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To, co nieuchronne
MARTA LUTHER

  „Wśród wielu zajęć bardzo pilnych 
zapomnia³em o tym, że również trze-
ba umierać” – pisze Ró¿ewicz. Ba! 
Nawet postanawia poprawę: „od jutra 
wszystko się zmieni, zacznę umierać 
starannie m¹drze optymistycznie bez 
straty czasu”. Samowiedza dotycz¹-
ca śmierci nie jest optymistyczna, ani 
pocieszaj¹ca, nie jesteśmy w stanie 
w sposób beznamiętny o niej mówić.
Świadomość konieczności śmierci 
zmusza do fundamentalnych rozwa-
żań dotycz¹cych sensu egzystencji. 
Problem śmierci jest problemem ży-
cia – jesteśmy potencjalnymi trupami 
i w³aśnie to sobie uświadamiamy. Sta-
nowi to o cz³owieczeństwie. Dlacze-
go zapominamy o umieraniu? „Dla-
czego – pyta Vladimir Jankielevitch –
tak zwyczajne zdarzenie budzi w tych,
którzy s¹ jego świadkami tyle zacie-
kawienia i strachu? Jak to jest, że od 
czasu, gdy pojawili się ludzie, którzy 
umieraj¹, śmiertelnik nie przyzwy-
czai³ się jeszcze o tak naturalnego, a 
jednak zawsze przypadkowego zda-
rzenia?” Nie ważne, ile mamy lat, za-
wsze umieramy za wcześnie. Śmierć 
– nawet jeżeli przychodzi w pode-
sz³ym wieku – jest zawsze przypad-
kowa. Nie ma czegoś takiego jak 
śmierć naturalna: zawsze umieramy 
z jakiejś przyczyny. Z jednej strony 
śmierć jest czymś empirycznym, na-
macalnym, wręcz statystycznym; u-
brana w formy humanitarnej frazeo-
logii wkrada się do codziennego życia. 
Z drugiej natomiast, odziana w nie-
określon¹ formę nieskończoności i bez
wymiarowości, napawa strachem. 
   Przywyknięcie do śmierci nie jest 
możliwe. Uświadomienie jej zmusza 
do dzia³ań i obietnic, które sk³adamy 
by wype³nić życie aktywności¹ i prze-
żyć je m¹drze. 
  Jankielevitch rozróżnia śmierć 
w pierwszej, drugiej i trzeciej osobie. 
Śmieræ w trzeciej osobie jest „śmier-
ci¹ w ogóle, śmierci¹ abstrakcyjn¹ i 
anonimow¹, lub też śmierci¹ czyst¹”. 
S¹ to przeważnie fakty, które docie-
raj¹ z dala do naszej świadomości. 
Śmierć kr¹ży gdzieś po świecie, znaj-
duj¹c towarzyszy do podróży – jednak 
jest ode mnie jeszcze bardzo daleko. 
Wszyscy umr¹, tylko nie ja. Katakli-
zmy, morderstwa, nieszczęśliwe wy-
padki mnie nie dotycz¹ – ja mam jesz-
cze d³ugie życie; za wcześnie jest, by 
umierać. W tym momencie staję się
świadkiem czyjejś anonimowej śmier-
ci. Trzecia osoba jest dla mnie przed-
miotem, a nie podmiotem. Ten ab-
strakcyjny przedmiot można analizo-
wać biologicznie, spo³ecznie, medycz-
nie, demograficznie. Instytucje takie, 
jak zak³ady pogrzebowe, urzędy, hos-
picja zajmuj¹ się śmierci¹ w³aśnie w 
tym aspekcie. Odnosimy się zawsze 
w kategoriach: on, ona, oni – nie zna-
my ich, s¹ bezimienni, pozbawieni 
osobowości i charakteru. 
  W ksi¹żce To, co nieuchronne Jan-
kielevitch pisze: „Śmierć dotyczy in-
nych, ja zaś mogę sobie o tym spokoj-
nie pofilozofować… Wszyscy umr¹, 
oprócz pana i mnie. Pan mnie pyta o 
śmierć, a ja panu peroruję na jej temat.
Wygl¹da to tak, jak byśmy z góry za-
³ożyli, że śmierć może przytrafić się 
tylko jakimś innym ludziom, anoni-
mowym przechodniom, tam na dole. 

Na tym polega g³ówne oszustwo. 
Śmierć odk³adamy na później i odno-
simy j¹ o innych za pomoc¹ ustawicz-
nego przesunięcia. Takie oszustwo jest 
jednak w pe³ni uzasadnione – to wy-
móg egzystencjalny”. Obraz Upadek 
Ikara Petera Bruegla doskonale od-
zwierciedla podejście do innego w trze- 
ciej osobie. Cz³owiek wśród swych 
codziennych obowi¹zków nie zauwa-
ży śmierci, a nawet jeśli zauważa, to 
nie ona go dotyczy. Jest to kolejna 
osoba doświadczaj¹ca nieuchronnego. 
Ikar umiera w tle codziennych obo-
wi¹zków i krz¹taniny. Nie zak³óca co-
dziennego rytmu ludzkich spraw. 
  Wrażliwość na śmierć drugiej oso-
by jest widoczna dopiero wtedy, gdy 
umiera ktoś bliski. Jest to stan rozgry-
waj¹cy się między przedmiotowości¹ 
trzeciej osoby, a subiektywnym tragi-
zmem pierwszej. Pojawia się on jako
stan pośredni – konstytuuje się osoba 
druga. Jest to śmierć Ty, kogoś, kto 
jest dobrze znany. Mówimy już o pod-
miotowości i traktujemy śmierć pra-
wie jak w³asn¹. Rozpaczliwy smutek, 
który spowodowany jest śmierci¹ u-
kochanej osoby sprawia, że bliskość 
tego wydarzenia pozwala myśleć o 
śmierci drugiego cz³owieka jak o swo-
jej w³asnej. Dystans między Ty i Ja 
jest bardzo ma³y, stapiamy się w mi-
łości z drug¹ osob¹, choć substancjal-
nie jesteśmy dwiema różnymi mona-
dami. Mi³ość sprawia, że porozumie-
wamy się w sposób magiczny; że po-
rozumienie zachodzi poprzez pustkę 
rozdzieraj¹c¹ się między dwoma Ab-
solutami tego duetu. Jeżeli chodzi o
śmierć matki b¹dź ojca, jest ona dla 
każdego cz³owieka przejściem od po-
średniości do bezpośredniości. Dzięki 
śmierci drogiej osoby uświadamiamy 
sobie, że nie jesteśmy nieśmiertelni 
– nie od³ożymy sobie umierania na nie  
nadchodz¹ce jutro. Śmierć rodziców
jest częściowo nasz¹ śmierci¹ – zdaje-
my sobie sprawę, że stoimy w biolo-
gicznej kolejce. „Wiem, że umrę, ale 
nie wierzę” – mawia³ Jacques Ma-
daule. W momencie śmierci rodziców
zaczynam coraz bardziej wierzyć, że 
mnie to też dotyczy – umrę i będzie to 
śmierć Ja.
  W pierwszej osobie śmierć jest nie-
odgadnion¹ tajemnic¹, ogarnia i prze-
raża; dotyczy mnie osobiście. Nie mo-
gę już wskazać palcem na mojego s¹-
siada, ponieważ to w³aśnie mnie wo³a. 
Inna osoba – On czy Ty – nie może
pos³użyć jako pretekst do wyminięcia 
się od niej. Odk³adanie na później tego 
brutalnego faktu staje się niemożliwe 
– moja śmierć jest dla mnie, twoja dla
ciebie. Każda trzecia osoba mówi o 
sobie Ja i jest zawarta w sobie samej. 
Każda trzecia i druga osoba jest za-
wsze pierwsz¹ dla siebie samej. Gdy 
inny odchodzi, uprzytomniamy so-
bie pokrewieństwo, jakie nas ³¹czy ze 
zmar³ym. Empatia ta spowodowana 
jest tym, że próbujemy towarzyszyć 
osobie, która kończy swój żywot, nie 
chcemy jej zostawiać samej sobie. Pró-
bujemy – monadyczne jednostki, któ-
rymi jesteśmy – po³¹czyć we wspól-
nym cierpieniu, jakim jest śmierć dru-
giego cz³owieka. Towarzyszymy mu
na ³ożu śmierci, nie zostawiamy go sa-
mego, choć już Blaise Pascal powie-
dzia³, że „umiera się samemu”. 

  Nie sposób nauczyć się umierania 
tak, jak można nauczyć się jazdy na 
rowerze. Mam tylko jedn¹ szansę by 
umrzeć, a co gorsza – nikt mi nie mo-
że w tym pomóc ani mnie wyręczyć. 
Zostajemy sami ze sob¹ we wszech-
ogarniaj¹cej ciszy. Nie możemy się 
w tym momencie utożsamiać z nami 
– jestem tylko ja i moja cisza. Inni 
mog¹ potrzymać za rękę, pocieszyć, 
wys³uchać, ale droga, któr¹ mam do
przejścia, dotyczy tylko mnie i nikt 
inny nie ma wstępu do tego wewnę-
trznego świata i moich z nim zma-
gań. Jest to droga, która nie przewi-
duje wspó³towarzyszy. To jedna z nie-
licznych chwil, kiedy możemy zostać
sami i zastanowić się nad swoim lo-
sem. Naturaln¹ rzecz¹ jest, że próbu-
jemy zape³nić pustkę naszej egzys-
tencji innymi ludźmi, ale nie w tym 
przypadku. „A jednak wspó³czesny 
cz³owiek – powiada Arnold Toynbee 
– cywilizacji europejskiej nie czuje się 
dobrze, jeśli pozostaje sam ze sob¹.”. 
Dlaczego nie czuje się dobrze? Po-
nieważ w samotności stawiamy czo³o 
swojej egzystencji. Nawet Sokrates 
do końca swoich chwil nie by³ sam. 
Sokrates dzieli się swoimi uwagami, 
wype³nia pustkę swojej kończ¹cej 
się egzystencji – tak w³aściwie tkwi 
w przerażaj¹cej agonii. Przyjaciele, 
którzy towarzysz¹ mu w tej wędrów-
ce, s¹ z nim do ostatniego kroku, któ-
ry trzeba postawić samemu.
 Dywagacje na temat śmierci w przy-
padku drugiej i trzeciej osoby odno-
szę w nieskończonym rozwinięciu 
przesz³ości, natomiast jeśli chodzi o 
mnie, to zawsze odnoszę się do swo-
jej śmierci w przysz³ości. Przez ca³e 
życie moja śmierć należy do przyszło-
ści. Śmierć bawi się w chowanego ze
świadomości¹, ponieważ – jak już 
Epikur powiedzia³ – „śmierć, najstar-
sze z nieszczęść wcale nas nie doty-
czy, bo gdy my istniejemy śmierć jest
nieobecna, a gdy tylko śmierć się po-
jawi, wtedy nas już nie ma”. Nie jeste-
śmy w stanie mówić o swojej śmierci 
w czasie przesz³ym – to tylko mog¹ 
zrobić Ty albo On, ponieważ ja nie 
jestem w stanie jej przeżyć – to, co się 
dzieje ze mn¹ po śmierci, w³aśnie mi 
umyka.
  Śmierć jest czynnikiem, który ogra-
nicza życie, k³adzie mu kres, ale jed-
nocześnie przyczynia się do tego, że
cz³owiek jest cz³owiekiem. Uświada-
mia sobie swoj¹ skończoność i dzię-
ki temu bardziej ceni życie. Gdyby 
cz³owiek by³ nieśmiertelny, by³oby 
to równoznaczne z tym, że nie ży³by 
w swoisty dla siebie sposób. Poza-

grobowe przed³użenie życia doczesne-
go jest oczywiście o wiele ³atwiejsze
i bardziej komfortowe do zaakcepto-
wania – kraina wiecznej szczęśliwo-
ści bez chorób, trosk i zmartwień; bę-
dziemy szczęśliwi, bo będziemy nie-
żywi. W przekonaniu cz³owieka być 
istot¹ ludzk¹, znaczy przede wszyst-
kim nie podlegać śmierci. Jak pisze 
Arnold Toynbee „Przyznanie bogom
nieœmiertelności przez cz³owieka jest 
jednym z wyrazów jego odczucia, iż 
śmierć jest niew³aściwym i niegod-
nym przeznaczeniem cz³owieka”. Sta-
³a obecność śmierci  uwzniośla życie,
obdarza nasz¹ egzystencję pasj¹, fer-
worem, energi¹. Cóż by by³a warta 
nasza egzystencja, gdyby nie była na-
rażona na unicestwienie? 
  Oprócz tego, że nieśmiertelność nie 
pozwala nam żyć w pe³nym sensie 
tego s³owa, istnieje jeszcze inny po-
wód, dla którego śmierć jest dla nas 
„b³ogos³awieństwem”. Wieczność na-
szej egzystencji nastręcza trudności
z czasem. Co mamy robić przez wiecz-
ność? Za d³ugo żyć nie warto – prob-
lem polega na znużeniu życiem, cz³o-
wiek będ¹c istot¹ rozumn¹ nie może 
się wyzbyć świadomości, a co za tym 
idzie – wspomnień. „Patrzy na swoje
życie, ogl¹da je z lotu ptaka, rozmyś-
la. Prędzej czy później musi zacz¹ć 
zastanawiać się nad tym, co już prze-
ży³, nad tym, co ma jeszcze przeżyć”. 
Śmieræ jest „nonsensem, który nadaje 
życiu sens” – powiada Jankielewitch. 
 Nie można mówić o postawie wobec 
śmierci w podobny sposób, jak mó-
wimy o postawie wobec innych do-
świadczanych zjawisk. Śmierć śmieje
się z wszelkiego rodzaju wywodów i
dyskursów. Jest niepojęta i mroczna, 
a zarazem jasna i wyraźna dla każdej 
jednostki samoświadomej. Umieraj¹c 
– wkraczamy w sferę niepojętności, 

absurdu i bezkresności absolutu. Na-
sza postawa wobec śmierci może od-
nosić się jedynie do ludzi już umar-
³ych, ponieważ samo s³owo „posta-
wa” zak³ada byt, który trwa w czasie. 
Jeżeli cz³owiek ma jak¹ś postawę 
wobec śmierci, to odnosi się ona do
Innego, który już zakończy³ swój ży-
wot. Jest to wytwór spo³eczny, coś 
nieodzownego od naszego codzien-
go życia. Jest to postawa wobec po-
chówku cz³owieka. „Co robić ze zwło-
kami? – pyta Jankielevitch – Z tego 
pytania wyrasta organizacja rytua³ów 
pogrzebowych, na przyk³ad grzebanie 
zmar³ych w ogrodach nazywanych 
cmentarzami, gdzie mogi³y s¹ utrzy-
mywane w porz¹dku (jak trawnik w 
parku), opatrzone numerkami, strze-
żone przez dozorcę… w tym wszyst-
kim jest coś śmiesznego, bzdurnego,
pozbawionego znaczenia: oto szyder-
stwo cmentarzysk”. Filozof pokazuje 
racjonalizacje ludzkiego dzia³ania, je-
go postawę wobec śmierci w trzeciej 
osobie. Śmierć szydzi sobie z cz³o-
wieka, jego racjonalności i przenikli-
wości, a cz³owiek jak najusilniej stara 
się j¹ przezwyciężyć, nie myśleć o niej, 
nie zostawać sam z w³asn¹ egzysten-
cj¹.
 Wspó³czesny cz³owiek dopuści³ do 
zaniku najbardziej znamiennej i god-
nej w³aściwości natury ludzkiej. Jest 
ni¹ zdolność obcowania duchowego 
nie tylko z sob¹, lecz także z trans-
cendentnym absolutem. Uk³adamy, 
porz¹dkujemy, czyścimy, dezynfeku-
jemy śmierć na powierzchni globu. 
Jak mówi Luis-Vincent Thomas, 
„(...) pochówek i obrzędy ża³obne s¹ 
ukrywane; zw³oki okazuj¹ się czymś 
k³opotliwym”. Cz³owiek zapomnia³ 
o swoim duchowym usposobieniu. 
Wśród nat³oku zajęć zapomina o u-
mieraniu, czyli także o życiu.

 


