angielski. Dodat-

kowo w tłumaczeniu na angielski śmierć przyjmuje również cechy surowego sędziego, 

natomiast w przekładzie na hiszpański – generała wydającego rozkazy żołnierzom lub 

admirała, decydującego o końcu czyjegoś życia niczym o tym, który statek powinien 

zatonąć.  
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Na koniec przypomnijmy wyzwanie, jakie Eco stawia przed tłumaczami tekstów 

poetyckich: 

Trzeba dostarczyć czytelnikowi przekładu tę samą możliwość, którą dostał 

czytelnik tekstu oryginalnego, a mianowicie możliwość „rozebrania go na 

czynniki pierwsze”, zrozumienia (i docenienia) sposobów, na jakie ów efekt 

został osiągnięty52. 

Wydaje się, że autorom obydwu omawianych przekładów w znacznej mierze się to 

udało. Zaproponowane przez nich hipotezy na temat oryginału (by posłużyć się słowami 

Balcerzana przytoczonymi na początku) pozwalają hiszpańsko- i anglojęzycznym czytel-

nikom nie tylko dostrzec paradoksy śmierci ukazane przez Szymborską, ale również 

dają im możliwość rozebrania tekstu na czynniki pierwsze. Jednocześnie – jak słusznie 

zauważa Balcerzan – należy pamiętać, że : 

odmienność od oryginału stanowi konstytutywną cechę przekładu „jako takiego”, 

a celem krytyki jest utrzymanie tego faktu w świadomości czytelnika. Podsta-

wowym dążeniem krytyki translatorskiej pozostaje więc – tak czy inaczej – 

ostrzeżenie lekturowe: znak inności, który ma przeciwdziałać naiwnemu 

zaufaniu wobec decyzji tłumacza53. 
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Taki, na chybił trafił, jej omen i amen – paradoksy śmierci w wierszu W. 

Szymborskiej „Każdemu kiedyś” oraz w jego przekładach na język angielski 

I hiszpański 

Streszczenie 
Motyw śmierci w twórczości Wisławy Szymborskiej pojawia się w wielu odsłonach. W wierszu „Każ-

demu kiedyś” z tomu „Wystarczy” poetka, pisząc o doświadczeniu straty najbliższych, ukazuje paradok-

salność umierania oraz nasz ambiwalentny stosunek wobec tego zjawiska, które choć powszechne, natu-

ralne i nieuchronne, jest tematem tabu oraz budzi nasz głęboki sprzeciw. 
Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób paradoksy związane z naszym postrzeganiem śmierci zostały 

ukazane w tekście polskiej noblistki oraz czy udało się je zachować w przekładach na język angielski 

i hiszpański.  

Szczegółowej analizie poddano tekst oryginału celem wyodrębnienia jego najważniejszych cech, a następnie 

sprawdzono, czy i w jaki sposób zostały one oddane w językach docelowych. Zbadano, czy autorzy prze-

kładów na język angielski i hiszpański natrafili na podobne problemy i jakie techniki tłumaczeniowe zasto-

sowali, aby je rozwiązać. Ze względu na pewne podobieństwa gramatyczne pomiędzy polszczyzną a językiem 

hiszpańskim (np. zbieżność rodzaju gramatycznego rzeczownika „śmierć” w języku polskim i hiszpańskim) 
niektóre aspekty omawianego wiersza okazały się łatwiejsze do zachowania w języku Cervantesa niż 

Szekspira. Analiza wykazała także, że jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed tłumaczami na 

obydwa omawiane języki było oddanie licznych i różnorodnych innowacji frazeologicznych, stanowiących 

źródło gry językowej i zmuszających czytelnika do spojrzenia na śmierć z nowej, zaskakującej perspek-
tywy. Ich zachowanie wymagało od tłumaczy dużej dozy kreatywności.  

Słowa kluczowe: motyw śmierci, „Każdemu kiedyś”, Wisława Szymborska, innowacje frazeologiczne, 

przekład literacki na angielski i hiszpański 
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Sebastian Kłosek1 

Mumia jako heterotopia cielesności  

na granicy życia i śmierci 

1. Wprowadzenie 

Mumia będzie tu nie tylko przykładem historii ciał, ich złożoności, ale przede 

wszystkim egzemplifikacją dyskursu współczesnej nauki i strategii muzealnych, które 

sprawnie posługują się szczątkami ludzkimi, zawłaszczając je i poprzez nakładanie 

własnej metaforyki w sposób heterotopiczny mówią o ciałach współczesnych. Prowadząc 

namysł nad mumią, z konieczności trzeba rozpocząć od klasycznego punktu wyjścio-

wego, czyli fenomenu ciała i cielesności Egipcjanina2. Posłuży on do nakreślenia zło-

żonego obrazu cielesności pośmiertnej mumii, która jednak nie przynależała w sposób 

jednoznaczny do obszaru śmierci. W dalszych rozważaniach zostanie nakreślony zarys 

strategii muzealnych, które dzięki współczesnym technologiom tworzą własne zna-

czenia odnoszące się do szczątków i artefaktów dawnych ludzi. Celem jest zatem 

wskazanie możliwych odniesień martwego ciała do sfery życia. 

2. Mumia egipska jako nośnik życia i śmierci 

W starożytnym Egipcie cielesność była postrzegana nieco inaczej niż w ujęciu 

Kartezjańskiego dualizmu. Człowiek był złożeniem elementów materialnych, energe-

tycznych i duchowych, z których cześć nosiła znamiona silnego związku z ciałem 

nawet po śmierci. Składowe te budowały strukturę cielesności i osobowości, w których 

każdy element miał przypisane miejsce. Krążenie tych elementów we wszechświecie 

było Egipcjanom dobrze znane, a wiedza ta przekładała się na procedury rytualne, 

zwłaszcza te pośmiertne, których celem było zapewnienie właściwego obiegu cząstek 

składowych człowieka. Obok ciała (chet) będącego materialnym wykładnikiem czło-

wieka istniały takie cząstki, jak: duchowa osobowość (ka), dusza (ba), cień, świetlana 

postać (achu), serce (ib), potęga (sechem), imię (ren/ran) oraz właściwe ciało duchowe 

(sachu)3. Były pogrupowane w trzy obszary ciał, dusz i energii. Odpowiadały im 

piktogramy rozpoznawalne w kontekście eschatologicznym (tab. 1). 

Doświadczenie cielesności starożytnego Egipcjanina wyrażało się w rytuale, który 

kształtował osobowość jednostek. Istnienie i ranga w społeczeństwie były warunkowane 

ową cielesnością noszącą znamiona pierwiastków duchowych. Każda cząstka ciała, 

również ciała duchowego, definiowała wyjątkowość jednostki. W „Tekstach Piramid” 

czytamy: 

 
1 sebastian.klosek@umed.lodz.pl, Zakład Patologii Jamy Ustnej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi. 
2 Egipcjanin jest wyborem pierwszym do omawiania kwestii mumii, choć należy podkreślić, że mumie 

powstawały także poza starożytnym Egiptem. 
3 Zob.: Byrski Ł., Dusza uwieczniona w kamieniu – znaczenie ‘imienia’ w wierzeniach staroegipskich, 

MASKA. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy, 2012, nr 16, s. 18-29. 
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Twoje serce należy do ciebie, Ozyrysie, twoje stopy należą do ciebie, Ozyrysie, 

twoje ramiona należą do ciebie, Ozyrysie. Serce Wenisa jest tylko jego, jego 

stopy są tylko jego, jego ramię jest tylko jego4. 

I dalej: 

Witaj, witaj, powstań Teti! Otrzymałeś swoją głowę, objąłeś swoje kości, 

zgromadziłeś swoje ciało… Powstań Teti, nie jesteś zmarłym królem5. 

Tabela 1. Cielesne, duchowe i energetyczne elementy składowe człowieka6 

Obszar Lp. Element Opis Hieroglif 

Dusze 

1. akh „forma świetlista” 
 lub  

2. ba „dusza” 
 lub  

3. ka „duchowa osobowość” 
  

Energie 

4. ran „imię” 
  

  

5. ib/hati  „serce” 
  

6. sheut/khaibut  „cień”   

Ciała 

7. sekhem „potency” 
  

8. sahu „aktualne duchowe ciało” 
  

9. khat/djet/sat „ciało fizyczne”   
     

Martwe ciało można było przywrócić do życia za sprawą boskiego aktu tchnienia, 

co odpowiadałoby wtłoczeniu na powrót w nie elementu duchowego. I pomimo że 

materialność nadawała ciału cechy przemijania i ulotności, to, choć w danym momen-

cie dziejowym mogło ono należeć do człowieka, gdy było mu ofiarowane przez bogów. 

W „Tekście Pepi I” znajduje się taki opis na powrót złożonej i odnowionej cielesności: 

On, który przychodzi, przychodzi do ciebie, ty się nie poruszasz. Twoja matka 

przychodzi do ciebie, ty się nie poruszasz. [Bogini] Nut przychodzi do ciebie, 

ty się nie poruszasz. [Bogini] Khnemet-urt przychodzi do ciebie, ty się nie 

poruszasz. Ona oddycha na tobie, zwraca się do ciebie słowami mocy, ty się 

poruszasz. Daje ci twoją głowę, obdarza cię twoimi kośćmi, zbiera razem 

 
4 Cyt. za: Wallis Budge E.A., Ozyrys. Symbolika przejścia na drugą stronę, przeł. Kuźniak M., Wydawnictwo 
Brama, Kraków 1994, s. 100. 
5 Tamże. 
6 Opracowanie własne na podstawie: Bator W., Religia starożytnego Egiptu. Perspektywa religioznawcza, 

Wydawnictwo UJ, Kraków 2012, s. 226-236. 
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twoje ciało, przynosi ci twoje serce do twego ciała. Jesteś panem swoich 

wypowiedzi i wydajesz rozkazy tym, którzy stoją przed tobą7. 

Śmierć jednostki rozpoczynała działania związane z unieśmiertelnieniem. Śmierć 

ciała przeobrażała się w gloryfikację cielesności będącej wyrazem silnych związków 

nie tylko ze społeczeństwem, ale także ze światem boskim. Składały się na nie mumifi-

kacja, tworzenie form zastępczych ciała, zapisanie imienia zmarłego, rytuały ofiarne, 

które pozwalały duszy „wykarmić się” na tym świecie. Liminalność śmierci starożytnego 

Egipcjanina dawała możliwość pokierowania losem składowych cielesności tak, by 

przywrócić go życiu w sensie metafizycznym. 

Mumifikacja stała się procedurą na zachowanie elementu człowieka, którego 

zaczyna dotyczyć dezintegrujący proces rozpadu nie tylko ciała doczesnego, ale przede 

wszystkim, uniwersalnej struktury jednostki. Rolę ciała zaczynała przejmować mumia. 

To mumifikujące zachowanie czasu miało zatem nadać pozory trwania owej struktury, 

dla potomnych, jak i dla uwolnionej duszy, co tym samym przedłużało istnienie czło-

wieka w wieczności. Samo słowo mumia pochodzi z języka arabskiego i oznacza ciało 

zachowane przez bitumin. Znane było też w języku koptyjskim oraz zapisywane było 

egipskimi hieroglifami jako sahu8. Interesujące jest to, że w języku perskim określało 

substancję leczniczą pozyskiwaną z grobów. Mumie w XII wieku były przepisywane 

jako lek na stłuczenia i rany, a proszek mumiowy był stosowany w Europie jeszcze 

w XVII wieku9. Mumie wzbudzały też niezmierną ciekawość jako obiekty kuriozalne. 

Z 1715 roku pochodzi zapis o badaniu mumii pod następującym tytułem: „Esej 

o mummiografii, czyli dokładny i wierny opis jednej z najrzadszych i najdziwniejszych 

mumii, jakie kiedykolwiek widziano w Europie”10. 

Źródeł o samym procesie balsamowania nie ma wiele. Spośród antycznych opisów, 

przybliżony obraz procesu nakreślił Herodot w V wieku p.n.e. oraz Diodor Sycylijski 

w I wieku p.n.e. Herodot pisał o ludziach przygotowanych do sztuki balsamowania 

zwłok, którzy mieli w ofercie trzy rodzaje procesu w zależności od kwoty, jaką rodzina 

zmarłego była w stanie zapłacić. Najdoskonalej zachowany trup wymagał dużej opłaty. 

Takie balsamowanie wymagało opróżnienia jam czaszki z mózgu przez nozdrza, 

wyjęcia wszystkich wnętrzności z brzucha i oczyszczeniu go oraz przepłukaniu winem 

palmowym i wtarciu wonności, a potem uzupełnienia braków ziołami, mirrą i cyna-

monem. Tak spreparowane zwłoki trafiały na 70 dni do sody, a potem były myte i owijane 

płótnem z byssosu nasączonym gumą. Tańsze procedury pomijały niektóre etapy bądź 

wykorzystywały inne surowce, jak na przykład zamiast naturalnych wonności wtła-

czano do jamy brzusznej oliwę z drzewa cedrowego. Ubodzy mogli liczyć jedynie na 

przepłukanie jamy brzusznej wodą przeczyszczającą11.  

Najwartościowsze źródła o postępowaniu z ciałem po śmierci to papirusy, przez 

niektórych uznawane za podręczniki dla balsamierów, czyli „Rytuały Balsamowania”. 

Poza sprawami natury technicznej są tu także wskazówki dla kapłanów dotyczące formuł, 

jakie należało recytować podczas procesu. Jednak, mimo ogólnych zaleceń widać, jak 

pokazują liczne badania naukowe, że każda mumia jest odmienna od innych i ma swoje 
 

7 Tamże, s. 101.  
8 Niwiński A., Mity i symbole starożytnego Egiptu, Wydawnictwo Pro-Egipt, Warszawa 2001, s. 223. 
9 Dopiero od XIX wieku mumie stają się realnym obiektem zainteresowania historycznego, a nie lekarstwem. 
10 Niwiński A., Mity…, dz. cyt., s. 224-5. 
11 Bator W., Religia…, dz. cyt., s. 228. 
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indywidualne cechy. Niektórzy zauważają, że na to zróżnicowanie mogły wpłynąć 

czynniki zewnętrzne, zupełnie niezwiązane z balsamowaniem czy religią, np. pośpiech. 

Dodatkowo, z pewnością wiek, waga, miejsce śmierci i sposób zgonu mogły zmieniać 

efekt końcowy procesu12.  

Genezy balsamowania zwłok należy szukać w micie o śmierci i zmartwychwstaniu 

Ozyrysa, który zaczyna funkcjonować jako opowieść o konserwacji zdarzeń i pod-

miotu. Stanowi on punkt wyjścia do rozważań na temat kompletności i nieśmiertel-

ności zjawisk, albo raczej unieśmiertelniania idei zjawisk.  

Ozyrys, bóg przyrody, został zabity i poćwiartowany przez swego brata Seta. Ciało 

rozrzucono w wodzie, a jego duchowe pierwiastki błąkały się po zaświatach. Horus, syn 

Ozyrysa i Izydy, zebrał i połączył ciało i kości ojca. Dokonał skompletowania wize-

runku Ozyrysa, a rytuałami przywrócił mu duchowy wymiar istnienia, dlatego określa 

się Ozyrysa umarłym wśród żywych i żywym wśród umarłych. Wierzenia egipskie 

zakładały istnienie kilku duchowych cząstek, a wśród nich czynnika ka. Cząstka ka 

uważana była za duchowego sobowtóra człowieka, który po śmierci ciała znajdował 

siedzibę w obrazie tegoż człowieka sporządzonym przez bliskich w postaci statuetki. 

Tworzono figurki idealne, by ka miało sposobność przebywania w ciele harmonijnym. 

W ten sposób wieczność ka stawała się równoważna z doskonałością obrazu. Ka zaczynało 

istnieć w nowym wymiarze, jako kontynuacja tego samego zjawiska. Zachodziła rela-

cja tożsamości, mimo że:  

obraz nie musiał być podobny do zmarłego, był jakby siedzibą gotową na 

przyjęcie cząstki ka, sobowtóra, co wcieliwszy się w jakikolwiek obraz, nawet 

niedokładny lub różny od swojego pierwowzoru, dzięki doskonałości osiąg-

niętej w świecie żywych, nabierał realności wśród umarłych13.  

To imię decydowało o tym, czy cząstka ka trafiała we właściwe miejsce i zasiedlała 

odpowiednią mumię czy statuetkę. Interesujące, że w „Tekstach Piramid” z czasów V 

i VI dynastii do imienia zmarłego władcy dodawano imię Ozyrysa, co podkreślało 

boskość króla, np. Ozyrys-Wenis lub też o samym zmarłym mówiło się jako o Ozy-

rysie, co odczytywano jako ukierunkowanie duszy zmarłego na miejsce pobytu samego 

boga. Fizyczne cechy były w Egipcie mniej istotne od pierwiastka duchowego, zatem 

w sztuce, w tym w rzeźbie, zauważyć można tendencje do idealizowania i nadawania 

przedstawianym postaciom cech ogólnych. Jednak zauważa się również niewielką indy-

widualizację, zwłaszcza w posągach królewskich, choć George Reisner, odkrywca posągu 

Mykerinosa, doszukuje się zróżnicowania w tym, że rzeźby były tworzone w różnych 

warsztatach rzemieślniczych, natomiast figuralne ujednolicenia przypisuje panującemu 

stylowi egipskiemu14. Wpisanie w obowiązujący kanon dotyczyło również statuetek, 

które były tworzone na wypadek uszkodzenia mumii, a które mogły służyć duszy powra-

cającej do świata realnego za cielesny wykładnik zmarłego. Zatem w odnalezieniu tego 

materialnego składnika pomagało duszy imię. Dzięki umieszczeniu imienia w grobowcu 

czy podpisaniu statuetki, dusze ba i ka mogły odnaleźć punkt zaopatrzenia w poży-

wienie ofiarne15. Imię łączyło w sobie działanie kompasu, a także miało efekt magiczny. 

 
12 Tamże, s. 230. 
13 Wallis Budge E.A., Ozyrys…, dz. cyt., s. 5. 
14 Lipińska J., Sztuka starożytnego Egiptu, Arkady, Warszawa 2008, s. 72. 
15 Byrski Ł., Dusza…, dz. cyt., s. 19. 
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Nazwanie nadawało życie przedmiotowi martwemu, co odnieść można do licznych 

opowieści mitologicznych i wierzeń religijnych donoszących się do kosmologii i stwo-

rzenia świata przez słowo16. Składnik człowieka ran nabiera zatem mocy animacyjnej 

elementów typowo cielesnych. Bez niego dusze nie mogłyby się połączyć i stać się 

nieśmiertelnym, świetlistym akh pozostającym w kontakcie ze światem materialnym 

i jak wierzyli Egipcjanie, mogącym się z nimi komunikować w celu na przykład udzie-

lenia porady17. Cielesność implikowała zatem również duchowość. 

W kontekście cielesności starożytnego Egipcjanina należy rozważyć jeszcze jedną 

ważną z punktu widzenia życia codziennego kwestię, a mianowicie zagadnienie choroby. 

Tadeusz Brzeziński zauważa, że choroby były częste wśród bogów egipskich i to oni 

wynaleźli medycynę, by sobie pomóc18. Z czasem choroby dotknęły również ludzkie 

ciała. Uważano, że choroby biorą się z niewłaściwej diety, stąd dużo postów w obrząd-

kach religijnych. Dodatkowo, wiemy o rozwiniętych nakazach higienicznych, takich 

jak na przykład zakaz wychodzenia z domu o zmroku w pierwsze tygodnie po wylewie 

Nilu, co miało uchronić przed ukąszeniami komarów i szerzeniu malarii19. Badania 

naukowe mumii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak tomografia 

komputerowa czy wizualizacje skaningowe, pozwalają zajrzeć do środka i odkryć pro-

blemy zdrowotne ówczesnych ludzi20. Podkreśla się rolę badań naukowych w wyja-

śnianiu znaczenia szerzenia zakażeń i ich roli dla epidemiologii współczesnej21. Egip-

cjan dotyczyły zwykłe złamania kości, ale także choroby płuc, w tym pylica węglowa 

i krzemowa. W mumiach wykryto cechy gruźlicy, trądu, polio. Uważa się również, że 

twarz Ramzesa V nosi znamiona ospy. Ciało nękały również pasożyty, a popularną 

chorobą z tego kręgu była bilharcjoza. Co ciekawe, starożytni Egipcjanie nie uchronili 

się przed chorobą, którą my współcześnie określamy mianem cywilizacyjnej plagi, 

a mianowicie chodzi o miażdżycę tętnic22. Oczywiście powyższe informacje pozyskano 

dzięki zastosowaniu współczesnych technologii obrazowania i przypisano dawnemu 

życiu Egipcjan cechy znane obecnie, które wówczas nie obarczały cielesności staro-

żytnych przodków. 

3. Mumia, jako artefakt wystawienniczy 

Ciało i cielesność starożytnego Egipcjanina można rozważać na wiele sposobów. 

Z analiz tekstów widać, że dotyczyło go normalne codzienne życie, jednak przede 

wszystkim wymiar duchowy mocno naznaczył myślenie współczesnych o nim. Ba-

dania naukowe przyczyniły się do postrzegania mumii jako złożenia ciała, które żyło 

i było komponentem szerszej struktury wraz z elementami, które dziś uznalibyśmy za 

duchowe, z uwagi na brak uwidocznienia ich w skanach tomograficznych mumii, 

a które dla Egipcjanina stanowiły konstytutywny składnik ciała. Współczesny człowiek 

 
16 Np. mit o stworzeniu świata przez boga Ptaha. 
17 Zob.: Byrski Ł., Of many souls of man: comparative studies on the concepts of a sul(s) in different cultures, 
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne, 2017, 17, 2, s. 91-111. 
18 Brzeziński T., Historia medycyny, PZWL, Warszawa 1988, s. 32. 
19 Tamże, s. 34. 
20 Ikram S., Śmierć i pogrzeb w starożytnym Egipcie, przeł. Aksamit J., PIW, Warszawa 2004, s. 63-65. 
21 Zob.: Ross Z.P., Klunk J., Fornaciari G., Giuffra V., Duchene S., Duggan A.T., Poinar D., Douglas M.W., 

Eden J.S., Holmes E.C., Poinar H.N., The paradox of HBV evolution as revealed from a 16th century mummy, 

PLOS. Pathogens 2018, [w:] https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006750 (dostęp: 22.12.2021). 
22 Tamże. 
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próbuje zrozumieć opisaną zawiłość cielesności egipskiej poprzez nałożenie swojego 

światopoglądu na materialne wykładniki tamtego świata. Widać to doskonale w podejściu 

do problemów wystawienniczych mumii w przestrzeniach muzealnych. Co więcej, 

strategia muzealnych ekspozycji mumii uległa rozszerzeniu na inne martwe ciała. 

W przestrzeń naszego „tu i teraz” wprowadzamy korelaty dawnych czasów, któ-

rymi zatrzymujemy erozję naszego życia i uzasadniamy historię. Tak istnieje mumia23, 

dla której współczesny człowiek szuka znaczenia w relacjach, a te z kolei zaczynają 

wiązać współczesność z ówczesnością, z tym że opis jest dopasowany do naszego 

odbioru. Mumia wiąże śmierć, ciało oraz dawny czas i miejsce, zatem można ją rozpa-

trywać na zasadach cmentarzyska historii, które dla Michaela Foucaulta stało się przy-

kładem heterotopii współczesnej. Jednocześnie Foucault dostrzegał tendencję do groma-

dzenia znaczeń przez społeczeństwa. Pisał o instytucjach muzealnych następująco: 

Z ogólnego punktu widzenia, w społeczeństwie takim jak nasze, heterotopie 

i heterochronie kształtują się i układają w sposób dość złożony. Przede wszyst-

kim są heterotopie czasu akumulującego się w nieskończoność, np. muzea 

i biblioteki. Muzea i biblioteki są heterotopiami, w których czas nigdy nie prze-

staje się spiętrzać i wynosić się ponad swój szczyt, podczas gdy w wieku XVII 

i aż do końca XVII wieku były wyrazem indywidualnego wyboru. Natomiast 

idea akumulowania wszystkiego, ustanawiania rodzaju powszechnego archi-

wum, wola zamknięcia w jednym miejscu wszystkich czasów, wszystkich epok, 

wszystkich form, wszystkich odmian smaku, idea ustanowienia miejsca, zawie-

rającego wszystkie czasy, które samo byłoby poza czasem, niedostępne dla 

jego niszczących wpływów, projekt zorganizowania w ten sposób rodzaju 

nieustającej i nie-skończonej akumulacji czasu w nieruchomym miejscu, cała 

ta idea należy do naszej nowoczesności24. 

Jednak Anna Wieczorkiewicz zauważa, że niejednotorowość muzealnych opowieści 

o zmarłych stanowi retoryczny przejaw gry perspektyw, w jakich pozwala się ujrzeć to, 

co zostaje z człowieka po śmierci25. Z jednej strony ciała wikłane są w hermetyczny 

przekaz o przeszłości i tak najczęściej postrzegane są ekspozycje muzealne. Z drugiej 

jednak szczątki wystawiane są w kontekście odpowiedniego dyskursu, na przykład 

naukowego, estetycznego czy historycznego, co sprawia, że można oglądać eksponaty 

i poddawać je wartościowaniu. Formuła przekazu i dodatkowe informacje mówią 

o metodzie i wnioskach badania, które prowadzą do ustaleń klasyfikacyjnych obrazują-

cych pakiety zdarzeń uzupełniające opis wyobrażeniowy minionego świata. To dzięki 

doskonałości współczesnego świata i nowym technologiom możemy zajrzeć w ciała 

zmarłych i stworzyć obraz ich cielesności, a więc fantazjować na temat ich zdrowia 

i choroby, zachowań, pragnień, relacji z innymi ciałami, czyli życia w ogóle. 

Wieczorkiewicz wyjaśnia strategię: 

W jaki sposób odbywa się takie wchodzenie w dyskurs naukowy? Weźmy za 

przykład tebański sarkofag z mumią ,,tancerki Amona imieniem Nesi-Chonsu", 

datowany na początek XXI dynastii. Sarkofag i kartonaż ułożono poziomo, 

 
23 Mumia rozumiana również, jako wszelkie pozostałości materialne minionych czasów. 
24 Foucault M., Inne przestrzenie, przeł. Rejniak-Majewska A., Teksty Drugie 2005, 6, s. 123. 
25 Wieczorkiewicz A., Muzeum ludzkich ciał, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 245. 
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w konwencji odkrywania tajemnicy (nad sarkofagiem ukośnie unosi się kartonaż, 

nad nim zaś podwieszone jest wieko). Obok stoi klisza zdjęcia rentgenowskiego 

ukazująca szkielet w naturalnej wielkości, co robi na zwiedzających duże 

wrażenie. Naukowa (z formalnego punktu widzenia) technika nie warunkuje 

jeszcze stylistyki odbioru. Wejście w naukową warstwę przekazu dokonuje się 

nieco dalej. Na podświetlonej tablicy podane zostały informacje dotyczące 

badań – metod ich prowadzenia, wyników i wniosków, jakie można wysnuć na 

ich podstawie. Poniżej przedstawiono serię zdjęć wykonanych na różnych 

etapach prac badawczych. Jest wśród nich przedstawienie rekonstrukcji przy-

puszczalnego wyglądu twarzy – tą drogą znów możemy odejść od wątków 

naukowych w stronę świata wyobrażanego26. 

Martwe ciało staje się zatem świadectwem życia dzięki współczesnej nauce. Od-

krywca trafia na ślad – i na podstawie tego śladu rekonstruuje przeszłość. (…) Motywy 

detektywistyczne sprzyjają topice wyjaśniania tajemnicy27. Śmierci przynależnej mumii 

przeciwstawia się życie ukazane za pomocą techniki, która uczestniczy w tworzeniu 

języka przetrwania. Cielesności dawne są zatem efektem doskonałości współczesnego 

człowieka.  

4. Współczesne martwe eksponaty, jako ślady życia 

Nowoczesne tradycje anatomiczne powstałe z nieokiełznanej ciekawości wnętrza 

człowieka wyrosły z działań artystów i anatomów. Dowodami w sprawie są wczesne 

opisy i rysunki oddające budowę ciała ludzkiego28. Nie bez znaczenia są również modele 

rzeźbiarskie i woskowe, które przez lata potwierdzały piękno wewnętrznej harmonii. 

Wspomnieć tu trzeba o Venus florenckiej, oryginalnych preparatach ludzkich z muzeów 

anatomicznych czy chociażby o szklanym człowieku z lat 20. XX wieku z Niemiec-

kiego Muzeum Higieny w Dreźnie. Współcześnie jednak ciało wypreparowane na 

sposób anatomicznego preparatu zaistniało również w przestrzeni muzealnej i nie 

tylko. Wielka objazdowa wystawa „The Human Body Exhibition/Body Worlds” 

prezentowała ciała wypreparowane i utrwalone metodą plastynacji, opracowaną przez 

niemieckiego patomorfologa Guntera von Hagensa, który twierdził, że jego głównym 

celem jest demokratyzacja anatomii29. Przywrócenie koloru narządom oraz szcze-

gółowa preparacja sprawiły, że całość przypominała wystawę odartych ze skóry mane-

kinów. Dodatkowo, pozy, w jakich zostały one ustawione, sugerowały, że życie zatrzy-

mało się tylko na moment i już zaraz te osoby wrócą do swych codziennych zajęć. 

Podjęto zatem próbę przeprowadzenia ciał przynależnych już światu śmierci na powrót 

do świata żywych, co sprawiło, że odebrana im została godność przysługująca zwłokom, 

a nadana namiastka nadziei, że ktoś naciśnie guzik „play” na pilocie życia.  

Takie przyobleczenie trupa w estetyczną szatę życia nadało mu cechy piękna 

i wzmogło fascynację ekspozycją. Piękno spełnia tu zatem ogromną rolę:  

 
26 Tamże, s. 250. 
27 Tamże, s. 254. 
28 Np. rysunki Leonardo da Vinci czy wiekopomne dzieło Vesaliusza – „De humani corporis fabrica libri 

septem”. 
29 https://bodyworlds.com (dostęp: 21.12.2021). 
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to materia, z której uczynić można kapsułę, pozwalającą podać to, co inaczej 

byłoby trudne do przyjęcia (…). Piękno pozwala na poliwalentne zaistnienie 

form rzeczywistości, z którymi nie bardzo wiadomo, jak sobie poradzić30.  

I jak dalej pisze Wieczorkiewicz: sztuka opanowuje to, co wydaje się niebezpieczne, 

ochroni przed ekscesem31. Wyeksponowanie zwłok w ten sposób, jak twierdzi George 

Bataille, jest również jedną z form złagodzonych, zapowiadających, choć odsłaniają-

cych owe śliskie treści, co nas przerażają i urzekają zarazem32. Doświadczenie odwiedzin 

takiej wystawy to zderzenie z antystrukturami zbudowanymi w opozycji do życia, które 

na zasadzie mimikry, do niego chcą się jak najbardziej upodobnić, a owo podobień-

stwo uzyskują dzięki postępowi technologicznemu i nauce. To one ponownie wpisują 

śmierć i niebyt w kulturę, co stanowi jeden z elementów procesu opanowywania trwogi 

przed nią, bowiem, jak zauważa William James, jest ona „robakiem” we wnętrzu ludz-

kich aspiracji do szczęścia33. Wstręt do ciała i jego produktów nie jest niczym innym, 

jak tylko reakcją obronną, która również mogłaby działać na zasadzie uśmierzania 

świadomości nieuchronnej śmierci34 – twierdzą socjolodzy. Dlatego plastynaty von 

Hagensa są nadal obecne na wystawach. Elizabeth Stephens stwierdza jednak, że 

plastynaty nie wpisują się w nowoczesną praktykę preparacyjną ciała i tym samym ich 

współczesny odbiór jest zaburzony. Powinno się je czytać jak symulakry obrazów 

anatomicznych, bowiem następuje w nich derealizacja ciała i jego transformacja 

w obraz obrazu35. Ponadto, niosą również ze sobą inne konotacje. Przede wszystkim trwa 

dyskusja nad etycznym wymiarem takich wystaw36. Chociaż Lawrens Burns wskazuje 

na cel edukacyjny, jako nadrzędny, to jednak wyjaśnia go w kategoriach nie tyle uzyski-

wania wiedzy anatomicznej, co raczej kształtowania świadomości ludzkiej przemijal-

ności i kruchości zdrowia i życia37. Zauważa także problem godności osób, których 

ciała pozyskano bez ich zgody do wystawienia, a także ich anonimowość wynikającą 

z milczącego zakazu nałożonego na ich przeszłość38. Gotowe preparaty są podpisane 

nazwiskiem preparatora, przez co dochodzi do uprzedmiotowienia i potraktowania ciała, 

jako wyjściowego i nieopracowanego materiału rzeźbiarskiego, który jednak kiedyś 

żył i miał swoją historię. I w końcu pojawia się tu problem godnego pochówku. Jeśli 

uznamy cel edukacyjny za priorytet, to kiedy pozwolimy plastynatom – tym idealnie 

spreparowanym obrazom ludzkiego wnętrza – odejść? Ciała służące jako preparaty 

anatomiczne po kilkudziesięciu latach eksploatacji są grzebane. Czy w tym przypadku 

 
30 Wieczorkiewicz A., Muzeum…, dz. cyt., s. 112. 
31 Tamże, s. 112. 
32 Bataille G., Historia erotyzmu, przeł. Kania I., Oficyna Literacka, Kraków 1992, s. 127. 
33 Becker E., Zaprzeczenie śmierci, przeł. Trąbka A., Nomos, Kraków 2015, s. 46. 
34 Rusaczyk M., Teoria opanowywania trwogi: wprowadzenie do elementów aktualnego dyskursu i prezento-

wanych tekstów, [w:] Tejże (red.), Teoria opanowywania trwogi. Dyskurs w literaturze amerykańskiej, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 17. 
35 Stephens E., Inventing the bodily interior: écorché figures in early modern anatomy and von Hagens’ Body 

Worlds, Social Semiotics, 2007, 17, 3, s. 316.  
36 Allen A.L., No Dignity in Body Worlds: A Silent Minority Speaks, The American Journal of Bioethics, 

2007, 7, 4, s. 24-25. 
37 Burns L., Response to Open Peer Commentaries on “Gunther von Hagens’ BODY WORLDS: Selling 

Beautiful Education”: Signed, Sealed, Delivered, The American Journal of Bioethics, 2007, 7, 4, s. 2. 
38 Burns L., Gunther von Hagens’ BODY WORLDS: Selling Beautiful Education, The American Journal of 

Bioethics 2007, 7, 4, s. 19. 
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zawieszenie rytuału jest czymś uzasadnione? Ten technologiczny postęp w zakresie 

preparacji i utrwalania zwłok ludzkich sprowokował zatem nowe dylematy, które, jak 

zauważa Burns, przekładają się na inne obszary naszego funkcjonowania39. 

Martwe ciała w przestrzeniach muzealnych to przede wszystkim gloryfikacja współ-

czesnej doskonałości człowieka. Anna Wieczorkiewicz wskazuje na zachwyt nad obec-

nymi możliwościami naszej cywilizacji z jej technologią pozwalającą rekonstruować 

dawne cielesności w niekoniecznie dawnych sensach. Autorka podsumowuje: 

Pod powierzchnią opowieści o dawnych czasach i odległych miejscach toczy 

się nastawiony na gloryfikację dyskurs o nauce i o człowieku jako odkrywcy 

tajemnic świata. Z tego punktu widzenia muzeum jawi się jako cywilizacyjne 

sanktuarium, chroniące to, co szczególnie cenne, to znaczy wiedzę (czy raczej 

jej określoną koncepcję). Jakkolwiek eksponaty mają mówić o odległej kul-

turze, o dawnych czasach to raz po raz kierunek dyskursu ulega zmianie i wy-

powiedź przekształca się w autoprezentację cywilizacji oraz jej sposobu 

ujmowania rzeczywistości. Społeczeństwu zostaje ukazana niekwestionowana 

wyższość współczesnej cywilizacji nad wszystkimi innymi cywilizacjami. Wysta-

wiając szczątki ludzkie w rekonstruowanych grobach, opatrując je opisami 

pochówku, zwyczajów i pierwotnego wyglądu zmarłych, udowadnia się własną 

wiedzę i inteligencję, pozwalające odszyfrować ukryty przekaz, a także własną 

sprawność w tworzeniu rekonstrukcji. Sytuacja jest specyficzna jedynie z tego 

względu, że tym, co technologia pozwala zbadać i zrekonstruować, a intelekt 

wyjaśnić, stają się obiekty z ewokacyjną mocą „pierwszych metafor”40. 

5. Podsumowanie 

Przemieszczenie znaczeń dokonuje się nie tylko w obrębie analiz muzealnych, ale 

również w zakresie przynależności mumii do świata żywych i umarłych. Stają się one 

punktem odniesienia do własnej śmierci, którą często wypieramy, z uwagi na zało-

żenie, że nasze cielesności i istnienia kierują się ku życiu. Dzięki strategiom rekontekstu-

alizacji metafizyczne konotacje śmierci znikają w bajeczno-magicznej wizji obrządku; 

lub też zmarły staje się informacyjnym medium, materiałem poddającym się intelek-

tualnej obróbce, użytecznym przedmiotem41 i zarówno dawne, jak i współczesne martwe 

cielesności przypominają nam o życiu. 
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Mumia, jako heterotopia cielesności na granicy życia i śmierci  

Streszczenie 

Celem niniejszej pracy było przyjrzenie się paralelom pomiędzy mumią egipską i martwemu ciału wysta-

wianemu jako eksponat anatomiczny. Rozważania stanowią próbę pokazania, że nawet w cielesności po-

zornie przynależącej śmierci można odnaleźć takie elementy i odniesienia, które będą kierunkowały myśli 
ludzkie na życie w ogóle. Duże znaczenie mają w tym procesie współczesne technologie, które pozwalają 

na reinterpretację dawnego życia i śmierci.  

Słowa kluczowe: mumia, martwe ciała, plastynacja, von Hagens 
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Zofia Satkowska1 

…bo wszędzie gdzie żyje człowiek, żyje także cierpienie 

i śmierć, czyli co Zofia Urbanowska mówi dzieciom 

o śmierci 

1. Wprowadzenie. Badany materiał 

Zofia Urbanowska (1849-1939) i jej teksty dziś nie funkcjonują już w szerszym 

obiegu czytelniczym, stosunkowo rzadko przywoływane są też we współczesnej dyskusji 

naukowej2. W swojej epoce ceniona jako autorka popularnych tekstów literackich i publi-

cystycznych dla dzieci i młodzieży, oddana młodym czytelnikom krzewicielka myśli 

pozytywistów polskich, po śmierci dostrzeżona także jako autorka upowszechniająca 

fantastykę w polskiej literaturze dla dzieci3 była obdarzona wyjątkowym talentem 

łączenia pozornie niemal wykluczających się jakości, zjawisk i obserwacji. Podobnie 

jak pozytywistyczny realizm z fantastyką, a tradycyjne wartości z pochwałą postępu, 

opowieść o pięknie świata godziła z przekazywaniem prawdy o cierpieniu i trudach 

życia. W świecie prozy Urbanowskiej nie brakuje nawet tematu śmierci, przed którym 

autorka nie próbuje chronić najmłodszych. Wręcz przeciwnie – uważna lektura po-

wieści Urbanowskiej pozwala stwierdzić, że śmierć w jej twórczości – a także jej bliższe 

i dalsze skutki – obecne są w wielu, nawet najmniej spodziewanych, kontekstach. 

Ludzie cierpią tu i umierają jak wszędzie, bo wszędzie gdzie żyje człowiek, żyje także 

cierpienie i śmierć4 – usłyszy jeden z bohaterów w czasie swojej podróży na zacza-

rowaną wyspę, gdzie będzie musiał zmierzyć się z tą trudną prawdą. W jaki sposób 

autorka łączy naukę o pięknie i dobru świata z trudną dla dziecka wizją wszechobecnej 

śmierci? W jakich kontekstach i w jaki sposób mówi się tam o niej? Czym jest i kogo 

dotyczy? Czy jej obraz podporządkowany jest – jak można spodziewać się po tekstach 

kierowanych do dzieci na przełomie XIX i XX wieku – dydaktycznemu wymiarowi tej 

twórczości? Innymi słowy – w jaki sposób i po co dziecko (zarówno dziecięcy bohater, 

jak i niedojrzały adresat tekstu) doświadczyć ma tego najbardziej nieodwracalnego 

cierpienia ludzkiego w trakcie lektury prozy Urbanowskiej?  

Odpowiedzi na te pytania przynieść może analiza poszczególnych tekstów, które – 

choć pochodzą z różnych epok (literackich i życia autorki) – budują dość spójne 

 
1 z.satkowska@student.uw.edu.pl, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. 
2 Obecnie autorką najszerszych studiów nad biografią i twórczością Urbanowskiej pozostaje Barbara Ko-

smowska, której badania zawarte zostały w dwóch ważnych opracowaniach, zob.: Kosmowska B., Pomiędzy 

dzieciństwem a dorosłością. O powieściopisarstwie Zofii Urbanowskiej, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii 
Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2003 oraz Kosmowska B., Na służbie u Kopciuszka. Biografia i twórczość 

Zofii Urbanowskiej, Literatura, Setidava Wydawnictwo MBP, Łódź-Konin 2019. Jej prace poruszają 

najważniejsze wątki twórczości Urbanowskiej, z wielu jej rozpoznań czerpie również autorka tego artykułu. 
3 W ten właśnie sposób przedstawia Zofię Urbanowską Barbara Kosmowska. Zob.: Kosmowska B., 
Pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. O powieściopisarstwie Zofii Urbanowskiej, zwłaszcza rozdz. Rejony 

świata fantastycznego, s. 68-96.  
4 Urbanowska Z., Atlanta czyli przygody młodego chłopca na wyspie tajemniczej opowiedziane w listach, G. 

Gebethner, H. Lechelin, Kraków-Kijów 1893, s. 115. 
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przesłanie. Barbara Kosmowska, autorka najobszerniejszych współcześnie studiów nad 

biografią i twórczością Urbanowskiej, dzieli powieści tej pisarki na kierowane do dzieci 

młodszych i na adresowane do odbiorcy młodzieżowego5. W tej pracy omówione 

zostaną te należące do pierwszej grupy, a zatem przeznaczone dla dzieci. Kosmowska 

zalicza do nich „Gucia zaczarowanego” z 1884 roku, „Atlantę, czyli przygody młodego 

chłopca na wyspie tajemniczej…” (wydawaną w odcinkach w „Wieczorach Rodzin-

nych” od marca 1890 roku, a w wersji książkowej w 1893 roku) oraz modernistyczną 

już chronologicznie baśń „Złoty pierścień”, opublikowaną dopiero w roku 1916. Jak 

zauważa badaczka, do pewnego stopnia podobny adres czytelniczy ma także młodzie-

żowa raczej powieść „Róża bez kolców” 6 – drukowana również w „Wieczorach 

Rodzinnych” w latach 1900-1901, a w wersji książkowej w roku 1903. W ciekawy 

sposób pogłębia ona obraz śmierci z pozostałych tekstów i z tego powodu również 

zostanie tu uwzględniona. Choć omawiany tu temat nie stanowi głównego przedmiotu 

pisarstwa Urbanowskiej, we wszystkich powyższych tekstach jest obecny i odgrywa 

niebagatelną rolę. Nie wydaje się też zbytnio infantylizowany, lecz przedstawiony 

wielowymiarowo i bez względu na trudności, jakie może sprawić dziecku zmierzenie 

się z nim.  

2. Urbanowskiej światy (nie)fantastyczne 

W epoce, w której literatura dziecięca dopiero kształtowała się w Polsce7, a teksty 

kierowane do adresata dziecięcego – niejednokrotnie jeszcze niedoceniane – wspomagać 

miały działania pedagogów i wychowawców, Urbanowska poświęciła swą twórczość 

literacką i działalność publicystyczną właśnie dzieciom i młodzieży. Jej technika pisarska 

zawiera elementy mogące zostać uznane już za wyjście w stronę potrzeb i wyobraźni 

młodego odbiorcy, jednocześnie mające na celu edukowanie i wychowywanie czytel-

nika. Zadania te Urbanowska realizowała w duchu światopoglądu pozytywistycznego. 

Efektem twórczych poszukiwań, które miały pomóc jej w połączeniu wymagań peda-

gogiki i krytyki literackiej końca XIX wieku z formą wysokoartystyczną, interesującą 

w dodatku dla młodego czytelnika, był nowy wówczas sposób pisania dla dzieci – 

specyficzna odmiana realizmu z elementami fantastyki8. Wyraźnie wyczuwalna w jej 

tekstach aura fantastyczności czy baśniowości kreowana była zwykle za pomocą tech-

 
5 Zob.: Kosmowska B., Pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, s. 5-6. 
6 Zob.: tamże, s. 11. 
7 W pracy tej nie kładzie się nacisku na różnicę między literaturą dziecięcą a literaturą dla dzieci ani na 
dokładne usytuowanie twórczości Urbanowskiej w zakresie jednej z nich, warto jednak w kontekście twór-

czych poszukiwań pisarki przypomnieć założenia Ryszarda Waksmunda, który odróżnia od siebie te dwie 

kategorie. Wskazuje właśnie wiek XIX jako moment, w którym wyrazem rewolucji w podejściu do dziecka 

stała się (…) krzepnąca w siłę literatura dziecięca jako estetyczna i pedagogiczna alternatywa wobec 
literatury dla dzieci. Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy – gatunki – 

konteksty), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 6. 
8 Jednym z ważnych twierdzeń, które wyprowadzić można z badań Kosmowskiej, jest istnienie ścisłego 

związku pisarstwa Urbanowskiej z literaturą pozytywizmu, którego granice momentami jednak – na przykład 
przez wprowadzanie pierwiastka fantastycznego – niemal przekraczała. Badaczka podkreśla, że Urbanowska 

do końca pozostała związana ze swoją epoką, czego nie unieważniają nawet próby przezwyciężenia przez 

pisarkę pozytywistycznego paradygmatu w ostatnim okresie twórczości (…). Przełamywanie nie oznacza (…) 

przełamania. Kosmowska B., Pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, s. 171. 
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nik właściwych poetyce realizmu9, wzbudzała ciekawość i miłość do świata rzeczy-

wistego, którego ten fikcyjny – choć na poły fantastyczny – miał być jednak wiernym 

odbiciem. Mylne byłoby przypuszczenie, że świat ten jest przez taki swój charakter 

zbytnio idealizowany – „baśniowo” dobre zakończenia następują po licznych zmaga-

niach bohaterów, które mają nie tylko sprawdzać ich i hartować, lecz także przedsta-

wiać prawdę o dwojakiej naturze świata, w którym zło istnieje obok dobra. Trudno 

przecenić znaczenie tego faktu, zwłaszcza gdy mowa o najtrudniejszych tematach 

podejmowanych przez pisarkę, do jakich z pewnością należy omawiany tu temat 

śmierci – świat przedstawiony dostosowany jest oczywiście do możliwości poznawczych 

i emocjonalnych, a także do zainteresowań dziecka, nie ogranicza się on jednak nigdy 

do rzeczywistości fantastycznej o funkcji rozrywkowej.  

3. Śmierć w świecie przyrody 

3.1. Śmierć jako nieodłączny element natury 

Urbanowska była pisarką działającą w duchu pozytywizmu, choć tworzyła później 

niż pierwsze pokolenia pisarzy tego kierunku myślowego w Polsce. Jedną z ważniej-

szych osi wyznaczających światopogląd przekazywany w jej prozie było przekonanie 

o jedności zasad (przede wszystkim praw nauki i natury) rządzących całym światem 

i życiem w różnych jego przejawach. Podstawową dziedziną, którą zainteresowanie 

rozbudzić usiłowała w odbiorcach, było przyrodoznawstwo, w naturze bowiem do-

strzegała paralelę życia społeczeństwa ludzkiego10. Technika tworzenia analogii między 

światem przyrody a człowieka w utworach dla najmłodszych stosowana była przez 

pisarkę na szeroką skalę – na niej oparta jest już cała dydaktyczna opowieść „Gucio 

zaczarowany”. Zawiera ona historię chłopca – dobrego, lecz rozpieszczonego i nie-

zwykle leniwego, który konsekwentnie unika wszelkiej pracy (często wbrew szczerym 

postanowieniom). W celu poprawy charakteru zostaje przez wróżkę zamieniony 

w muchę i z perspektywy insekta obserwuje świat zwierząt i roślin. Odkrywa zasady 

jego funkcjonowania, a przede wszystkim najważniejszą z nich – każde stworzenie po-

winno być w jakiś sposób pożyteczne. Nie ma tam miejsca na lenistwo, zbytek, nieprak-

tyczność (jakże znaczący jest w tym kontekście los trutnia, który – jak dowiaduje się 

Gucio – zimą musi udać się na wygnanie z ula, a jeśli stawiać będzie opór, zabity 

zostanie przez pszczoły, co sam próżnujący i nieprzydatny truteń doskonale rozumie).  

Już przez samą swą powszedniość (fragmentów mówiących o umieraniu lub zagro-

żeniu odnajdziemy bowiem wiele) wszechobecna śmierć wpisana zostaje na stałe 

w krajobraz ciągłego trwania, działania i rozwoju natury. Niedoświadczonego Gucia, 

a pewnie i niejednego młodego odbiorcę, nieraz jednak dziwi, a wręcz przeraża. Zagro-

żenia w świecie, w który wkracza rozpieszczony bohater, są tak realne, że w trosce 

o życie chłopca zamienionego w muchę wróżka zaopatruje w czerwoną czapeczkę – 

znak, który wskazuje człowieka pokutującego i który gwarantuje mu życzliwość i pomoc 

 
9 Kosmowska omawia techniki wprowadzania pierwiastków fantastycznych do twórczości Urbanowskiej we 

wspomnianym wyżej rozdziale swojego opracowania. Zob.: tamże, zwłaszcza rozdz. Rejony świata 

fantastycznego, s. 68-96.  
10 Na znaczenie i powszechność dostrzegania alegorii społecznych w naturze od pozytywizmu aż do dziś 

zwraca uwagę w kontekście twórczości Zofii Urbanowskiej Joanna Papuzińska, zob.: Papuzińska J., Zofia 

Urbanowska w świecie baśni, [wstęp w:] Kosmowska B., Na służbie u Kopciuszka. Biografia i twórczość 

Zofii Urbanowskiej, s. 12-15. 
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wszystkich zwierząt. Choć więc samemu Guciowi nie grozi śmierć, obserwuje on 

walkę o przetrwanie innych zwierząt. Motyw ten powraca wielokrotnie na kartach 

książki – istotny okazuje się na przykład temat tak niewinny, zdawałoby się, jak 

zdobywanie pożywienia, przedstawiony jednak w sposób dość bezwzględny – wspo-

mnijmy chociażby kreta, który chwali się przed Guciem zawartością swojej spiżarni, 

pełnej przeróżnych robaków, ślimaków, a nawet myszek, natomiast przy rozstaniu nie 

decyduje się odprowadzić go zbyt daleko, tam bowiem czekać mogą nieprzyjaciele 

kreciego rodu: pies, bocian albo kuna…11 

 Niezwykle ciekawym przykładem może być tu również opis obrony pszczelego 

ula, do którego dostać chce się żołna. Ptak ten zabija wiele pszczół, lecz potem, po-

strzelony przez człowieka z okolicy, pada przed ulem:  

Pszczoły tłumnie otoczyły dogorywającego nieprzyjaciela, który już przestał 

być dla nich niebezpiecznym. Oglądały go, siadały mu na głowie, latały dokoła, 

brzęcząc złośliwie i jakby usiłując mścić się za przeszkodę w pracy, zakłócenie 

im spokoju i pożarcie towarzyszek. Ptak, nie mający już siły do obrony, musiał 

znosić te wszystkie przykrości. Nareszcie spojrzał żałosnym wzrokiem na 

słońce, wyciągnął się i skonał… Guciowi aż słabo się zrobiło od tego widoku12. 

 Zarówno sama sytuacja, jak i leksyka wykorzystana do jej przedstawienia (jak 

wcześniejszy atak na ul, tak i sama śmierć ptaka opisana zostaje w kategoriach walki, 

bitwy) nie pozostawiają wątpliwości co do brutalnej natury świata, która zaskakiwać 

może nieco w powieści kierowanej, jak dowiadujemy się już z podtytułu, do dzieci 

młodszych. Nic dziwnego, że zasady codziennej walki o byt, z taką bezwzględnością 

rządzące światem, do głębi poruszają Gucia. Należy jednak podkreślić, że walka ta 

odbywa się przy akceptacji samych jej uczestników – nie tylko wspomniany już truteń, 

lecz także i inne zwierzęta zdają się uważać ją za naturalną i niekwestionowalną. To 

z pewnością pierwsza lekcja na temat śmierci, jakiej udziela dzieciom Urbanowska: 

śmierć jest w jej tekstach zjawiskiem powszechnym, wszechogarniającym i – całkiem 

naturalnym. 

3.2. Śmierć jako stadium rozwoju 

Pisarka nie zatrzymuje się na diagnozie o wszechobecności i bezwzględności śmierci 

ani na zaakceptowaniu jej jako zjawiska naturalnego. Wpisuje umieranie w wizję świata 

sprawnie funkcjonującego, w którym wszystko ma swoje zadanie, znaczenie i przy-

czyny. Czytelnikowi, zszokowanemu może tymi odkryciami, pokazuje, że proces 

umierania stanowi naturalny etap życia i ważny jest dla rozwoju świata – ma więc też 

aspekt pozytywny. Uczy tego na przykład poruszająca scena w „Guciu zaczarowa-

nym”, w której zabity zostaje przez kota pewien ptaszek – jego piękny śpiew urywa się 

gwałtownie, a nazajutrz chrząszcze grabarze wyprawiają mu prawdziwy pogrzeb. 

Czytelnik dowiaduje się, że i ten zwyczaj wśród zwierząt uzasadniony jest przez 

względy praktyczne – chrząszcze zakopują bowiem padlinę, którą następnie żywi się 

ich potomstwo: 

 
11 Urbanowska Z., Gucio zaczarowany. Powieść dla młodszych dzieci, G. Gebethner i Spółka, Kraków 1908, 

s. 46. 
12 Tamże, s. 123-124. 
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chcemy (…) zamordowanego ptaszka pochować. (…) Jesteśmy grabarzami 

wszystkich nieżywych stworzeń małego rozmiaru, jak na przykład ptaków, 

myszy, susłów, chomików i wielu innych. Groby, które kopiemy, są zarazem 

kolebkami naszych dzieci; składamy bowiem jajka w martwe ciało, żeby 

wylęgnięte z nich potomstwo znalazło zaraz gotowy pokarm pod ręką13 

– tłumaczą Guciowi. Śmierć okazuje się momentem ważnym w procesie życia – tu 

bardzo dosłownie, bowiem w ciele zmarłego ptaszka pokarm znajdują nowe, rozwijające 

się organizmy. Tej tragedii i podniosłej „ceremonii” zwierzęcej poświęcony jest cały 

rozdział w nieobszernej przecież książeczce dla dzieci – nawet więc same proporcje 

tekstu wskazują na wagę, jaką do tego motywu przywiązuje autorka. 

Wątki mniej drastyczne niż w „Guciu…”, ale wyprowadzane z tego samego zało-

żenia, to znaczy z założenia naturalności śmierci w procesie życia, czytelnik odnaleźć 

może w „Atlancie…” – epistolarnej relacji z podróży Janka sieroty na tajemniczą 

wyspę gromadzącą wszystkie cuda natury i cywilizacji – oraz w „Róży bez kolców” – 

beletryzowanym wykładzie o przyrodzie i folklorze Tatr. Główni bohaterowie (w obu 

przypadkach młodzi chłopcy) w czasie swoich wypraw zgłębiają wiedzę między 

innymi z zakresu przyrodoznawstwa. Także tutaj umieranie jest obecne w naturze, 

pozostawia na niej swoje piętno. Warto przywołać chociażby opis „cmentarza” 

w Dolinie Kościeliskiej, gdzie – jak dowodzi jeden z bohaterów „Róży bez kolców”, 

profesor Strand – znaleźć można skały z odciśniętymi śladami roślin sprzed wieków. 

Budzi to wielkie poruszenie i prowokuje do opowieści o „Pratatrach” – przedpo-

topowej formacji, która po całkowitym zniszczeniu odrodziła się w budzącej podziw 

formie współczesnych Tatr. Śmierć całej krainy okazała się chwilowa i stała się 

etapem w historii jej rozwoju (nie zagłady). Podobnie w „Atlancie…” Janek usłyszy: 

Zeschłe drzewo upada i rozsypuje się w proch, ale z korzenia jego nowe strzelają pędy 

i wyrastają znowu w drzewa wysokie, piękne i rozłożyste14. Takie przykłady można by 

mnożyć – wszystkie zaś prowadzą do wniosku o naturalnym miejscu śmierci w trwaniu 

i procesie przemian świata. W ten sposób autorka przekazuje czytelnikom kolejną 

lekcję – tym razem uczy odpowiedniej postawy wobec śmierci, niepoprzestawania na 

obserwowaniu cierpienia, przyjmowania perspektywy, która nawet umieranie uznać 

każe za konieczne, potrzebne i ważne dla rozwoju świata. 

4. Od świata naturalnego do społeczeństwa ludzkiego 

4.1.  Udowodnić wartość swego życia – śmierć jako narzędzie dydaktyczne 

Podstawowym celem Urbanowskiej jest nie tylko przekazywanie dziecku wiedzy 

na temat świata naturalnego, lecz także kształtowanie go jako człowieka, co – jak zo-

stało powiedziane – czyni między innymi poprzez budowanie paraleli między przyrodą 

a społeczeństwem ludzkim. Od świata roślin i zwierząt przez prostą analogię, metaforę 

czy porównanie Urbanowska prowadzi więc ku refleksji na temat świata ludzi. W wy-

obraźni czytelnika wiąże ona kulturę z naturą w dwojaki sposób – z jednej strony czyni 

człowieka uczestnikiem życia przyrody, z drugiej – przyrodę opisuje w kategoriach 

właściwych kulturze, nie naturze. Właśnie dlatego tak poruszająca jest wspomniana już 

scena pogrzebu zabitego ptaszka w „Guciu zaczarowanym” – jest to niemal ludzki 

 
13 Tamże, s. 75-76. 
14 Urbanowska Z., Atlanta…, s. 58-59. 
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ceremoniał, przepełniony właściwym człowiekowi szacunkiem do zmarłego. Do pew-

nego stopnia śmierć zwierzęcia zrównana jest zatem ze śmiercią człowieka, a prawa 

życia okazują się jednakowe dla całej natury, dotyczą one bez wyjątku roślin, zwierząt 

i ludzi.  

Co również charakterystyczne, śmierć w tekstach Urbanowskiej wykracza poza 

granice fizyczności, jej działanie dostrzec można w sferze wartości i duchowości 

człowieka. W dwóch tekstach przeznaczonych dla dzieci młodszych – „Guciu zaczaro-

wanym” i „Złotym pierścieniu” – takie wykorzystanie motywu śmierci podporząd-

kowane jest ich wymiarowi dydaktycznemu. Jak wielu innych autorów epoki piszących 

dla dzieci Urbanowska dostrzega w śmierci potencjał wychowawczy, przedstawia ją 

między innymi jako los tych, którzy na nią zasłużyli albo raczej – nie zasłużyli na 

życie. Już w „Guciu…”, kierowanym przecież do najmłodszych odbiorców, objawia 

się ścisły związek między postawą, celami i czynami człowieka a jego wartością dla 

świata. Gucio, obserwujący pracowite i pożyteczne zwierzęta, pozostaje pod trwałym 

wrażeniem słów kreta: Kto nic nie robi, nie wart żyć15, a potem tych usłyszanych 

w królestwie pszczół: (…) próżniak bowiem nie wart żyć na świecie16. Ślady tego 

przekonania odnaleźć można też w o wiele późniejszym „Złotym pierścieniu”. W tej 

historii rozpieszczonej i marudnej księżniczki Zoryny, która pewnego dnia zamienia 

się miejscami z ubogą pasterką, odnajdziemy opowieść o zatopionej pod jeziorem wsi 

z kościołem. Jest to kara za obojętność mieszkańców, którzy wezwani przez księdza do 

pomocy rabowanej właśnie wsi, woleli nie ryzykować i bawić się dalej w karczmie. 

Zginęli (…), bo woda wszystko zalała17 – jak tłumaczy Zorynie inny bohater – i czekać 

mają, aż znajdzie się taki w wiosce, co się poświęci za ojczyznę i dla jej uratowania 

wyrzecze się tego, co najwięcej ukochał… ktoś, kto spełni ofiarę18. Śmierć jest tu karą 

za obojętność na cierpienie innych. Znów jest udziałem tych, którzy nie chcą żyć 

dobrze – nie potrafią nadać swojemu życiu wartości przez współodpowiedzialność za 

los bliźniego. Jak w „Guciu…” pracowitość, tak w „Złotym pierścieniu” zdolność do 

poświęcenia i troska o innych są wartościami wskazywanymi do naśladowania przez 

narratora tekstu. Odrzucenie każdej z nich ma skutki poważne, bo ujmujące wartości 

całemu życiu. 

Mimo tak wyraźnego wykorzystania motywu śmierci w sposób moralizatorski, 

typowy przecież dla literatury dla dzieci tamtego okresu, z pewnością autorka nie 

ogranicza się do tego obrazu śmierci-kary. Nawet w ramach mówienia o duchowości 

(a nie o śmierci fizycznej, której obrazowanie zostało wyżej omówione) ważniejszy 

(bo dojrzalszy) wydaje się inny jej obraz, najpełniej przedstawiony w „Róży bez kolców”. 

4.2. Śmierć duchowa 

„Róża bez kolców”, tekst adresowany do nieco dojrzalszego odbiorcy, przynosi 

pogłębioną refleksję na temat śmierci jako konsekwencji konkretnego sposobu życia. 

Nie ma już ona bezpośredniego związku z karą dotykającą wybranych, „niegodnych”, 

by żyć. Nie chodzi tu też o śmierć w sensie fizycznym, lecz jedynie o tę w sferze 

 
15 Urbanowska Z., Gucio zaczarowany, s. 44. 
16 Tamże, s. 117. 
17 Urbanowska Z., Złoty pierścień. Opowiadanie dla młodszych dzieci, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

w Koninie, Wydawnictwo Apeks, Konin 1993, s. 129. 
18 Tamże. 
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duchowej. Jest ona niejako zrównana ze stanem odrzucenia swoich powinności. W tym 

przypadku dotyczy ona jednego z najistotniejszych (zwłaszcza dla patriotycznej wy-

mowy tekstu) bohaterów powieści – sir Edwarda, który przybywa z Anglii w Tatry 

w poszukiwaniu mającej tam występować róży bez kolców. Jak się potem okazuje, jest 

on Polakiem, który w młodości opuścił rodzinę i ojczyznę, by szukać dla siebie 

łatwiejszego losu, uniknąć trudów życia i ciężkiej, pozornie bezsensownej pracy. Za-

równo sposób, w jaki myśli on o swojej emigracji, jak i słowa, w których wyznaje potem 

swoją prawdziwą tożsamość, wskazują na bliski związek między jego historią i wybo-

rami a procesem obumierania duchowego. Przyznaje on, że przed powrotem do kraju 

jego sumienie spało przez tyle lat, jak umarłe19, on zaś sam po zmianie nazwiska 

i związaniu życia z Anglią myślał, że dawny człowiek zupełnie [w nim] umarł20, by 

ograniczyć się tylko do tych dwóch przykładów. Wykorzystana w tych opisach leksyka 

i metaforyka są tak konsekwentne, że mówić tu można o swoistej metaforze kon-

ceptualnej, według której porzucenie bliskich, ojczyzny, obowiązków i pracy to śmierć 

duchowa. Jest więc ona konsekwencją wyborów, stanem, w który wprowadzić się można 

dobrowolnie, ale który na szczęście nie musi być ostateczny, czego znaczenie zostanie 

jeszcze omówione. 

5. Sieroctwo – dosłowne i duchowe 

Mówiąc o doświadczeniu śmierci w prozie Urbanowskiej dla najmłodszych, nie 

sposób wreszcie pominąć niezwykle istotnego – nie tylko dla pisarki, lecz także dla całej 

literatury XIX wieku – obrazu sieroctwa. Urbanowska obficie czerpie z rezerwuaru 

symboliki dziewiętnastowiecznej i swoich osieroconych bohaterów kreuje na sposób 

typowy dla epoki. Wyczerpujący opis sieroty w literaturze XIX wieku dla dzieci odnaleźć 

można w monografii Magdaleny Joncy. Pisze ona, że: 

Literatura dla dzieci, ze swoją skłonnością do idealizacji, do apoteozy, pozo-

staje w kręgu biedermeierowsko-tendencyjnego sposobu portretowania siero-

cego bohatera. Motywacja waha się nie tyle między biologiczną i społeczną, 

co między filozoficzną (sieroctwo jako kategoria losu, znaczące tyle co de-

terminizm, przeznaczenie) a socjalną (nędze, cierpienia, przemoc wynikła ze 

społecznych przedziałów)21. 

Urbanowska nie wprowadza tu znaczących innowacji. Warto dla porządku zazna-

czyć, że typowymi realizacjami dziewiętnastowiecznego bohatera-sieroty są Henryk 

w „Róży bez kolców” oraz Janek sierota z „Atlanty…” (w przypadku tego drugiego 

sieroctwo jest tak determinujące, a może raczej określające, że staje się źródłem jego 

przydomka, którym posługuje się, podpisując swoje listy). Zaznaczony jest w obu 

powieściach kontekst ubóstwa czy wątłego zdrowia spowodowanego złymi warunkami 

życia, które stanowią nieodłączny niemal los sieroty, a na które będzie się zwracać 

uwagę zwłaszcza właśnie w dobie pozytywizmu i zyskującej na znaczeniu filantropii II 

 
19 Urbanowska Z., Róża bez kolców. Opowiadanie, osnute na tle przyrody tatrzańskiej, Księgarnia K. 
Grendyszyńskiego w Petersburgu, Warszawa 1903, s. 269. 
20 Tamże, s. 451. 
21 Jonca M., Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-

skiego, Wrocław 1994, s. 291. 
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połowy XIX wieku22. W „Róży bez kolców” los sieroty – Henryka – zestawiony jest 

z losem innego dziecięcego bohatera – młodego Dawida, który stracił ojca, jest więc 

półsierotą, wychowywany jednak w dostatku i rozpieszczany przez matkę, stanowi 

całkowite niemal przeciwieństwo swojego rówieśnika. To dodatkowo podkreśla zna-

czenie sytuacji życiowej w kształtowaniu szlachetnego charakteru. Zarówno Henryk, 

jak i Janek charakteryzują się za to wyjątkową szlachetnością, dzielnością, odwagą 

i wszelkimi waloryzowanymi dodatnio przez autorkę cechami, które kształtowali w tych 

trudnych warunkach, w życiu od początku naznaczonym cierpieniem – osamotnieniem, 

tęsknotą i brakiem.  

Zupełnie inna wydaje się na pozór sytuacja dwójki głównych bohaterów powieści 

dla najmłodszych – księżniczki Zoryny oraz Gucia. Obydwoje zaczynają swe przygody 

jako dzieci z kochających rodzin. Żyją w radości i dostatku i wydaje się, że właśnie ten 

brak jakichkolwiek cierpień uniemożliwia im dojrzewanie i odpowiednie kształtowanie 

swojego charakteru. Zmienia się to bowiem dopiero wtedy, gdy zostają sam na sam ze 

światem – Gucio zostaje przemieniony w muchę, księżniczka Zoryna zaś zamienia się 

rolami z niezwykle do niej podobną pasterką pilnującą gęsi, dziewczynką bardzo 

dobrą, notabene wychowywaną po stracie rodziców przez ubogich, acz kochających 

dziadków. Obydwoje odbierają lekcję życia, przez którą muszą przejść całkiem sami. 

Ten właśnie moment czasowego oddzielenia od rodziców, który tak silnie przemieni 

każde z dzieci, nieodparcie przywodzi na myśl (metaforyczne i przez to o wiele pewnie 

ciekawsze) sieroctwo. Gucio od początku rozpacza, mówiąc: Straciłem więc wszystko, 

wszystko! (…) ojca, matkę, siostrę, dom!23. Potem czytamy:  

Nieszczęście, osamotnienie, tęsknota do swoich zrobiły go czulszym na 

wszystko i wydobywały z głowy myśli, a z serca uczucia, jakie może nieprędko 

byłyby się tam odezwały w zwykłych okolicznościach24.  

Zoryna zaś już całkiem dosłownie widzi w sobie sierotę:  

Ta dobroć, ta pieszczota poruszyła ją do głębi i łzy trysnęły z jej oczu. Pomy-

ślała, że jest w tej chwili naprawdę sierotą, bo nie ma przy niej rodziców, i że 

to sieroctwo stworzyła sobie sama dobrowolnie25.  

I jakby dla podkreślenia tej duchowej sytuacji Zoryna wcielić się musi w rolę 

ubogiej pasterki, a – jak zauważa Ewa Paczoska – w literaturze XIX wieku rola ta 

nadawana była sierotom niezwykle często26.  

Chwilowe sieroctwo jest w obu przypadkach niezbędne do ukształtowania dobrego 

człowieka. Przez oddzielenie od rodziny, domu, poczucia bezpieczeństwa i radości 

dziecięcej bohater może zrozumieć swoje zachowanie, a także poznać swoje miejsce 

w świecie. W takich trudnych okolicznościach wkraczają bohaterowie powoli w doj-

 
22 Zob.: tamże, zwłaszcza rozdz. II „Kto przygarnie cudze dziecię?”. Działalność dobroczynna na rzecz sierot 
i jej odbicie w dziewiętnastowiecznej literaturze dla dzieci, s. 73-148. 
23 Urbanowska Z., Gucio zaczarowany, s. 35. 
24 Tamże, 63. 
25 Urbanowska Z., Złoty pierścień, s. 100. 
26 Zob.: Paczoska E., Marysia i osieroceni, [w:] Leszczyński G. (red.), Sto lat baśni polskiej, Fundacja 

„Książka dla Dziecka”, Warszawa 1995, s. 11. „Złoty pierścień” jako jeden z przykładów baśni literackiej 

przełomu XIX i XX wieku wykorzystujących motyw sieroty przywołuje w swojej monografii Jonca. Zob.: 

Jonca M., dz. cyt., s. 277. 
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rzałość. Gucio wraca do domu z silnym postanowieniem poprawy, Zoryna zaś zdobywa 

się na wielką ofiarę – gotowa jest nawet opuścić na zawsze ukochany dom dla zapro-

wadzenia pokoju w królestwie. Przekonanie o możliwości sprawdzenia i umocnienia 

siebie poprzez stawienie czoła doświadczeniu cierpienia i trudności tłumaczyłoby 

istotę całego świata powieściowego Urbanowskiej, w którym przecież wątki fantastyczne, 

baśniowe i piękne przeplatają się z poznaniem zła, bólu, tęsknoty, a nawet właśnie 

śmierci. Śmierci, której doświadczenie (bo takim doświadczeniem jest przecież strata 

bliskiej osoby, sieroctwo) znów okazuje się niezbędne w procesie życia, tym razem 

życia społecznego i duchowego. 

6. Od śmierci do zmartwychwstania 

Jak widać, obraz śmierci – rzeczywiście wszechobecnej w świecie przedstawionym 

powieści Urbanowskiej – jest zróżnicowany. Autorka wtajemnicza młodego odbiorcę 

w naturę śmierci w przyrodzie, w jej doświadczanie w społeczeństwie ludzkim i życiu 

indywidualnym, a wreszcie w śmierć duchową. Podkreślić trzeba, że w żadnym z tych 

obrazów, choć często tak przejmujących i szokujących zwłaszcza dla dziecka, nie ma 

beznadziei, i to nie tylko ze względu na katolicką wiarę autorki, która w egzystencjalny 

horyzont istnienia człowieka wpisuje przyszłość życia wiecznego, co niejednokrotnie 

manifestowane jest na kartach jej książek. Nie dzieje się tak też wyłącznie przez 

możliwość znalezienia przyczyny i celu w śmierci, przez którą powstawać mogą w na-

turze i społeczeństwie nowe jakości, nowe życie. Warto zwrócić uwagę na to, że w wielu 

przypadkach sam stan umierania, a może raczej obumierania, nie jest – choć to zaska-

kujące – nieodwracalny. Oczywiście dotyczy to przede wszystkim śmierci metaforycz-

nej, duchowej, choć istnieją pewne przykłady związane z przyrodą – jak przywołane 

już obrazy odrodzonych Tatr i wyrastających ze starych korzeni nowych pędów drzew. 

Odwrócone zostają losy niektórych bohaterów cierpiących przez skutki śmierci – 

zatopiona wieś w „Złotym pierścieniu” zostaje ocalona przez ofiarę Zoryny i na nowo 

budzi się do życia, Gucio swoją poprawą i pracą cieszy matkę cierpiącą od czasu 

śmierci jego dwóch starszych braciszków i swoimi nabytymi zaletami niejako zapełnia 

puste miejsce po nich, Janek sierota w „Atlancie…” odnajduje swego dawno zaginio-

nego ojca, co kończy sierocy okres w jego życiu, a sir Edward, bohater „Róży bez 

kolców”, po latach dobrowolnego wygnania powraca do ojczyzny i podejmuje dawno 

odrzucony trud, tym samym przywracając swojej duszy prawdziwe życie… Te zda-

rzenia stanowią swoiste duchowe „zmartwychwstania”, które dają czytelnikowi nadzieję, 

a co więcej – motywację do pracy nad sobą: jaki bowiem byłby cel starań, gdyby 

obumierania duchowego czy stanu sieroctwa nie dało się odwrócić? Na szczęście w życiu 

człowieka jest jak w przyrodzie: Śmierć pozorna często jest źródłem nowego życia27. 

7. Podsumowanie 

Uważna lektura tekstów Zofii Urbanowskiej dla dzieci w poszukiwaniu tropów 

śmierci prowadzi do wniosku, że temat ten – choć na pewno nie stanowi centralnego 

problemu jej twórczości – zajmuje w nich niezwykle ważne miejsce. Autorka poświęca 

mu stosunkowo dużo miejsca, a także wykorzystuje do podkreślenia przesłania każdego 

z tekstów.  

 
27 Urbanowska Z., Atlanta…, s. 58. 
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Uwagę zwraca przede wszystkim sposób, w jaki Urbanowska pragnie zaznajamiać 

czytelnika z dotyczącą każdego śmiercią. Urbanowska zaczyna od zapoznania dziecka 

z naturalnością śmierci w przyrodzie, oswaja z brutalnymi zasadami świata, uczy wi-

dzieć w śmierci etap rozwoju, pożytek lub potencjał przyszłego życia, a następnie po-

kazuje podobne zasady działania człowieka. Nie zatrzymuje się – co niezwykle ważne – 

na opisie śmierci fizycznej. Swoje przesłanie buduje nieraz na jej użyciu metaforycz-

nym. W tekstach dla dzieci najmłodszych – „Guciu zaczarowanym” i „Złotym pierś-

cieniu” – przybiera to formę dydaktycznej opowieści, w której skutkiem zaniedbania 

obowiązków jest właśnie śmierć lub odebranie wartości życiu. W powieści „Róża bez 

kolców”, dla znacznie dojrzalszego odbiorcy, mamy zaś do czynienia z historią 

duchowej śmierci i „zmartwychwstania” powracającego na łono ojczyzny emigranta. 

Nie można też pominąć wykorzystywanego zgodnie z tendencjami dziewiętnasto-

wiecznymi obrazu sieroctwa – dziecko naznaczone śmiercią rodzica, cierpieniem 

samotności i ubóstwa może wykształcić w sobie szlachetność i dzielność. 

Wszystkie te oblicza śmierci spaja zaś nie tylko cierpienie, z jakim się wiążą, ani 

nawet pożytek, jaki mogą przynieść, lecz może najbardziej – związana z nimi nadzieja. 

Urbanowska znów okazuje się autorką łączącą to, co niemal sprzeczne. I – choć jak 

zostało powiedziane – niekoniecznie trzeba interpretować jej twórczość w kontekście 

wiary przekazywanej wraz z innymi wartościami odbiorcy tekstów, doskonale tę 

postawę podsumowuje fragment z „Atlanty…”, taką właśnie wiarę zalecający: Bóg jest 

miłosiernym Ojcem i niema u Niego nic niepodobnego. Wskrzesza On częstokroć to, co 

zdawało się być umarłe. Ufaj i miej nadzieję28.  
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Streszczenie 

W artykule poruszony został temat doświadczenia śmierci – w wymiarze dosłownym i metaforycznym – 
w twórczości autorki tekstów dla dzieci i młodzieży Zofii Urbanowskiej (1849-1939). Materiał badawczy 

ograniczony został do jej tekstów „Gucio zaczarowany”, „Atlanta, czyli przygody młodego chłopca na 

wyspie tajemniczej…”, „Róża bez kolców” i „Złoty pierścień”, a zatem kierowanych do dzieci. Analiza 

dotyczyła kontekstu i konsekwencji wprowadzania motywu śmierci w powyższych utworach. Motyw ten 

stanowi nieodłączny element świata, z jakim autorka chce zapoznać młodego czytelnika, dlatego przepro-

wadzona analiza stanowić może część szerszej refleksji na temat ogólnych tendencji i technik jej pisarstwa.  

Zaproponowana tu interpretacja tekstów Urbanowskiej pokazuje najpierw zjawisko śmierci w naturze, jej 

powszedniość i potencjał dla rozwoju życia. Następnie przedstawiona została śmierć w doświadczeniu 
człowieka, które pod wieloma względami przypomina to znane już czytelnikowi z przyrody. Omówione 

zostały dydaktyczne i metaforyczne przykłady wykorzystania motywu śmierci, a także postaci sieroty. 

Wreszcie w artykule pomieszczone zostały spostrzeżenia na temat nadziei wpisanej, wbrew cierpieniu, 

w horyzont śmierci. 

Słowa kluczowe: literatura dla dzieci, natura, sieroctwo, śmierć 

 

 



 

213 

 

Bartosz Kurowski1 

Personifikacja śmierci we współczesnej dramaturgii 

dla dzieci i młodzieży 

1. Wprowadzenie 

Współczesna dramaturgia dla dzieci i młodzieży podejmuje tematy ważne – nie unika 

odniesienia do problemów, które nierzadko w życiu codziennym odbiorcy docelowego 

(w domu rodzinnym, w szkole, w grupie rówieśniczej) są odsuwane na margines albo 

po prostu przemilczane. W ten sposób dramat oraz w konsekwencji teatr realizuje funkcje 

wychowawcy i przewodnika w momentach granicznych. 

Jeden z popularnych tematów stanowi śmierć – zasadniczo przedstawiana jako wy-

darzenie, lecz też czasami jako dramatis persona. To nie dziwi. Personifikacja – uoso-

bienie, rodzaj metafory polegający na przedstawieniu pojęć abstrakcyjnych, przedmio-

tów martwych, zjawisk przyrody i zwierząt jako postaci ludzkich, niekiedy w funkcji 

alegorii2 – jest elementem charakterystycznym w dramacie oraz w teatrze. 

One aspect of allegory in general and of personification allegory in particular 

that is easily overlooked – especially by textual scholars preoccupied with the 

interpretation of allegories or with allegory as a hermeneutical procedure – is 

its mnemonic function. The most popular method of so-called artificial memory 

(memoria artificialis) was mentally to link the things to be remembered to 

images of living beings, objects, and the actions performed by and with them – 

so-called imagines agentes (acting images) – and place these within equally 

imagined spaces (loci) within larger constructs (usually buildings). Such 

mnemonic sequences amounted to allegories. In fact, the theatre – both the 

word and the edifice to which it refers – was used to designate or to represent 

such artificial memories3. 

Personifikacja śmierci w dramacie oraz w teatrze stanowi rodzaj pamięci zbiorowej – 

jej przedmiotem są pewne elementy kultury zakorzenione w zwyczajach oraz wierze-

niach o charakterze lokalnym. Zmienia się w zależności od kultury – na przykład jest 

przedstawiana na zasadzie boga, anioła, demona, jeźdźca, kobiety, Santa Muerte, przyj-

muje formę szkieletu kostnego albo ciała ludzkiego w stanie rozkładu. Lecz nieza-

leżnie od rodzaju przedstawienia albo wizerunku personifikacja śmierci realizuje funkcję 

zasadniczą – stanowi odniesienie do stanu, którego człowiek nie do końca rozumie. 

Dlatego jest elementem gatunków dramatycznych, takich jak misterium (na przykład 

szopka – misterium teatru lalek na Boże Narodzenie4) albo moralitet. Jest też elementem 

teatru ulicznego. To pierwsze dramatyczno-teatralne źródło pochodzenia śmierci-osoby 

 
1 b.kurowski.form@gmail.com, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Filolo-

giczny, Uniwersytet Gdański, https://orcid.org/0000-0002-8830-7351. 
2 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/personifikacja;3956084.html (data dostępu: 19.02.2022). 
3 Melion W.S., Ramakers B., Personification. An Introduction, s. 5, [w:] Melion W.S., Ramakers B. (red.), 

Personification: Embodying Meaning and Emotion, Brill, Leiden-Boston 2016. 
4 Waszkiel M., Szopka, Teatr Lalek, 3-4/133-134, 2018, s. 3. 
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we współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży. Drugie źródło ludowo-literackie 

stanowi baśń. 

Oba ujęcia śmierci – jako postaci i jako zjawiska – w magicznych bajkach 

ludowych dopełniają się i w znacznym stopniu oddają istotę ludzkiej egzy-

stencji. Z jednej strony uświadamiają nieuchronność kresu żywota, przygotowują 

na jego nadejście, w czym ujawnia się wymiar eschatologiczny, ale z drugiej 

strony wskazują na surowość i negatywne skutki tego zdarzenia w kontekście 

życia pozostałych członków rodziny. Jednocześnie ostrzegają przed śmiercią 

gwałtowną bądź jej zadawaniem, w obu wypadkach uznając tego typu dzia-

łania za grzeszne i skutkujące brakiem rozgrzeszenia oraz wiecznego spoczynku, 

chyba że chodzi o wymierzanie kary bajkowemu antagoniście5. 

Zasadniczo w baśni personifikacja śmierci przypomina o nieuchronności przemi-

jania (wymiar eschatologiczny), lecz też czasami (paradoksalnie) wzmacnia znaczenie 

życia, pomagając człowiekowi w realizacji aspiracji doczesnych. 

Przykład pierwszej funkcji stanowi zachowanie śmierci uosobionej w baśni „Słowik” 

autorstwa Hansa Christiana Andersena. 

Biedny cesarz ledwie oddychał, miał uczucie, jak gdyby coś usiadło mu na 

piersiach; otworzył oczy i zobaczył, że to była śmierć; siedziała na jego pier-

siach, włożyła na głowę jego złotą koronę, w jedną rękę wzięła złotą szablę 

cesarza, w drugą jego wspaniałą chorągiew, a naokoło ze wszystkich fałd kotary 

wyglądały ku cesarzowi dziwne twarze, niektóre brzydkie, inne znowu miłe 

i łagodne; były to złe i dobre uczynki cesarza, które patrzyły na niego, podczas 

gdy śmierć siedziała mu na sercu6. 

Śmierć zajmuje miejsce na piersiach cesarza jak wojownik albo pogromca – na 

sercu jak oddech sumienia. Przejmuje jego własność jak komornik. Przejmuje jego 

regalia. Przypomina mu dobre uczynki oraz grzechy – prawdopodobnie za moment 

cesarz pozna wyrok nie do podważenia. Ta personifikacja śmierci jest wszechmocna, 

okrutna, powoduje strach. Nie posiada ludzkiej twarzy – nie rozumie człowieka. Ten 

charakter stanowi pierwszy model przedstawiania śmierci zakorzeniony w baśni. 

Inny zestaw cech oraz pewnego rodzaju upodobanie do afirmacji życia ludzkiego po-

siada śmierć uosobiona w baśni „Kuma Śmierć” autorstwa Wilhelma i Jacoba Grimmów. 

Nowatorskie w baśni „Kuma Śmierć” jest obsadzenie śmierci w roli niesłycha-

nej, odbiegającej od obiegowej sztampy. Jest ona tu: matką chrzestną, przyja-

ciółką, zielarką, nauczycielką życia społecznego, nauczycielką zawodu lekarza, 

trenerką asertywności, doradczynią finansową (śmierć i podatki), bowiem 

swego chrześniaka uczyniła człowiekiem bogatym7. 

 
5 Wróblewska V., Oblicza śmierci w polskiej bajce ludowej i w baśni literackiej, s. 78, [w:] Slany K. (red.), 

Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, War-

szawa 2018. 
6 Andersen H.Ch., Słowik, s. 137, [w:] Andersen H.Ch., Baśnie, T. 1, przeł. Beylin S., Iwaszkiewicz J., 

Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985. 
7 Wais J., Bracia Grimm i Siostra Śmierć. O sztuce życia i umierania, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii 

i Kultury, Warszawa 2014, s. 135. 
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Ta personifikacja śmierci też jest wszechmocna, lecz mimo to można znaleźć w niej 

dobrego wychowawcę oraz dobrego przewodnika – towarzysza w naturalnym procesie, 

który zachodzi od momentu narodzin człowieka (narodziny, dorastanie, starość, śmierć). 

Posiada ludzką twarz – rozumie człowieka oraz pomaga mu. Ten charakter stanowi 

odwrotność pierwszego modelu przedstawiania śmierci w baśni. 

Niezależnie od zaprezentowanych orientacji autorzy tego gatunku literackiego przy-

pisują rozszerzone funkcje personifikacji śmierci oraz charakter zmienny. W baśni Hansa 

Christiana Andersena wojownik-pogromca nie pokonuje cesarza, bo doznaje zauro-

czenia śpiewem słowika. W baśni Wilhelma i Jacoba Grimmów wychowawca-prze-

wodnik pomaga synowi chrzestnemu do momentu, w którym zostaje oszukany przez 

niego. 

Oba kierunki pochodzenia (dramatyczno-teatralny oraz ludowo-literacki), za sprawą 

których śmierć-osoba pojawia się we współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, 

stanowią vademecum archetypów, znaczeń, kontekstów dla autorów dramatów. 

Celem mojej pracy jest analiza opisowa, interpretacyjna oraz porównawcza przy-

padków personifikacji śmierci we współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży. 

Moje zainteresowanie badawcze obejmuje potwierdzenie rodowodu śmierci-osoby 

w badanym nurcie dramatycznym oraz zrozumienie jej funkcji w dramacie. Jakie 

przyjmuje formy? Jakie powoduje emocje? Jaki przekaz dostarcza małemu albo dora-

stającemu odbiorcy dramatu oraz teatru? 

Biorę pod uwagę dramaty publikowane przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 

w ramach serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” – ta seria ukazuje się nie-

zmiennie od 1992 roku (jedna albo dwie publikacje w roku). Zawiera dramaty autorów 

z Polski (przede wszystkim kierowane na konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Mło-

dzieży) oraz z innych krajów. Obecnie w Polsce „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” 

to największy almanach współczesnych dramatów w badanym nurcie dramatycznym8. 

2. Gra z archetypem 

Bardzo wiele przypadków personifikacji śmierci we współczesnej dramaturgii dla 

dzieci i młodzieży stanowi odniesienie do archetypu – pewnych elementów kultury 

zakorzenionych w zwyczajach oraz wierzeniach. 

Wizerunek śmierci, jaki kształtował się na przestrzeni dziejów, jest różnorodny 

i stanowi wyraz ludzkich wierzeń. W ludowej kulturze zachodniej wyróżnić 

można dwie koncepcje antropomorficznego przedstawienia śmierci: w postaci 

Kostuchy oraz kobiety w bieli. Wizerunek Kostuchy ukształtował się pod wpły-

wem kościelnej plastyki sakralnej. Druga wizualizacja jest dużo starsza, zwią-

zana z niechrześcijańskim wyobrażeniem śmierci. Śmierć była zwykłą, wiejską 

kobietą, nie wyróżniającą się niczym szczególnym. Milcząca pojawiała się wśród 

ludzi i tak jak niespodziewanie się pojawiała, tak samo znikała, a wraz z jej 

odejściem ktoś umierał. Kostucha natomiast była suchą i kościstą postacią, 

przypominającą kościotrupa odzianego w białą płachtę. Najczęściej posiadała 

narzędzie, np. kosę, młotek czy piłę, za pomocą którego odbierała ludziom życie9. 

 
8 https://www.nowesztuki.pl/wydawnictwo/ (data dostępu: 20.02.2022). 
9 Sztobryn-Bochomulska J., Tanatos w literaturze dziecięcej i jego pedagogiczny wymiar, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 129-130. 
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Oba archetypiczne przedstawienia śmierci (kostucha – szkielet kostny albo ciało ludz-

kie w stanie rozkładu – oraz kobieta w bieli) stanowią element współczesnej dramaturgii 

dla dzieci i młodzieży, lecz zasadniczo są poddawane przetworzeniu – dostosowaniu 

do konwencji dramatu, formy oraz przekazu. 

Kostucha (w liczbie zwielokrotnionej) pojawia się na zasadzie epizodu w dramacie 

„Światełko” autorstwa Anny Bocian-Czyż10. 

Historia jest osadzona między dwoma czasami. Pierwszy (nowy) to rzeczywistość 

nowoczesna – medialna rzeczywistość komputera, telewizora i radia. Drugi (stary) to 

rzeczywistość miniona, która przypomina baśń. Przejście między dwoma czasami umoż-

liwia tirlitulka – ten instrument muzyczny uruchamia obrazy ze starego czasu. W konse-

kwencji zdarzeń bohaterka dramatu – Mała Wróżka (mała dziewczynka, która czasami 

kłamie) – ucieka do starego czasu. Luc (przyjaciel małej dziewczynki) postanawia 

znaleźć ją, lecz najpierw chłopiec pokonuje w sobie niepewność oraz strach, które powo-

duje rzeczywistość miniona. 

Dziwoląg gra – słychać tętent koni, tumult i lament na jednej wysokiej nucie, 

który nagle się urywa. Wpada barbarzyńca z szaleństwem w oczach i obna-

żoną szablą. Za nim przy klekocie kołatek pojawiają się Trzy Śmierci. Luc 

odwraca się, chowa głowę. 

CIOTKA 

Luc, nie siadaj tyłem do Trzech Śmierci! 

LUC 

Nie mówiłaś, że ja też mam w środku kościotrupa! 

CIOTKA 

Skarbie… Uciekły już, popatrz11! 

Zaprezentowany dialog narzuca wniosek, że tu personifikacja śmierci przyjmuje 

formę kostuchy w liczbie zwielokrotnionej do trzech – to stanowi potwierdzenie rodo-

wodu la Danse macabre. 

Wydaje się, że poprzedzająca Taniec Śmierci legenda o orientalnym pocho-

dzeniu „O trzech zmarłych i trzech żyjących” była silną inspiracją dla ukszta-

łtowania wizerunku śmierci. W legendzie tej spotykają się żywi z umarłymi, 

lecz ich wzajemna obcość i odmienność jest jedynie pozorna, bowiem okre-

ślona przez upływający czas. Martwi mówią do żywych: „Tym jesteście, czym 

byliśmy my, tym jesteśmy, czym wy się staniecie”12. 

La Danse macabre umożliwia przepracowanie momentu granicznego – śmierci 

(wymiar eschatologiczny). 

W dramacie Anny Bocian-Czyż śmierć (zasadniczo przedstawiana jako wydarzenie) 

ma charakter masowy oraz w konsekwencji anonimowy – medialna rzeczywistość 

komputera, telewizora i radia bombarduje przekazem na temat morderstw, wypadków 

albo katastrof. Dopiero rzeczywistość miniona uosabia śmierć – tirlitulka uruchamia 

 
10 Bocian-Czyż A., Światełko, Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 22, 2006, s. 5-39. 
11 Tamże, s. 28. 
12 Barański J., Motyw tańca śmierci: o kulturowej erozji figury wyobraźni, Medycyna Nowożytna, 6/1, 1999, 

s. 44. 



 

Personifikacja śmierci we współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży 
 

217 

 

obraz pogrzebu rabina, obraz ducha zakonnika, później obraz Trzech Śmierci. Obser-

wując to, Luc poznaje swoje przeznaczenie. 

Oprócz tego personifikacja śmierci umożliwia przepracowanie jeszcze innego 

momentu granicznego – dorastania. 

W odniesieniu do strukturalno-typologicznej analizy bajki magicznej autorstwa 

Włodzimierza Proppa, Luc jest bohaterem-poszukiwaczem – opuszcza nowy czas, bo 

postanawia znaleźć Małą Wróżkę (bohater opuszcza dom)13. Obrazy ze starego czasu 

(między innymi obraz Trzech Śmierci) stanowią pewnego rodzaju test Luca – element 

doświadczenia liminalnego o charakterze inicjacyjnym. Bohater dorasta. Trzy śmierci 

przeprowadzają go do kolejnego stadium życia. 

Anna Bocian-Czyż przenosi archetypiczne przedstawienie śmierci do dramatu oraz 

tworzy baśń w dramacie. Zachowuje cechy tego gatunku literackiego – strukturę oraz 

funkcje bohaterów. Personifikacja śmierci przypomina o nieuchronności przemijania, 

lecz też umożliwia dorastanie – wzmacnia znaczenie życia. To potwierdza jej pocho-

dzenie ludowo-literackie. 

Inaczej przetworzona śmierć-kostucha nadaje sens w dramacie „Gdzie jest Hosi?” 

autorstwa Żywii Karasińskiej-Fluks14. 

Bohaterowie – lalki w teatrze lalek – po zapowiedzi redukcji magazynu teatru 

opuszczają stare miejsce zamieszkania. Ich nowe schronienie to dom-muzeum Hansa 

Christiana Andersena w Odense. 

Tu elementem zbioru muzeum jest wycinanka z 1874 roku autorstwa samego 

mistrza (podarowana Dorocie Melchior)15. 

In order to amuse his friends and their children Hans Christian Andersen made 

his paper cuts. Hans Christian Andersen was in fact a very popular paper cutter. 

In almost every memoir made by his acquaintances a recollection over this 

activity of the author is made. There is no straight connection between the 

authors paper cuts and his fairy tales, but he used to accompany his paper 

cutting with a fantastic tale, and the tale by unfolding the paper to the amazed 

listeners16. 

W dramacie Żywii Karasińskiej-Fluks bohaterowie wycinanki uczestniczą w historii 

lalek – autorka przypisuje im specjalne role. 

Personifikacja śmierci (na wycinance przedstawiona na zasadzie czaszki ludzkiej) 

pochodzi z baśni „Słowik” autorstwa Hansa Christiana Andersena, lecz nie przypo-

mina wojownika-pogromcy – jest zauroczona śpiewem słowika. Tu śmierć spaceruje 

i nikt się jej nie boi, choć wciąż ma swoją moc. (słychać śpiew słowika) Słyszycie ten 

śpiew? To słowik! On jest silniejszy nawet ode mnie17. Śmierć-osoba wita odbiorcę 

dramatu (docelowo odbiorcę przedstawienia teatralnego) w domu-muzeum pisarza. 

Wzmacnia charakter miejsca – to pewnego rodzaju ziemia obiecana. Oprócz tego 

 
13 Propp W., Morfologia bajki, przeł. Wojtyga-Zagórska W., Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 

1976, s. 85-86. 
14 Karasińska-Fluks Ż., Gdzie jest Hosi?, Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 7, 1994, s. 49-80. 
15 http://andersen.odensebysmuseer.dk/klip/billedvis.asp?billednr=20818&antal=115&language=en (data dostępu: 
22.02.2022). 
16 http://andersen.odensebysmuseer.dk/klip/billedstart.asp?language=en&_ga=2.110807681.566136827.1645 

533368-434496259.1645533368 (data dostępu: 22.02.2022). 
17 Karasińska-Fluks Ż., dz. cyt., s. 72. 
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rozmawia z Jenny Lind, którą autorka dramatu odnajduje na wycinance obok czaszki 

ludzkiej. Swego czasu ta szwedzka diwa operowa złamała serce Hansa Christiana 

Andersena – rozpacz pisarza stanowiła impuls między innymi do napisania baśni 

„Słowik”. Ta historia znajduje dalszy bieg w dramacie Żywii Karasińskiej-Fluks. 

JENNY 

Kto tu się śmieje? Kto tu jest? 

ŚMIERĆ 

To tylko ja. Śmierć. Ja tak nie wybrzydzam, jak ty, ślicznotko… Odwiedzam 

każdego w swoim czasie… 

JENNY 

Odejdź stąd! Boję się ciebie! 

ŚMIERĆ 

Nie przesadzaj, znasz mnie od stu lat… Po co to udawanie… Biedny Hosi 

pokochał cię na swoje nieszczęście… Nawet, jeśli go nie chciałaś, czy musiałaś 

tak okrutnie go odtrącać? Nie spodziewałaś się, że ten śmieszny, długonogi 

Duńczyk osiągnie to, do czego ty dążyłaś? Nieśmiertelność. Nieskończoną 

pamięć w sercach ludzkich. Ty miałaś swoją popularność, ale dziś? Kto cię 

pamięta? Może kilka słowników muzycznych zamieszcza krótką notatkę. 

JENNY 

Odejdź stąd! Nie chcę tego słuchać! 

ŚMIERĆ 

Ale będziesz, słowiczku! Będziesz słuchać tego przez całą wieczność… No, idź 

już na tę swoją scenę… Zbierz tę garść oklasków, jeśli ci to wystarczy…18 

W zaprezentowanej rozmowie śmierć-osoba przypomina o sobie – ocenia Jenny 

Lind surowo oraz mimochodem zapowiada karę. Oprócz tego obwieszcza nieśmier-

telność Hansa Christiana Andersena – jej dowodem są emocje, które nadal, nieustannie 

powoduje jego twórczość. Śmierć-wycinanka to przede wszystkim kochające dziecko 

swojego autora. 

Żywia Karasińska-Fluks wywodzi archetypiczne przedstawienie śmierci z baśni. 

Czerpie wprost z historii tego gatunku literackiego przez odniesienie do biografii Hansa 

Christiana Andersena. 

Kostucha o innym rodowodzie broi w dramacie „Siedemset piętnaście zaginął” autor-

stwa Joanny Kulmowej19. 

Historia ma miejsce podczas wigilii Bożego Narodzenia przy zaporze kolejowej. 

Bohater – January Chudzik (dróżnik) – odprawia pociąg numer siedemset piętnaście 

(kierowany do Betlejem), lecz mimo to ten nie dojeżdża do kolejnej zapory. Dlaczego? 

Nie wiadomo. Oprócz tego bohatera nachodzą intruzi: Punk, Hipis oraz Kolędnicy. 

Punk zakłada maskę Śmierci. Hipis zakłada maskę Diabła. 

ŚMIERĆ 

Ej, ty Diable rogaty, 

nie wejdziesz do tej chaty 

bo ty, Diable figlujesz, 

 
18 Tamże, s. 75. 
19 Kulmowa J., Siedemset piętnaście zaginął, Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 23, 2006, s. 5-55. 
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a urzędu nie czujesz. 

DIABEŁ 

A ty Śmiertko przebrzydła 

nie będziesz mnie straszyła, 

mam ja diable sposoby 

na dostojne osoby20. 

Śmierć oraz Diabeł zawierają alians przeciwko Januaremu Chudzikowi – najpierw 

zmuszają go do oddania Kolędnikom swojej porcji kapusty z grzybami (dla zasady: 

głodnych nakarmić), później do wpuszczenia ich do domu dróżnika (dla zasady: 

podróżnych w dom przyjąć). Na koniec zmuszają go – lecz tym razem bez powodzenia – 

do oddania swojej lampy kolejowej (lampa ma poprowadzić Kolędników do Betle-

jem). January Chudzik sprzeciwia się temu ostatniemu bardzo stanowczo. Wówczas na 

znak rezygnacji Punk oraz Hipis zdejmują maski. W konsekwencji zdarzeń January 

Chudzik rzuca swoją pracę i oddaje Kolędnikom lampę kolejową – przez ten dobro-

wolny uczynek pociąg numer siedemset piętnaście zostaje odnaleziony. 

W dramacie Joanny Kulmowej personifikacja śmierci to postać w masce stworzona 

przez bohatera dramatu – Punka. Mimo to jest wprowadzona jako oddzielna dramatis 

persona. Stanowi archetypiczne przedstawienie śmierci – posiada kosę. Niemniej reali-

zuje inne funkcje niż te standardowo przypisane do śmierci-osoby w baśni – nie przy-

pomina o nieuchronności przemijania, nie wzmacnia znaczenia życia. Stanowi element 

innej konwencji – gra w masce, rymuje, na pokaz wchodzi w sprzeczkę z Diabłem. 

Joanna Kulmowa tworzy pewnego rodzaju misterium na Boże Narodzenie: 

jasełka – „początkowo nieruchomy żłobek. Znaczenie tego słowa zmieniało się 

w ciągu stuleci. W wieku XVIII oznaczało zarówno żłobek, jak i szopkę. W dru-

giej połowie XIX wieku używano go jako nazwy żłobka nieruchomego i w ogóle 

jako nazwy misterium na Boże Narodzenie [a także ogólnej nazwy teatru lalek – 

przyp. M.W.], w pierwszej połowie XX wieku jasełka oznaczały widowisko na 

Boże Narodzenie wykonywane przez aktorów [i tak je rozumiemy dziś – przyp. 

M.W.]”21. 

A zatem autorka odwołuje się do tradycji dramatyczno-teatralnej – w takim sensie 

potwierdza rodowód śmierci-osoby. 

Mariaż archetypów (kobieta w bieli nazywana też kostuchą) jest przedstawiony 

w dramacie „Bajka o szczęściu” autorstwa Izabeli Degórskiej22. 

W biednej, drewnianej chacie mieszka bohater – Staruszek – oraz jego przyjaciele: 

Myszka, Kogucik, Świnka. Ich życie (proste, niedostatnie, ale bezproblemowe) stanowi 

pewnego rodzaju model szczęścia, lecz bohater nie docenia go. Za namową Handlarza 

przeprowadza handel wymienny – oddaje Myszkę w zamian za hebanową fajkę, Kogu-

cika – za ostry nożyk z grawerowaną rękojeścią, Świnkę – za błyszczącą tabakierę. 

Dopiero po szkodzie rozumie konsekwencje swojego zachowania. Popada w rozpacz. 

W momencie kulminacji historii, w lesie Staruszek widzi Śmierć. Z przeciwnej strony 

 
20 Tamże, s. 26. 
21 Cyt. za: Waszkiel M., dz. cyt. 
22 Degórska I., Bajka o szczęściu, Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 16, 2001, s. 31-58. 
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nadchodzi kobieta w białej sukni, w kapturze nasuniętym na głowę tak dokładnie, że 

nie widać jej twarzy. Niesie w ręku kosę23. Bohater prosi Śmierć o śmierć – ona nie ulega. 

ŚMIERĆ 

Jak to się stało, że straciłeś swoich przyjaciół? 

STARUSZEK 

To moja wina! Sama widzisz, że nie mam czego szukać na tym świecie! 

ŚMIERĆ 

(kręcąc przecząco głową) Nawet teraz myślisz tylko o sobie. A jeśli gdzieś 

w świecie twoi przyjaciele ciągle na ciebie czekają24? 

Śmierć proponuje Staruszkowi nowy handel wymienny – lecz tym razem bohater 

oddaje hebanową fajkę, ostry nożyk z grawerowaną rękojeścią oraz błyszczącą taba-

kierę w zamian za pomoc w odnalezieniu przyjaciół. 

Śmierć uosobiona w dramacie Izabeli Degórskiej karci bohatera, lecz też umożliwia 

mu rozwiązanie problemu. Nie zabiera go. Przeciwnie – w trosce o zdrowie Staruszka 

zadaje pytanie: Boli cię coś może?25. Jest opiekunem, którego w odniesieniu do struk-

turalno-typologicznej analizy bajki magicznej autorstwa Włodzimierza Proppa można 

uznać za donatora. 

Do bajki wkracza nowa postać, którą można nazwać donatorem [...] albo 

dokładniej: dostarczycielem […]. Zazwyczaj bohater spotyka go przypadkowo 

w lesie, na drodze itp. Bohater – zarówno poszukiwacz, jak i pokrzywdzony – 

otrzymuje od niego pewien środek, zazwyczaj magiczny, który pozwala zlikwi-

dować nieszczęście26. 

Izabela Degórska wprowadza Śmierć, która sama w sobie stanowi postać magiczną – 

wie znacznie więcej niż bohater i poddaje mu rozwiązanie problemu. Baśń to jej natu-

ralne zarzewie, z którego przychodzi do dramatu. 

Gra z archetypem we współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży polega na 

odniesieniu do pewnych elementów kultury zakorzenionych w zwyczajach oraz wie-

rzeniach – ich zastosowaniu, przetworzeniu, eksploracji. Personifikacja śmierci oraz jej 

archetypiczne przedstawienia stanowią rodzaj pamięci zbiorowej, z której czerpią 

autorzy dramatów w badanym nurcie dramatycznym. Przez to śmierć-osoba otrzymuje 

zasadniczo bardzo specjalne cechy oraz funkcje. Lecz mimo to niekoniecznie warun-

kuje temat dramatu. 

Anna Bocian-Czyż bierze na warsztat śmierć (śmierć-wydarzenie i śmierć-osobę), 

niemniej tworzy przekaz zorientowany na temat dorastania. Żywia Karasińska-Fluks 

stosuje personifikację śmierci jako instrumentarium do prezentacji mistrza – Hansa 

Christiana Andersena. To on jest meritum dramatu. Joanna Kulmowa umieszcza śmierć 

w konwencji misterium na Boże Narodzenie. Natomiast Izabela Degórska podejmuje 

temat szczęścia – tu śmierć ma znaczenie jako opiekun-donator. 

 
23 Tamże, s. 51. 
24 Tamże, s. 53. 
25 Tamże, s. 52. 
26 Propp W., dz. cyt. 
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Niezależnie od tematu dramatu archetypiczne przedstawienie śmierci umożliwia 

potwierdzenie rodowodu śmierci-osoby we współczesnej dramaturgii dla dzieci i mło-

dzieży – pochodzenia dramatyczno-teatralnego albo ludowo-literackiego. 

Gra z archetypem pozostaje kontekstem mojej pracy, bo zasadniczo (mniej lub 

bardziej) personifikacja śmierci pozostaje w relacji ze wzorcem tradycyjnym. 

3. Oswajanie śmierci 

Autorzy dramatów w badanym nurcie dramatycznym zwracają uwagę na potrzeby 

małego oraz dorastającego odbiorcy – biorą na warsztat jego problemy oraz pomagają 

w przepracowaniu ich, dostosowując formę i treść do stadium rozwoju percepcji oraz 

emocji czytelnika albo widza teatralnego. W takim sensie problem śmierci stanowi po-

ważne wyzwanie. 

W zależności od okresu rozwojowego dzieci różnią się specyfiką rozumienia 

śmierci i jej przedstawianiem. Śmierć jest definicyjnie złożonym terminem, 

ponieważ przeplatają się w nim elementy biologiczne, społeczno-kulturowe 

i duchowe. Poznawcze i emocjonalne elementy śmierci zakładają, że jest to 

proces złożony, obejmujący uporanie się z pięcioma faktami biologicznymi: 

nieuchronnością, powszechnością, nieodwracalnością, ustaniem funkcji oraz 

przyczynowością (Jaakkola, Slaughter, 2002). Zrozumienie poszczególnych 

elementów rozwija się w różnym czasie i tempie27. 

W przypadku dziecka zderzenie z zaprezentowanymi faktami biologicznymi powo-

duje niepewność: Dlaczego człowiek umiera? Co dzieje się po śmierci? Ich rozumienie 

jest zależne od kontekstu: Co jest powodem śmierci? Jak ona przebiega? Czy daje znać 

o sobie w rodzinie dziecka? W przedszkolu? W szkole? Na koniec jeszcze pozostaje 

kwestia radzenia sobie z emocjami. 

Współczesna dramaturgia dla dzieci i młodzieży towarzyszy dziecku w tym pro-

cesie. Natomiast śmierć-osoba umożliwia zwizualizowanie śmierci-wydarzenia – 

odbiorca staje oko w oko z problemem. 

Po co śmierć? – to zagadnienie natury filozoficznej jest podejmowane w dramacie 

„Kto się boi Pani „Eś”?” autorstwa Marty Guśniowskiej28. 

W pierwszej scenie dramatu bohaterka intonuje song: 

ŚMIERĆ 

Choć już od stu tysięcy lat 

Po Bożym chodzę świecie: 

To wciąż nie przywykł do mnie świat! 

Dlaczego? Nie zgadniecie… 

Bo ja nie słyszę słowa „nie” 

Ja na „nie” jestem głucha! 

Więc każdy wciąż oskarża mnie: 

Bez serca jest Kostucha! 

[…] 

 
27 Dacka M., Śmierć jako wydarzenie trudne w życiu dziecka, Annales Universitatis Mariae Curie-

Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 34(3), 2021, s. 185. 
28 Guśniowska M., Kto się boi Pani „Eś”?, Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 42, 2017, s. 193-255. 
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A to nieprawda, mówię Wam… 

Ja przecież wielkie serce mam… 

Między żebrami… Tu… Czy tam… 

Czasem się wzruszę – och i ach… 

I łez uronię kilka w snach, 

Lecz cóż poradzić… Taki fach!29. 

Od razu wiadomo, kim jest Pani „Eś” – to Śmierć, która powszechnie budzi strach. 

W pewnym momencie przychodzi i zabiera człowieka, zwierzę albo inny organizm, bo 

to jest jej fach. Nie uznaje sprzeciwu, lecz realizuje program ocieplania wizerunku. 

Po zamieszaniu z pewnym Dziadkiem, który zawsze ucieka przed swoim ostatecz-

nym przeznaczeniem, mocno zniszczona, zmordowana Śmierć wraca do domu. Posta-

nawia iść na chorobowe: Obejrzę sobie jakiś… babski horror30… Jej praca jest przeka-

zana Kostkowi (synowi bohaterki) – chłopcu w okresie wczesnego dojrzewania. Chłopiec 

lubi zabawy: […] bawiłem się w chowanego – i pochowałem dwie myszy31. Lubi 

malarstwo – najbardziej martwą naturę. Dla bohatera możliwość sprawdzenia siebie 

w pracy normalnie przypisanej jego mamie stanowi pewnego rodzaju urozmaicenie. 

Jednak niespodziewanie Kostek zakochuje się. Jego ukochana to wnuczka Dziadka – 

tego samego, który zawsze ucieka. Bohater ma go zabrać, lecz nie chce zasmucać uko-

chanej. Przeprowadza rewolucję: Od dziś wszyscy będą żyć długo i szczęśliwie – bez 

umierania. Tak będzie i nikt mi nie powie, że nie!!!32. Nawet Śmierć nie przemawia 

synowi do rozumu. Czas mija. Brakuje pokarmu. Nadchodzi plaga much. Ludzie nie są 

w stanie znieść siebie nawzajem. Bezdomny pies (przyjaciel bohatera) choruje i nie 

może umrzeć. Podobnie Dziadek – teraz stanowi wielki problem dla wnuczki (już staro-

winki). Kostek widzi to wszystko – zachodzi w nim przemiana. Śmierć przychodzi 

z pomocą. 

ŚMIERĆ 

A teraz głowa do góry – nie ma takich błędów, których nie można naprawić! 

Chyba że jest już za późno… Ale nie dla mnie! Dla mnie nie ma rzeczy 

niemożliwych… 

KOSTEK 

Bo jesteś Śmiercią. 

ŚMIERĆ 

Nie – bo jestem Mamą33. 

Personifikacja śmierci w dramacie Marty Guśniowskiej to śmierć w roli mamy. 

Stanowi odniesienie do archetypicznego przedstawienia śmierci – to kostucha. Powoduje 

strach, lecz mimo to jest dobra, bo reguluje podstawowe prawo natury. Oprócz tego kocha 

swoje dziecko – pozwala mu na popełnianie błędów. Naprawia je, jeżeli to konieczne. 

Inna personifikacja śmierci w zaprezentowanym dramacie to śmierć w roli dziecka. 

Marta Guśniowska nazywa bohatera niewielkich rozmiarów uroczym Kościotrupkiem34 – 

 
29 Tamże, s. 195. 
30 Tamże, s. 214. 
31 Tamże, s. 212. 
32 Tamże, s. 240. 
33 Tamże, s. 252. 
34 Tamże, s. 211. 
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to kolejne odniesienie do archetypu. Kostek podejmuje pracę normalnie przypisaną 

jego mamie – tu zachodzi sprzeczność, bo natura dziecka przeczy naturze śmierci. 

Dziecko poznaje rzeczywistość, chce ją poprawiać, chce dobrze i przez to buntuje się. 

Niemniej, podważając śmierć, podważa podstawowe prawo natury oraz swoje istnienie – 

podważa bieg życia. 

Marta Guśniowska ociepla wizerunek śmierci – z lekkim przymrużeniem oka 

uzasadnia jej nieuchronność, powszechność, nieodwracalność. Oprócz tego nawiązuje 

do relacji mama-dziecko – relacji znanej oraz bliskiej odbiorcy dramatu. W takim sensie 

buduje dobre skojarzenia w odniesieniu do problemu. 

A co po śmierci? – ta kwestia jest podejmowana w dramacie „Pod-Grzybek” 

autorstwa Marty Guśniowskiej35. 

Dwaj bohaterowie – Mały Lis oraz Stary Lis (bratanek oraz stryj) – ukrywają się 

przed Kłusownikiem. W konsekwencji zdarzeń pierwszy z nich zostaje namierzony. 

Stary Lis staje w obronie bratanka, lecz sam umiera. Przychodzi Śmierć – piękna, 

zwiewna, dobra i spokojna pani36. Mały Lis (zdziwiony jej przyjaznym wizerunkiem) 

zadaje pytanie: A gdzie tak w ogóle go pani zabiera, pani Śmierciu? Śmiercio… 

Śmierci…37. Pomimo wielu grzechów Stary Lis jest kierowany do lisiego nieba, bo 

przyszedł z pomocą bratankowi. Mały Lis nie ma zamiaru opuszczać Starego Lisa – 

najpierw (razem ze Śmiercią) odprowadza go do granic nieba powszechnego, później – 

do granic lisiego nieba, na koniec za pomocą szantażu wymusza pozwolenie na to, 

żeby zamieszkać razem ze stryjem. Jednak przez to, że żyje, jest niewidzialny w lisim 

niebie – nikt oprócz Starego Lisa nie widzi go, z nikim nie może porozmawiać, nudzi 

się. Pewnego razu patrzy w kierunku ziemi – tam zauważa Małą Lisiczkę. 

ŚMIERĆ 

I zatęskniło ci się za domem? 

MAŁY LIS 

Nie! Nic podobnego! Wcale nie! No… może odrobinę… 

ŚMIERĆ 

I nic dziwnego. Tam jest twoje miejsce. Chodź, pożegnasz się ze Starym Lisem 

i wrócisz grzecznie na ziemię – tak jak mi obiecałeś38. 

Śmierć uosobiona w dramacie Marty Guśniowskiej (podobnie jak w poprzednio 

zaprezentowanym dramacie autorki) realizuje funkcje pewnego rodzaju opiekuna oraz 

przewodnika. Starego Lisa zabiera do lisiego nieba – przeprowadza go przez granice. 

Jest konsekwentna. Inaczej zachowuje się w odniesieniu do Małego Lisa – jest cierp-

liwa, nie zmusza go do niczego, daje mu czas na przepracowanie śmierci stryja, na 

znalezienie nowego celu oraz na powrót na ziemię. 

Marta Guśniowska tworzy rzeczywistość po śmierci na zasadzie nagrody albo kary 

za zachowanie doczesne. Jej niebo posiada strukturę – jest niebo powszechne (dla 

wszystkich) oraz lisie niebo albo jeżowe niebo (dla jeża rozjechanego przez samo-

chód). Obowiązują tam prawa – na przykład lisy, które żyją, są niewidzialne w lisim 

niebie. Niemniej ta rzeczywistość nie wyczerpuje problemu: Co po śmierci? Odpo-

 
35 Guśniowska M., Pod-Grzybek, Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 29, 2009, s. 29-67. 
36 Tamże, s. 42. 
37 Tamże, s. 44. 
38 Tamże, s. 61-62. 
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wiada na pytanie: Co dzieje się po śmierci z tymi, którzy umarli? Jest też druga strona 

problemu: Co dzieje się po śmierci z tymi, którzy zostali? Odpowiedź stanowi historia 

Małego Lisa – ci, którzy zostali, potrzebują czasu na „powrót na ziemię”. Tak Marta 

Guśniowska opisuje żałobę. 

Przebieg żałoby u dziecka często jest o wiele bardziej złożony niż w przypadku 

dorosłych. Sposób przeżywania żałoby zależy od wielu czynników, m.in. wieku 

dziecka, natury śmierci osoby bliskiej (śmierć nagła, samobójcza, w wyniku 

długotrwałej choroby), oferowane wsparcie (rodzice, rodzina, przyjaciele, śro-

dowisko szkolne), tworzone relacje z osobą zmarłą (bliskie, konfliktowe), reakcja 

otoczenia na śmierć bliskiej osoby (stygmatyzowanie ze strony otoczenia 

w przypadku śmierci samobójczej). Dziecko w sytuacji straty osoby bliskiej 

odczuwa stratę, ale nie do końca potrafi opowiedzieć o swoich emocjach w tej 

sytuacji. Reakcja na stratę niewątpliwie zależy od wieku oraz okresu rozwojo-

wego, w jakim znajduje się dziecko39. 

Żałoba dziecka młodszego stanowi temat przewodni w dramacie „Sztuka bez babci” 

autorstwa Beniamina Marii Bukowskiego40. 

Bohaterka dramatu nie zna swojego imienia – prawie zawsze jest nazywana To. 

Inaczej zwraca się do niej jedna osoba: Jestem wnuczką mojej babci. Moja babcia 

zawsze mówiła do mnie: Moja kochana wnuczko41. Pewnego razu po przebudzeniu To 

zauważa, że nie ma babci. Postanawia odnaleźć ją. Przychodzi na brzeg morza. Tu 

pracuje Zabierająca – złodziejka, która okazuje się bardzo miłą kobietą42. Śmierć-osoba 

otrzymuje to imię razem z opisem jako dramatis persona – Beniamin Maria Bukowski 

nie pozostawia niedopowiedzenia w odniesieniu do jej funkcji oraz charakteru. Mimo 

to sama Zabierająca jest zdziwiona: Więc tak mnie ktoś nazwał? To zadziwiające, ile 

ludzie wymyślają dla mnie imion. Ale to prawda, kiedy ktoś musi odejść, zabieram go 

na statek43. Babcia bohaterki musiała odejść. Zabierająca przyznaje, że to ona zabrała 

ją na statek. Statek odpłynął. Nie można go zawrócić. Nie można go dogonić. Boha-

terka nie może wejść na żaden inny statek, bo na razie żaden inny statek nie jest 

przeznaczony dla niej. To rozumie, że nie zobaczy babci. Zabierająca uspokaja ją – 

zdradza jej sekret: 

ZABIERAJĄCA 

Moje dobre dziecko, twoja babcia powiedziała mi, jakie masz piękne imię. 

Zabierająca nachyla się i szepcze To jej imię do ucha44. 

Beniamin Maria Bukowski przedstawia historię dziecka po stracie osoby bliskiej. 

W tym przypadku śmierć przychodzi niespodziewanie. Wnuczka nie wie, co sprawia, 

że nie ma babci – dociekania prowadzą ją do konfrontacji ze śmiercią. Dziecko poznaje 

to zjawisko. To moment znamienny w rozwoju dziecka młodszego. Pewnego rodzaju 

model rozmowy zapoznającej z problemem stanowi dialog To oraz Zabierającej. 

 
39 Dacka M., dz. cyt., s. 187. 
40 Bukowski B.M., Sztuka bez babci, Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 40, 2016, s. 151-180. 
41 Tamże, s. 154. 
42 Tamże, s. 152. 
43 Tamże, s. 176. 
44 Tamże, s. 178. 
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Bohaterka uświadamia sobie, że babcia pozostanie w jej wspomnieniach na zawsze – 

tego nikt nie zabierze. 

Żałoba dziecka starszego stanowi temat przewodni w dramacie „Pacamambo” autor-

stwa Wajdi’ego Mouawada45. 

W pierwszej scenie dramatu bohaterka – Julia – rozmawia z Psychiatrą. 

PSYCHIATRA 

Powiem ci, co wiem. 

A ty mi opowiesz swoją przygodę. 

Dokładnie trzy miesiące temu 

Twoi rodzice zgłosili twoje zniknięcie. 

Wieczorem zostawili cię u twojej babci. 

Miałaś u niej spać 

I wrócić do domu nazajutrz, po szkole. 

Ale nazajutrz nie poszłaś do szkoły 

I wieczorem nie wróciłaś do domu. 

Twoi rodzice telefonowali do babci, ale nikt nie odpowiadał. 

W środku nocy zawiadomili policję. 

Trzy dni później ogłoszono twoje zaginięcie. 

Trwało to jeszcze dziewiętnaście dni, zanim cię odnaleziono 

W piwnicy domu twojej babci: 

Spałaś z psem 

U stóp trupa babci, 

Który był w stanie poważnego rozkładu46. 

Kolejne sceny dramatu to retrospekcja. Julia widzi śmierć babci. Uderza ją groza, 

burzliwość, nieodwracalność tego momentu – to jest niedopuszczalne. Bohaterka czuje 

oburzenie. Postanawia wypowiedzieć posłuszeństwo Śmierci. Przypomina sobie opo-

wieść babci o Pacamambo.  

To jest kraina w pobliżu Afryki prekolumbijskiej, Na północnym kontynencie 

tropiku Południowo-japońskiego, Niedaleko od Mississauga, Gdzie jest śnieżna 

pustynia, którą nazywają Arabia. To kraj, w którym ci sami są innymi47.  

To oznacza, że umarli żyją. Julia postanawia przenieść ciało babci do Pacamambo 

w celu jej wskrzeszenia. Robi to przez nanoszenie makijażu oraz skrapianie perfumami. 

Spowalnia proces rozkładu przez sprowadzenie ciała babci do piwnicy. W ten sposób 

bohaterka prowokuje Śmierć, która ostatecznie przychodzi. Nawiązuje się rozmowa. 

Julia wyraża swoje oburzenie. Śmierć daje jej do zrozumienia, że musiała zabrać jej 

babcię, ale są rzeczy, których ona (Śmierć) nie może zabrać: pamięć, miłość, przyjaźń – 

to sprawia, że umarli żyją. To jest Pacamambo. 

Wajdi Mouawad przedstawia historię podobną do tej, opisanej w dramacie Benia-

mina Marii Bukowskiego – to historia wnuczki po stracie babci. W tym przypadku 

śmierć też przychodzi niespodziewanie, lecz dziecko jest świadkiem tego momentu. 

Rozumie to zjawisko, postanawia zmienić bieg rzeczy – samo zmierza do konfrontacji 

 
45 Mouawad W., Pacamambo, przeł. Skorupski K., Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 31, 2011, s. 5-51. 
46 Tamże, s. 10. 
47 Tamże, s. 22. 
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ze śmiercią. Ten bunt razem z nastawieniem na sprawczość – rozumowanie krytyczne 

oraz relacyjne – stanowi cechę rozwoju dziecka starszego. Zasadniczo Wajdi Mouawad 

kieruje dramat do odbiorcy starszego – dowodem tego jest też (bezprecedensowy 

w dramaturgii dla dzieci i młodzieży) opis ciała ludzkiego w stanie rozkładu, opis jego 

koloru oraz zapachu. Niemniej to odniesienie do la Danse macabre nie przeraża – jest 

neutralizowane spokojnym komentarzem śmierci-osoby. Stosuje ona ten sam argu-

ment, co Zabierająca w dramacie Beniamina Mari Bukowskiego – przez to pomaga 

w procesie żałoby. 

W oczach dziecka śmierć przychodząca nie do osoby bliskiej, lecz przeciwnie – 

obcej, też może prowokować rozważania na temat sensu istnienia, przemijania, relacji 

młodość-starość. Ten kolejny moment w rozwoju jest ukazany w dramacie „Chodź 

teraz idź” autorstwa Ingebor von Zadow48. 

Pierwsza bohaterka – Staruszka – wsiada do pojazdu, lecz na zewnątrz zostawia 

walizkę z rzeczami. Druga – Fill (dziewczynka w okresie wczesnego dojrzewania) – 

zauważa to i wnosi do pojazdu bagaż Staruszki. Nawiązuje się rozmowa – najpierw 

niepewna, niezborna, bez wyrazu (jak to rozmowa ludzi obcych sobie nawzajem), 

później nabierająca tempa oraz znaczenia. Staruszka wspomina swoje życie. Fill opo-

wiada o swoich problemach w nowej szkole. Nieoczekiwanie każda z bohaterek znaj-

duje w drugiej powierniczkę, zrozumienie, wsparcie. Niemniej pojazd, w którym historia 

jest osadzona, ma zastosowanie specjalne – ma przewieźć Staruszkę. Nie można nim 

odjechać, jeżeli na pokładzie znajduje się Fill albo walizka z rzeczami Staruszki – na to 

zwraca uwagę Kierowca (niewidzialny dla bohaterki-dziewczynki). Jest nietypowo 

ubrany, w strój nie całkiem z tego świata. W trakcie trwania sztuki pojawia się 

w różnych miejscach, wszędzie i nigdzie, jakby znikąd. Śledzi rozmowę Staruszki z Fill 

i czasem na nią reaguje49. To personifikacja śmierci – przewoźnik – nowe wcielenie 

Charona (przetworzenie archetypicznego przedstawienia śmierci zakorzenionego w mi-

tologii greckiej): 

ponury starzec ze szczeciniastą siwą brodą, w stroju niewolnika i okrągłym ka-

peluszu, przewożący łodzią dusze zmarłych przez rzeki Hadesu – Styks i Acheron. 

Przetrwał w folklorze współczesnej Grecji (podobnie jak Lamia, nereidy i mojry), 

ale jako Anioł Śmierci (Charos, Charontas), a nie przewoźnik50. 

Personifikacja śmierci w dramacie Ingebor von Zadow to kolejna śmierć-osoba pra-

cująca. Przestrzega zasad swojej pracy. Nie zabiera ludzi – przewozi tych, którzy wsia-

dają do pojazdu w stosownym dla nich momencie. Nie mówi wiele – czasami mimo-

chodem narzeka na opóźnienie, ale nie uczestniczy w rozmowie. 

Zasadniczo Ingebor von Zadow podejmuje temat relacji między pokoleniami – między 

bohaterkami dramatu nabrzmiewa przyjaźń. Niemniej śmierć-wydarzenie stanowi zarze-

wie akcji. Natomiast śmierć-osoba jest obsadzona w funkcji obserwatora, który cierp-

liwie upomina, że już czas. 

 
48 von Zadow I., Chodź teraz idź, przeł. Morwińska-Lissewska L., Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 43, 

2016, s. 5-59. 
49 Tamże, s. 7. 
50 Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 147. 
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Inny obraz relacji młodość-starość w obliczu śmierci jest ukazany w dramacie 

„W moim domu z papieru tworzę wiersze na płomieniu” autorstwa Philippe’a Dorina51 – 

to pewnego rodzaju studium poetyckie, które nawiązuje do jednego ze źródeł pocho-

dzenia śmierci-osoby we współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży. 

Moja opowieść usytuowana jest w wyobraźni. Musi być kombinacją wyobraźni 

i rzeczywistości. Tak jak dziecko, próbuję łączyć świat realny ze światem wy-

obraźni. Wysuwam jakąś myśl, jak wysuwa się postulat… Kiedy postulat jest 

już określony, moja praca polega na nadaniu cech rzeczywistości temu, co jest 

wytworem wyobraźni i na odwrót – elementom rzeczywistym przydaję cech 

nierealnych lub absurdalnych. Dlatego stosuję powtórzenia, powolną defor-

mację, przeciwieństwa, bezsens, zmyślenia, wymienianki, opowiadanie o tym, 

co może przydarzyć się bohaterom52. 

Autor dramatu wzbogaca go cechami poezji. Rozkazania „Zapal!”, „Zgaś!” powta-

rzają się oraz stanowią wzmocnienie dramaturgii, poprzedzają zmiany akcji. Zwarte, 

nierzadko jednozdaniowe kwestie bohaterów nadają puls dialogom. Całość jest budo-

wana na metaforze oraz bardzo otwarta na interpretacje. 

Bohaterki – Stara Kobieta oraz Dziewczynka – rozmawiają ze sobą, lecz nie do 

końca wiadomo, czy to jest rozmowa babci i wnuczki, czy staruszki ze wspomnieniem 

siebie z dawnych czasów. W pewnym momencie do Starej Kobiety przychodzi Prze-

chodzień – śmierć. 

Stara Kobieta i Przechodzień stają twarzą w twarz. 

PRZECHODZIEŃ 

Zobaczyłem światło, więc wszedłem. 

STARA KOBIETA 

Czego chcesz? 

PRZECHODZIEŃ 

Umrzesz, wiesz o tym? 

STARA KOBIETA 

Kiedy? 

PRZECHODZIEŃ 

Kiedy ci powiem. 

STARA KOBIETA 

A kiedy powiesz? 

PRZECHODZIEŃ 

A teraz! 

STARA KOBIETA 

Nie mógłbyś trochę zaczekać? 

PRZECHODZIEŃ 

Jak czas, to czas! 

STARA KOBIETA 

Przecież jeszcze dwie minuty temu byłam małą dziewczynką! 

 
51 Dorin P., W moim domu z papieru tworzę wiersze na płomieniu, przeł. Umińska E., Nowe Sztuki dla Dzieci 

i Młodzieży, 20, 2004, s. 39-71. 
52 Dorin P., Philippe Dorin o sobie, Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 2, 1992, s. 19. 
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PRZECHODZIEŃ 

Tak to już jest! 

STARA KOBIETA 

Spójrz! Jeszcze mam na nogach jej buciki! 

PRZECHODZIEŃ 

I co z tego? 

STARA KOBIETA 

To z tego, że nie możesz mnie zabrać w bucikach małej dziewczynki na nogach! 

PRZECHODZIEŃ 

A co to zmieni? 

STARA KOBIETA 

Wstydu nie masz? Pozwól mi przynajmniej je oddać53! 

Przechodzień pozwala. Od tego momentu rozmowa bohaterek przyjmuje formę 

pożegnania. Nie jest prosta. Dziewczynka wyczuwa zdenerwowanie Starej Kobiety. 

Sama jest niespokojna. Nie pozwala odejść drugiej bohaterce. Uniemożliwia jej ucieczkę. 

Co chwila sprawdza, czy jest obecna. Przez to Przechodzień zostaje zmuszony do 

interwencji. 

Na miejscu Starej Kobiety zjawia się Przechodzień. 

PRZECHODZIEŃ 

Zobaczyłem światło, więc wszedłem. 

STARA KOBIETA 

Zgaś! 

[…] 

PRZECHODZIEŃ 

Musisz mi ją oddać! 

DZIEWCZYNKA 

Zgaś! 

PRZECHODZIEŃ 

Jeśli mi jej nie oddasz, będę musiał zabrać ciebie! 

DZIEWCZYNKA 

Zgaś54! 

Ostatecznie Stara Kobieta odchodzi, lecz kieruje do Przechodnia ostatnie życzenie – 

prosi go o zbudowanie domu dla Dziewczynki. 

Personifikacja śmierci w dramacie Philippe’a Dorina umożliwia zrozumienie para-

doksu obecnego też w poprzednio zaprezentowanych dramatach. Z jednej strony Prze-

chodzień zabiera starszą bohaterkę, nie uznaje sprzeciwu, interweniuje, jeżeli to ko-

nieczne – przypomina o nieuchronności przemijania (wymiar eschatologiczny). Z drugiej 

strony realizuje ostatnie życzenie Starej Kobiety: buduje dom oraz zamieszkuje w nim 

razem z młodszą bohaterką i przez to zostaje przy niej na zawsze – zmienia, wzbogaca, 

wzmacnia znaczenie życia. To zasadnicze funkcje śmierci uosobionej w baśni. 

Oprócz tego rozkazania „Zapal!”, „Zgaś!” stanowią nie tylko formalną zasadę po-

przedzającą zmiany akcji, lecz też odniesienie do baśni „Dziewczynka z zapałkami” 

 
53 Dorin P., W moim domu… , s. 42-43. 
54 Tamże, s. 60-61. 
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autorstwa Hansa Christiana Andersena. Bohaterki dramatu to nowe wcielenia boha-

terek tego utworu literackiego. Na koniec dramatu Dziewczyna zadaje pytanie: Znasz 

tę bajkę o dziewczynce z kukułkami?55. Przechodzień odpowiada: Z zapałkami! To jest 

bajka o dziewczynce z zapałkami!56. W takim sensie całość przypomina grę zapałkami – 

zapalanie oraz gaszenie płomienia życia. 

Philippe Dorin tworzy dramat-wiersz oraz dramat-baśń – ta specjalna forma sta-

nowi link w relacji z odbiorcą, bo nawiązuje do sposobu jego rozumowania. Dziecko 

postrzega rzeczywistość na zasadzie ujednolicania wielorakich, nierzadko sprzecznych, 

na pewno odmiennych wobec siebie nawzajem obserwacji. 

W życiu codziennym mali albo dorastający odbiorcy dramatu oraz teatru radzą 

sobie nie tylko ze śmiercią w otoczeniu, odchodzeniem ludzi starszych (bliskich albo 

obcych) – nierzadko śmierć zabiera dziecko. Czasami jest powodowana chorobą nieule-

czalną, innym razem przychodzi niespodziewanie, w skrajnym przypadku bywa zawi-

niona. 

Choroba nieuleczalna stanowi problem centralny w dramacie „Rysunki na pamiątkę” 

autorstwa Bożeny Borek57. 

Tu śmierć-osoba (znowu pracująca) sprawuje funkcję psychologa. 

MORTI 

Świetlicowa na oddziale neurologii dziecięcej (na stanowiskach tych zatrud-

nieni są psycholodzy). Dość młoda, choć trudno określić jej wiek. Ładna. 

Ubrana „cywilnie” – powiewna elegancka garsonka w kolorze écru, jedwabny 

szal (początkowo w kolorze jasnego cyklamenu, ale ze sceny na scenę, jakby 

niezauważalnie dla widza, przybiera kolor coraz ostrzejszej czerwieni), długie 

włosy przewiązane wstążką. Gesty i chód Morti są miękkie, płynne (momen-

tami nawet jakby spowolnione). Z jej postawy emanuje spokój, ciepło i poczucie 

bezpieczeństwa58. 

Bohaterowie dramatu – Ania oraz Tom – to najstarsi pacjenci na oddziale neuro-

logii dziecięcej. Są bratnimi duszami w chorobie. Opowiadają sobie nawzajem o planach 

oraz marzeniach. W pewnym momencie Tom upada. 

Wbiega Morti z Ordynatorem i pielęgniarzem. Przyklękają nad Tomem. Morti 

unosi z podłogi szal. Miękkimi, spowolnionymi ruchami zarzuca go na ramiona 

i wyciąga ręce nad chłopcem. Ordynator i pielęgniarz nie zauważają tego59. 

Tom przechodzi operację – jego rokowania są dobre, lecz nieoczekiwanie choroba 

Ani osiąga stadium terminalne. Chłopiec przygotowuje się na pożegnanie koleżanki. 

Oddaje jej w prezencie swoje ukochane łyżwy. 

Muzyka. Światła zmieniają się na błękitno-różowe. Do świetlicy wchodzi Morti, 

poruszając się, jak na filmie, w zwolnionym tempie. Szal na jej ramionach 

w istocie bardziej przypomina skrzydła, niż część garderoby – pani Morti 

wygląda po prostu jak anioł (może Tanatos z obrazów Malczewskiego? – bo 

 
55 Tamże, s. 69. 
56 Tamże. 
57 Borek B., Rysunki na pamiątkę, Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 16, 2001, s. 87-115. 
58 Tamże, s. 88. 
59 Tamże, s. 104. 
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w zasadzie kostium aktorki pozostał ten sam: jasna suknia i szkarłatny szal, 

tyle że uplastycznione i odrealnione oświetleniem). […] Anioł podchodzi do 

stołu. Przez chwilę ogląda rysunki Ani, po czym starannie je przewiązuje 

zdjętą z włosów wstążką i jak drogocenny pakunek, przytula je do piersi. Robi 

parę kroków w stronę wyjścia. Nagle, coś sobie przypomniawszy, zawraca 

i zabiera również łyżwy. Wychodzi. Światło gaśnie60. 

Personifikacja śmierci w dramacie Bożeny Borek to wariacja na temat anioła śmierci 

(archetypicznego przedstawienia śmierci zakorzenionego w Starym Testamencie albo 

przetworzonego w serii obrazów „Thanatos” autorstwa Jacka Malczewskiego), który 

pojawia się jako człowiek. Nie jest widzialny dla wszystkich. W ostatniej scenie 

dramatu Tom nawiązuje do Morti w rozmowie z Ordynatorem – Ordynator twierdzi, 

że nikt o takim nazwisku nie pracuje na oddziale neurologii dziecięcej. 

Śmierć-osoba chodzi w garsonce. Promuje zdrową żywność. Dba o szpitalny parkiet. 

Zawsze walczy o życie pacjenta – wyciąga ręce nad chłopcem, który upada. Uzdrawia, 

jeżeli to możliwe. Zabiera, jeżeli to konieczne. 

Bożena Borek przedstawia śmierć dziecka jako ostateczność, bo nawet uosobienie 

śmierci walczy o jego życie. Ten przekaz ma wielkie znaczenie psychologiczne. Od-

biorca (moim zdaniem dziecko w okresie wczesnego dojrzewania, osoba dorastająca) – 

bez względu na to, jak bardzo utożsamia się z problemem – zyskuje przekonanie, że 

walka z chorobą zawsze ma sens. 

Samobójstwo dziecka stanowi problem w dramacie „Pasja wg świętego Lucjana” 

autorstwa Łukasza Pawłowskiego61. 

Bohater – Lucjan – jest ojcem Hirka. Chłopiec nie żyje – popełnił samobójstwo – 

lecz mimo to Lucjan postanawia znaleźć go. Prosi o pomoc Krasnala Śmierci. 

KRASNAL ŚMIERCI 

co pana do mnie sprowadza? 

LUCJAN 

syn ja po syna 

KRASNAL ŚMIERCI 

który to? 

ostatnim czasem pchają się tu jak na premierę następnych „Gwiezdnych 

wojen”62. 

„Gwiezdne wojny” to zaledwie small talk – wprowadzenie do nieoczekiwanej oraz 

bardzo nieprzyjemnej dla bohatera rozmowy. Krasnal Śmierci rozlicza Lucjana – przy-

pomina o jego nieudanym samobójstwie, nazywa go mistrzem prokrastynacji. Oprócz 

tego oskarża go o lekceważenie, brak szacunku, momentami bezduszność w relacji 

ojciec-dziecko. Daje mu do zrozumienia, że to on jest powodem śmierci Hirka. Osta-

tecznie Lucjan rzuca się z nożem na Krasnala Śmierci – ten (bardzo rozbawiony 

zachowaniem bohatera) daje mu kamień. 

KRASNAL ŚMIERCI 

tak go znajdziesz 

 
60 Tamże, s. 111-112. 
61 Pawłowski Ł., Pasja wg świętego Lucjana, Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 47, 2020, s. 177-225. 
62 Tamże, s. 196. 
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LUCJAN 

jak? 

KRASNAL ŚMIERCI 

rzuć 

najmocniej jak potrafisz 

LUCJAN 

w którą stronę? 

KRASNAL ŚMIERCI 

w którą chcesz? 

Lucjan zastanawia się. 

LUCJAN 

nie mogę 

nie potrafię 

Krasnal Śmierci bierze kamień i rzuca go przed siebie jak najdalej. 

KRASNAL ŚMIERCI 

nie ma pojęcia winy są tylko skutki i przyczyny 

przegrałeś63. 

Personifikacja śmierci w dramacie Łukasza Pawłowskiego to Krasnal Śmierci. 

Pomimo dość niepozornego, zabawnego imienia, pomimo dowcipu (ja mam naprawdę 

poczucie humoru już dawno to czułem że jestem stworzony do czegoś innego mógłbym 

wypełniać sale stadiony i mówić ten żart prokrastynator niczego nie może dokończyć 

nawet życia świetne, ale trzeba by coś jakoś64) jest najsurowszym sędzią bohatera. Zna 

jego przeszłość. Zna jego słabość. Nie daje mu szans na usprawiedliwienie. 

Łukasz Pawłowski przedstawia samobójczą śmierć dziecka powodowaną na polu 

jego relacji z otoczeniem (w tym przypadku – relacji ojciec-dziecko). Ten przekaz unie-

winnia dziecko, bo nawet uosobienie śmierci staje po jego stronie. Przez to odbiorca 

(osoba dorastająca) otrzymuje bardzo istotne wsparcie. 

Oswajanie śmierci we współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży polega na 

wnikliwej analizie tego zjawiska oraz na przeniesieniu jego cech (lecz też problemów, 

które powodują, procesów, które uruchamia, reakcji, które uwalnia) na grunt dramatu 

w formie dostosowanej do małego albo dorastającego odbiorcy – do jego okresu 

rozwoju, do jego percepcji oraz emocji. 

Marta Guśniowska opisuje nieuchronność, powszechność, nieodwracalność śmierci, 

niemniej w dramatach tworzy bezpieczne warunki do podejmowania tego problemu – 

stosuje dowcip, odniesienie do relacji mama-dziecko, kreuje zabawną i przykuwającą 

zainteresowanie dziecka rzeczywistość po śmierci. Beniamin Maria Bukowski oraz 

Wajdi Mouawad biorą na warsztat proces żałoby – cechuje ich świadomość rozwoju 

percepcji oraz emocji czytelnika albo widza teatralnego. Zwracają uwagę na poziom 

wiedzy odbiorcy na temat śmierci lub na znaczenie buntu w rozwoju osoby dora-

stającej. Ingebor von Zadow oraz Philippe Dorin podejmują temat relacji młodość-

starość – to między innymi do niej nieuchronna śmierć stanowi odniesienie. Pierwsza 

autorka nawiązuje do sposobu rozumowania dziecka, tworząc rzeczywistość realistyczną 

z elementami fantastycznymi (pojazd oraz Kierowca). Natomiast drugi autor – przez 

 
63 Tamże, s. 208-209. 
64 Tamże, s. 199. 
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otwartą formę dramatu-wiersza oraz dramatu-baśni. Bożena Borek rozwija problem 

śmierci powodowanej chorobą nieuleczalną – swojemu przekazowi nadaje wielkie 

znaczenie psychologiczne. Podobnie Łukasz Pawłowski buduje sens psychologiczny – 

lecz on rozwija problem samobójczej śmierci dziecka. 

Autorzy dramatów sprawdzają możliwość dostosowania przekazu do odbiorcy za 

pomocą formy (konwencji), historii albo dramatis personarum. 

Personifikacja śmierci stanowi instrumentarium tego procesu – wobec tego 

nierzadko śmierć-osoba jest obdarowana cechami przeciwstawnymi. Zabiera, ale jest 

bardzo miła, buduje dom dla dziewczynki, wyciąga ręce nad chłopcem. Nie uznaje sprze-

ciwu, ale jest cierpliwa. Narzeka na opóźnienie, ale czeka. Jest najsurowszym sędzią 

bohatera, ale przyjmuje formę krasnala. Zawsze jej wizerunek cechuje pewnego rodzaju 

dwoistość. 

W takim sensie współczesna dramaturgia dla dzieci i młodzieży oswaja śmierć oraz 

umożliwia odbiorcy przepracowanie tego zjawiska. 

4. Podsumowanie 

Jak obecnie rozumiemy śmierć w naszej kulturze? Co oznacza? Jaki obraz śmierci 

chcemy prezentować dzieciom – nowym pokoleniom? Czego uczymy o umieraniu? 

Czego uczymy o pożegnaniu? Jeżeli personifikacja śmierci w dramacie oraz w teatrze 

stanowi rodzaj pamięci zbiorowej, to rozwiązanie tego problemu albo jego przy-

bliżenie można znaleźć we współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży. Moje 

rozważania są umieszczone między tym, co stare oraz tym, co nowe – prawie jak 

w dramacie Anny Bocian-Czyż – lecz tu rzeczywistość miniona oraz rzeczywistość 

obecna przenikają się nawzajem. 

Uosobienie śmierci, które w dramacie pochodzi z tradycji dramatyczno-teatralnej 

albo ludowo-literackiej, stanowi odniesienie do archetypu – pewnych elementów kultury 

zakorzenionych w zwyczajach oraz wierzeniach. Kostucha oraz kobieta w bieli nadal 

przypominają o nieuchronności przemijania – przez to nadal (paradoksalnie) wzmac-

niają znaczenie życia. Czasami pojawiają się wprost jako alegoria niekoniecznie deter-

minująca całość dramatu. Innym razem, szczególnie w dramatach, które prezentują 

śmierć jako problem centralny, przyjmują formę mniej jednoznaczną. Jednak nawet 

najmniej archetypiczne przedstawienie śmierci w dramacie Łukasza Pawłowskiego sta-

nowi odniesienie do pewnego rodzaju wzorca – scena rozmowy bohatera oraz Krasnala 

Śmierci jest poprzedzona tytułem „Normalnie Bergman” i nawiązuje do filmu „Siódma 

pieczęć” autorstwa Ingmara Bergmana ukazującego la Danse macabre. Uważam, że, 

opisując tak wieczne oraz powszechne zjawisko jak śmierć, nie można uciec od tego, 

co stare – dlatego autorzy dramatów nie podejmują tej ucieczki, lecz umieszczają śmierć 

w nowej formie. 

Teatr postdramatyczny operuje tekstem, który czerpie z wielu gatunków oraz 

zawiera odniesienia do szeroko rozumianej kultury popularnej. Nie zawsze buduje 

narracje przyczynowo-skutkowe. Czasami prowokuje doznania na pograniczu syne-

stezji65. W takim sensie można doświadczać opisu ciała ludzkiego w stanie rozkładu 

w dramacie Wajdi’ego Mouawada. Philippe Dorin balansuje między gatunkami i de-

formuje narrację przyczynowo-skutkową. Natomiast w dramacie Łukasza Pawłows-

 
65 Zob.: Lehmann H.-T., Teatr Postdramatyczny, przeł. Sajewska D., Sugiera M., Księgarnia Akademicka, 

Kraków 2004. 
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kiego kwestie bohaterów nie mają formy zdań i są poddane wersyfikacji. Personifikacja 

śmierci stanowi uzupełnienie zaprezentowanych tendencji. Śmierć-osoba intonuje 

songi jak w teatrze Bertolta Brechta. Pochodzi z misterium albo z baśni – stanowi 

medium między gatunkami. Idąc na chorobowe albo, rozmawiając na temat premiery 

ostatnich „Gwiezdnych Wojen”, oddala się od archetypu – a przybliża do odbiorcy. 

Uważność kierowana na czytelnika albo widza teatralnego to kolejne novum 

współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży tworzonej w oparciu o coraz bardziej 

powszechną wiedzę z dziedziny psychologii rozwoju człowieka. Autorzy dramatów 

znają tok rozumowania oraz emocjonalność dziecka albo osoby dorastającej – dosto-

sowują przekaz. Wobec tego nierzadko śmierć-osoba posiada ludzką twarz – to mama, 

bardzo miła kobieta, psycholog. Jest opiekunem. Jej rozmowy z bohaterami przypo-

minają terapię. Element programu ocieplania wizerunku stanowi też praca (odprawia-

nie statków na morzu, kierowanie pojazdem, praca na oddziale neurologii dziecięcej) – 

śmierć jest bardzo pracowita. Ta uważność kierowana na odbiorcę sprawia, że ma on 

duży udział w tworzeniu dramatu (zaoczny, nieuświadomiony, ale duży) – determinuje 

jego treść oraz formę. 

Podanie „O trzech zmarłych i trzech żyjących” – zarzewie la Danse macabre – 

nadal ma istotne znaczenie w naszej kulturze podobnie jak zwyczaje oraz wierzenia 

o charakterze lokalnym, które od dawna oswajają śmierć w oczach człowieka. Niemniej 

to dziedzictwo przechodzi wiele metamorfoz. Przekazując je dzieciom, wzbogacamy je 

(czasami prawie nie do poznania) o nowe odniesienia oraz sens, który dziecko albo 

osoba dorastająca jest w stanie zrozumieć oraz poczuć. Umożliwia to między innymi 

personifikacja śmierci. Tak współczesna dramaturgia dla dzieci i młodzieży podejmuje 

temat przemijania. 
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Streszczenie 
Celem mojej pracy jest analiza opisowa, interpretacyjna oraz porównawcza przypadków personifikacji 

śmierci we współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży. Moje zainteresowanie badawcze obejmuje 

potwierdzenie rodowodu śmierci-osoby w badanym nurcie dramatycznym oraz zrozumienie jej funkcji 

w dramacie. Jakie przyjmuje formy? Jakie powoduje emocje? Jaki przekaz dostarcza małemu albo dorasta-
jącemu odbiorcy dramatu oraz teatru? 

Biorę pod uwagę dramaty publikowane przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w ramach serii „Nowe 

Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” – ta seria ukazuje się niezmiennie od 1992 roku (jedna albo dwie publikacje 

w roku). Zawiera dramaty autorów z Polski (przede wszystkim kierowane na konkurs na Sztukę Teatralną 
dla Dzieci i Młodzieży) oraz z innych krajów. Obecnie w Polsce „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” to 

największy almanach współczesnych dramatów w badanym nurcie dramatycznym 

Słowa kluczowe: śmierć, personifikacja śmierci, dramat, teatr, dramaturgia dla dzieci i młodzieży 
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