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   Mistrzu, nie ma Ciebie wśród ży-
wych, ale pamięć zostanie, w każdym 
kamieniu, placu, kościele, ławce, Parku 
Oliwskim, strumieniu, deszczu, śnie-
gu, śpiewie ptaków. Czym jest życie, 
snem, a może przedsionkiem do inne-
go świata? Czymże jest śmierć? Ludz-
kość od zarania dziejów zadaje sobie
to pytanie. W słowniku francuskich 
filozofów Gerard Durozoi, A. Roussel 
możemy odnaleźć taką definicję śmier-
ci: Śmierć to definitywne i nieodwra-
calne ustanie wszystkich czynności ży-
wego organizmu1..Wydaje się, że wszel-
ka filozofia jest jak powiedział pisarz 
rosyjski Borys Pasternak, „ogromnym 
wysiłkiem, aby przezwyciężyć problem 
śmierci i przeznaczenia”2. Śmierć roz-
patrywana była jako całkowity roz-
kład bytu, coś co jest dla nas niczym. 
Epikur natomiast mówił „Kiedy my 
jesteśmy, to nie ma śmierci, a kiedy 
jest śmierć to nie ma nas”3.. Śmierć 
uważano zatem jako przejście do świa-
ta po tamtej stronie. Platon utrzymy-
wał, że stanowiła wyzwolenie się dusz 
z więzienia ciała, pozwalała jej spełnić
swoje powołanie (platonizm). Chrześ-
cijanie sadzą, że śmierć jest przedsion-
kiem prowadzącym do prawdziwego 
życia (chrześcijaństwo). Natura nie 
wyposażyła śmiertelnika w instynkt, 
który ostrzegałby go przed śmiercią, 
wspomina o tym Bergson w Dwóch 
źródłach moralności i religii. Wynika 
z tego, że myśl o śmierci, nie jest dla
człowieka rozważaniem uszczegóło-
łowionym, jedynie nieokreślonym u-
czuciem lęku. Czy odczuwamy strach 
przed śmiercią, raczej lęk, gdyż nie wie-
my, co będzie dalej, natomiast z psy-
chologicznego punktu widzenia, obec-
na w nas myśl o śmierci jest tylko o-
znaką i dowodem na działanie inteli-
gencji, a myśl o niej nadchodzić, kie-
dy się nudzimy, wówczas jest punk-
tem wyjścia i rozważań. Jak wynika 
z prowadzonych badań, jedynie czło-
wiek, może bać się śmierci. Prawie 
wszystkie religie świata każą nam po-
jmować śmierć jako chwilę sądu osta-
tecznego. Niektóre fragmenty Apoka-
lipsy precyzują, że sąd ów może się
odbyć dopiero pod koniec istnienia 
ludzkości4. Człowiek czuje się bezsilny 
wobec śmierci, chce przedłużyć swoje 
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istnienie poza jego kres. Potrzeba po-
siadania dzieci odpowiada pragnie-
niu wieczności, o tym dowiadujemy 
się z dzieł F. Alonie „Jednostka umie-
ra, a trwa gatunek”. Dzieło zapewnia 
trwanie jednostki, a historia jest są-
dem ostatecznym, obdarzającym ży-
ciem wiecznym bohaterów i pogrąża-
jącym w zapomnieniu tych, którzy ni-
czego w życiu nie zrobili. Ta religia 
historii była zasadą filozofii Hegela 
(Weltgesch ich te ist Weltgerichle
– Historia świata to sąd nad świa-
tem)5.
  Większość filozofów przyznaje za-
stosowanie kategorii wieczności do 
samego siebie nie tylko w wymiarze 
fizycznym, ale i intelektualnym, może 
się dokonać jedynie w pracy intelektu-
alnej, w duchowym tworzeniu jakie-
goś dzieła. Nieśmiertelność jest rów-
nież cechą każdej żywej istoty, której nie 
zagraża unicestwienie (mówiąc meta-
forycznie nawet arcydziełom sztuki). 
Nieśmiertelność jest przede wszystkim 
metafizyczną hipotezą o pochodzeniu 
religijnym, która głosi, że dusza nigdy 
nie przestaje trwać6.
 Teoria o nieśmiertelności Duszy mia-
ła najpierw formę mistyczną: „W mi-
steriach morfickich wiązała się z ideą
reinkarnacji, w egipskim micie opo-
wiadającym, jak Ozyrys (Dobro) roz-
cięty na części przez (Zło) łączy się 
i odradza za sprawą Izys (Mądrości)
z ideą zmartwychwstania. Nieśmier-
telność Duszy jest podstawowym dog-
matem chrześcijaństwa7.
  Fenomen śmierci fascynował ludz-
kość od niepamiętnych czasów, gdyż 
jest nieodzownym elementem nasze-
go życia, a zaczynamy się nad nią za-
stanawiać szczególnie wtedy, gdy tra-
cimy kogoś bliskiego… Kiedy się prze-
mieszczam ulicami Gdańska, w moich
myślach obecny jest profesor Samp, 
to on uzmysłowił mi, że nie ma miej-
sca na Pomorzu, a także Europie, w 
którym można by zapomnieć, o tym, 
co napisał, a nawet nie śmiem tego u-
czynić. Z każdą przeczytaną stronicą, 
przenosiłam się w czasy odległe, czu-
łam obecność autora, jakbym znała go 
osobiście od wielu, wielu lat… Może 
to pokrewieństwo dusz sprawiło, iż 
chciałam coraz więcej i więcej… dla-

tego musiałam poznać tego człowie-
ka osobiście. Kolejne stronice, sze-
lest kartek, wiatr, poruszający firanką, 
świat odległy i niedościgniony, inny, 
beztroski, niezepsuty, ani zawistny.
Gdańsk i okolice, zawsze mnie fascy-
nowały, tym bardziej, że pochodzę 
z Lublina, próbowałam je poznać, ko-
rzystałam z różnych źródeł pisanych, 
ale i prowadziłam rozmowy z miesz-
kańcami Gdańska, tymi, co urodzili 
się tu i mieszkają do dziś, tworząc his-
torię nadmotławskiego grodu.
  Spojrzenie w przeszłość pozwoliło 
uwierzyć, że dzięki tym ludziom, któ-
rzy byli krzewicielami kultury Pomo-
rza, pozostanie ślad i rodzą się następ-
cy po to, aby prastary Gdańsk, który 
urzekał i urzeka do dziś, każdego, kto 
postawi tu swoja stopę, będzie kwitł 
z dnia na dzień, jako piękna prastara 
pamiątka, zamierzchłych czasów i nie 
ulegnie zatraceniu.
  Genius loci8 – tak mawiał prof. Je-
rzy Samp, o pradawnym grodzie nad 
Motławą, kryjącym wiele tajemnic.
  Jak wiele innych starych miast, rów-
nież i Gdańsk ma swój własny baśnio-
ksiąg. Tworzą go określone grupy prze-
kazów, wśród których najbardziej zna-
ne były podania i legendy związane 
z bazyliką Mariacką […]. Gdańsko –
– pomorski koloryty tworzą rozmaite 
opowieści wierzeniowe i demonolo-
giczne. W legendach nadmotławskich 
„dzieje bajeczne” splatają się często-
kroć z historią prawdziwą. Jest w nich 
silnie zakodowany kult tradycji. Są one 
ponadto rodzajem apoteozy starego 
Gdańska i panującego w nim niegdyś 
mieszczańsko – kupieckiego porząd-
ku 9.
  Średniowieczny człowiek szalenie 
bał się śmierci lecz jednocześnie lubił 
na nią patrzeć, a zwłaszcza, kiedy nie 
groziła bezpośrednio jemu. Na cen-
tralnych placach miast dokonywano 
szeregu publicznych egzekucji i roz-
maitych tortur, które miały za zadanie 
unaocznić nieuchronność śmierci oraz 
sądu, jakiemu podlegał każdy czło-
wiek. Nade wszystko fascynującymi 
stały się obrazy piekła i wizualizacje 
makabry piekielnej, obrazujące grzesz-
ników, podlegającym bardzo rozbu-
dowanym torturom, jako świadectwo 
swoistej wrażliwości ludzi średnio-
wiecza na cierpienie fizyczne. 

 Stanowisko prof. J. Sampa jest nieco
inne w sprawie tortur średniowiecz-
nych, ponieważ na podstawie licznych 
źródeł dowiadujemy się, iż bardziej 
wyszukane kary, miały miejsce w cza-
sach nowożytnych, a w szczególności, 
kiedy ktoś miał kontakty z siłami nie-
czystymi. 
  Ten piękny nadmotławski gród kry-
je wiele tajemnic, urzeka swym pięk-
nem, a zarazem przeraża, jeśli chodzi 
o kary wymierzane zabójcom, złodzie-
jom, rozbójnikom. Na ten temat mo-
żemy przeczytać w Bedekerze Gdań-
skim J. Sampa, gdzie autor wspomina, 
że Karol Ogier (francuski pisarz, poe-
ta, kronikarz i dyplomata), w 1636 r. 
Sam widział, jak prowadzono tu na 
śmierć człowieka, lecz ani chciał, ani 
mógł „z racji niezdrowia” przyglądać 
się egzekucji. Najsurowsza ze wszyst-
kich kar była w dawnym Gdańsku dość 
powszechnie stosowana, i to w wy-
padkach takich przestępstw, które dziś 
uznalibyśmy za stosunkowo błahe10.
  Nikt nie wie, ile jest serca w drze-
wach, duszy w murach i jakie głosy 
wydają rzeczy martwe. Jakże wiele u-
tracą bez nich wszystkie „miejsca ma-
giczne „grodu nad Motławą, o któ-
rych tak chętnie ostatnio prawimy11.
 Jak mawiał prof. Jerzy Samp, Gdańsk 
jest miastem szczególnym, gdzie dzie-
ją się cuda i kojarzą się z tym zabyt-
kowym miastem, Przez większość źró-
deł pisanych do XX wieku przewija 
się problem śmierci, przetrwania i chę-
ci życia. Gdańsk to miejsce, w którym 
przez wiele wieków koegzystowało 
całe mnóstwo narodowości.
  I tak by można mnożyć przykłady 
dotyczące różnych obrazów śmierci. 
Pozostaje zatem przeżyć swe życie 
w sposób pełny, działać jak najwięcej 
w dziedzinie, w której stronę pokie-
rowała nas nasza wola i okoliczności, 
kontynuować swoje dzieło i swą pra-
cę... istnieje tylko problematyczna his-
toria, a śmierć jest tylko nie dającą 
się pojąć nicością12.
  Obraz uroczystości pogrzebowej, 
Kościół Mariacki, prastara pamiątka 
średniowiecza. pęka w szwach, masa 
księży, ludzi kultury, Kaszubi, dźwięk 
organów, dzwonów, pieśni żałobne, 
smutek, żal, nostalgia, co pozostało? 
Fotografia profesora, na której wid-
nieje morze, symbol nieskończoności, 

człowiek wpatrzony w dal, oczy za-
topione w bezkres, który nadszedł, 
a jeszcze tyle zostało, aby przekazać 
potomnym, niestety, Ktoś postanowił 
inaczej…
   Im bardziej zastanawiam się nad 
tym, co będzie kiedyś, po… Tym bar-
dziej się boję, gdyby nie silna wiara 
w Boga, to nie wiem, co by było. Kie-
dyś zastanawiałam się, co zrobić, żeby 
nie myśleć, niestety, to stale powraca, 
powraca, powraca…
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