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1. Odchodzenie jako naturalna ko-
nieczność.

  Philippe Aries dokonuje wyraźnego 
podzia³u na dwa najistotniejsze wzor-
ce śmierci i umierania. W pierwszym 
z nich, który Aries określa mianem 
„śmierci oswojonej”, śmierć ukazana 
jest jako zdarzenie ca³kowicie normal-
ne – jako nieodzowny element życia; 
jako coś nieledwie oczywistego. Na 
potwierdzenie takiego sposobu widze-
nia rzeczy Aries przytacza fragment
w³oskiego tekstu z 1940 roku. Rzecz 
dzieje się w klimacie odmiennym niż 
poematy rycerskie, w kupieckim mie-
ście epoki Renesansu. W Spoleto 
mieszkała ładna dziewczyna, młoda
zalotna, bardzo lubiąca rozrywki wła-
ściwe jej wiekowi. Przychodzi ciężka
choroba. Czy będzie gorączkowo cze-
piać się życia, nieświadoma czekają-
cego ją losu? Inne postępowanie wy-
dałoby się nam dzisiaj okrutne, po-
tworne, i rodzina, lekarz, ksiądz spis-
kowaliby, aby podtrzymać jej złudze-
nia. Ta juvencula z wieku XV natych-
miast pojęła, że niewiele życia ma 
przed sobą (cum cerneret, infelix ju-
vencula, de Proxima sibi immienere 
mortem). Wie, że śmierć jest blisko. 
Buntuje się, ale jej bunt nie przybiera 
formy protestu przeciw śmierci, to nie
przychodzi jej na myśl, lecz formę wy-
zwania rzuconego Bogu. Każe ubrać 
się w najwspanialsze suknie, jak w dniu
ślubu, i zaprzedaje duszę diabłu. 
  Mamy tu do czynienia ze stanem, 
w którym umieraj¹cy zdawa³ sobie 
sprawę z tego że wkrótce umrze, jed-
nak świadomość ta nie budzi w nim 
nienawiści do śmierci. Przyczyny ta-
kiego stanu rzeczy Aries dopatruje się 
w tym, że cz³owiek umieraj¹cy zdaje
sobie sprawę z nadchodz¹cej koniecz-
ności. Wie, że umrze – zatem ma świa-
domość w³asnego końca. Świado-
mość ta zbudowana jest na przeczu-
ciach dotycz¹cych nieuchronnego na-
dejścia śmierci, oraz na umiejętności 
ich interpretacji. Dzięki tym znakom 
umieraj¹cy ma wystarczaj¹co dużo 
czasu, by za³atwić wszelkie sprawy 
doczesne. Nikt nie umiera³, zanim 
zdąży³ się dowiedzieć, że ma umrzeć, 
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chyba że by³a to śmierć straszna, na-
g³a czy też śmierć od zarazy – wów-
czas należa³o podkreślić jej wyjątko-
wy charakter.
  Esencję tego kanonu – kanonu śmierci 
oswojonej – stanowi spo³eczna akcep-
tacja: postrzega się śmierć jako coś 
nieuchronnego i koniecznego. Istotne 
jest też, że śmierć mobilizuje najbliż-
sz¹ spo³eczność, która licznie przyby-
wa do umieraj¹cego by go pożegnać,
b¹dź po to, by towarzyszyć w jego po-
chówku. O tym, jak powszechne było
to zjawisko, świadczy opis, jaki zna-
leźć można u Ariesa. Lekarze higie-
niści z końca wieku XVIII, którzy u-
czestniczyli w ankietach Vicq d’ Azyra 
i Akademii Medycznej, zaczynają się 
uskarżać na tłumy ludzi cisnące się 
w pokoju umierającego, ale czynią to 
bez większego powodzenia, bo (…)
gdy ksiądz szedł z wiatykiem do cho-
rego, każdy, chociażby rodzina go nie 
znała, mógł wejść do domu i do poko-
ju umierającego.

  Śmierć nie występuje tu jako akt in-
dywidualny, wyraźnie zarysowane s¹ 
więzi spo³eczne i rodzinne. Istotnym
elementem takiego podejścia do tema-
tu śmierci jest fakt, że spo³eczeństwo
z³ożone z wielopokoleniowych rodzin 
od dziecka obcuje ze śmiercią, nie jest
sztucznie chronione przed widokiem 
umieraj¹cego. Cz³onek zbiorowości od 
najm³odszych lat oswaja się ze śmier-
ci¹. Dzieci s¹ świadkami chorób i 
śmierci osób im bliskich, którzy umie-
raj¹ w domach. Wzorem doros³ych, 
dzieci żegnaj¹ odchodz¹c¹ osobę, a po 
jej zgonie s¹ uczestnikami uroczys-
tości pogrzebowych. Wszyscy maj¹ 

świadomość tego, że jest ona nieod-
³¹czn¹ części¹ ludzkiej egzystencji i 
czeka każd¹ istotę żyw¹. 
  Oswajanie śmierci wyraża³o się na 
wiele sposobów. G³ównym rysem 
tych zabiegów by³o przekonanie, że 
nie powinna to być śmierć nag³a, nie-
spodziewana. W takim postrzeganiu 
końca egzystencji znaczn¹ rolę odgry-
waj¹ towarzysz¹ce bliskości śmierci 
znaki, przeczucia i symptomy, a także
fakt, iż pozostawiaj¹ one czas na przy-
gotowanie się do niej. Znaki te mia³y 
różnoraki charakter. Zwiastunem ob-
wieszczaj¹cym nadejście śmierci móg³ 
być duch ukazuj¹cy się żywym, cień
na ścianie, skrzypienie, lub też szme-
ry jakie s³yszeli umieraj¹cy. Mog³o 
to być też wycie psów, nerwowe rże-
nie koni, zwykle jednak zwiastunami 
śmierci by³y naturalne oznaki, a jesz-
cze częściej g³ębokie wewnętrzne prze-
konanie, nie zaś nadprzyrodzona czy
czarodziejska przestroga. By³o to coś 
bardzo zwyk³ego, co przetrwa³o prze-
różne epoki, coś, co spotykamy dziś 
jeszcze, choćby w formie szczątkowej,
samoistna wiedza, w której nie ma u-
dzia³u ani cud, ani wiara chrześcijań-
ska. Nie da³o się tu szachrować, po-
stępować tak, jakby się niczego nie
dostrzeg³o.
 Określona forma zwiastunów śmier-
ci by³a zróżnicowana i charakterystycz-
czna dla poszczególnych rejonów Eu-
ropy – niemniej jednak umieraj¹cy za-
wsze jest uprzedzany o swojej śmier-
ci. Ludzie na podstawie przeczuć, ob-
serwacji „zwiastunów bliskiej śmier-
ci” zdaj¹ sobie sprawę z nieuchronno-
ści rych³ego rozstania się z życiem,
dzięki czemu maj¹ wystarczaj¹co du-
żo czasu, by załatwić swoje sprawy
doczesne. Warto tu wspomnieć, że 
w późniejszym okresie – od XVII wie-
ku, kiedy nast¹pi³a izolacja ludzi wy-
kszta³conych od tradycji – zmienia się 
postrzeganie tych zwiastunów. Zysku-
j¹ one wówczas miano „ludowych 
przes¹dów”.

2. Śmierć dobra i z³a. 

  Za dobr¹ uważano tak¹ śmierć, która 
dawa³a umieraj¹cemu możliwość za-

³atwienia spraw doczesnych przed zgo-
nem. Umieraj¹cy, dzięki wspomnia-
nym już wcześniej ostrzeżeniom, zy-
skuje czas na dope³nienie swoich obo-
wi¹zków. Dobr¹ śmierci¹ jest również 
śmierć publiczna. W ostatniej chwili
swojego życia umieraj¹cy nigdy nie
by³ sam, a jego śmierć by³a spraw¹ 
ca³ej wspólnoty, bowiem w ogólnym
odczuciu spo³ecznym sfera prywatna 
dotyczy każdego z osobna i jako taka
– nie jest warta spo³ecznego zainte-
resowania. Ma charakter wyj¹tku, nie 
zaś zdarzenia powszechnego. 
   Jak dalece by³o to zakorzenione 
w zwyczajach, może świadczyć fakt, 
że wokół łóżka gromadzi się nie tylko
najbliższa rodzina, ale także s¹siedzi i
znajomi. Zawiadomienie ich również 
należa³o do obowi¹zku żyjących. O 
tym, że nie żyje jeden z jej cz³onków, 
należy powiadomić ca³¹ wspólnotę. 
W niektórych rejonach Europy infor-
mację tak¹ należa³o przekazać nawet
zwierzętom. Odstępstwa od tej regu-
³y, zależne od miejsca w którym wy-
stępowa³a, obejmowały jedynie czas,
jaki bliscy mieli na powiadomienie 
reszty spo³eczności – móg³ wynosić do 
trzech godzin. W wypadku najbliższej 
rodziny obowiązywała zasada, zgod-
nie z któr¹ musia³a być informowana 
natychmiast. Zawiadomienia te przy-
jmowa³y różne formy. Pocz¹tkowo 
informowano s¹siadów udaj¹c się do 
nich osobiście i przekazuj¹c wieści 
o zgonie. Później rolę „informatora” 
przeję³y dzwony kościelne, nazwane 
przez J. Huizinga „dobrymi duchami 
ostrzegawczymi”. Ich niepowtarzalny 
rytm uderzeń by³ znakiem, że w³aśnie
umar³ ktoś ze wspólnoty.
  Umieraj¹cy wiedz¹c, że nie uda mu 
się unikn¹ć śmierci, wydaje ostatnie 
dyspozycje dotycz¹ce spraw doczes-
nych np. kwestii podzia³u maj¹tku,
woli odnośnie miejsca pochówku, ma 
możliwość pojednania się i pożegna-
nia się z najbliższymi.
 Okoliczności z³ej śmierci s¹ w znacz-
nym stopniu odmienne od tych, któ-
re towarzysz¹ śmierci dobrej. Jest to 
śmierć w odosobnieniu, nag³a, bez ro-

dziny, obrz¹dków. Określana by³a jako 
„ohydna i nieprzystojna”. Gdy przy-
chodzi³a – rujnowa³a porz¹dek świata, 
staj¹c się bezsensownym narzędziem 
przypadku. Jest śmierci¹ niespodzie-
wan¹, często ukryt¹ przed ludzkim 
okiem. Ludzi, którzy umarli bez świad-
ków nie dope³niwszy zwyczajowych
obrzędów, potępiano, często odmawia-
j¹c im pochówku. Jeśli jednak zdarza-
³o się, że zmar³y w odosobnieniu cz³o-
wiek zosta³ pochowany, pochówek 
odbywa³ się skromnie, bez śpiewania
psalmów i innych obrzędów.  

3. Śmierć na opak.

   Wskazany obyczaj podlega³ nie-
znacznym wewnętrznym zmianom, 
jednak przez d³uższy czas zachowywa-
ne by³o jego g³ówne znaczenie zwią-
zane ze sposobem, w jaki by³ realizo-
wany. Stopniowo jednak zmiany te po-
g³ębia³y się i na prze³omie XIX i XX 
wieku sta³y się już na tyle poważne, że
zaczę³y wywierać wp³yw na podsta-
wy wzorca wp³ywaj¹c na jego trans-
formację. Przestaje być on reprezenta-
tywny dla śmierci oswojonej, zaś na
jego miejscu pojawia się nowy wzór 
określony – ze względu na jego zupe³-
n¹ odmienność do śmierci oswojonej 
– mianem „śmierci na opak”. Obec-
nie śmierć jest z naszych obyczajów 
tak wymazana, że z trudem j¹ sobie 
wyobrażamy i pojmujemy. Dawna po-
stawa, kiedy śmierć by³a jednocześnie
bliska, swojska i pomniejszona, s³a-
biej odczuwana, zbyt kontrastuje z na-
szą postaw¹, kiedy budzi taki strach, 
że nie śmiemy wymówić jej imienia. 
Istotne zmiany dokonuj¹ się nie tylko 
w świadomości śmierci. Dotykaj¹ rów-
nież jej spo³ecznego odbioru. Tego
zatem, w jaki sposób umieraj¹cy po-
strzega sam siebie, ale też i tego, w jaki 
sposób jest postrzegany przez grupę 
spo³eczn¹, której stanowi część. Aries 
wskazuje, że zmienia się także miej-
sce, w którym umieraj¹cy dokonuje 
żywota, sposób chowania zmar³ego, 
a nawet zachowanie bliskich mu osób 
po jego zgonie.
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