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Średniowiecze charakteryzowa³o się
wysok¹ śmiertelności¹. By³o epok¹,
w której z uwagi na epidemie, klęski
a także krótkość życia (szacunkowa jego d³ugość wynosi³a trzydzieści pięć
lat), śmierć jest tu stale obecna. Liczne
choroby i niska wiedza medyczna,
wojny, a nawet publiczne egzekucje
– nieustannie zbiera³y swoje żniwo.

Oznacza to, że widok śmierci znany
jest niemal każdemu cz³owiekowi, niezależnie od stanu maj¹tkowego czy
wieku. Jednak w XX wieku zaobserwowaæ można zupe³nie inny model
umierania. Nauka i medycyna dzięki
swojemu rozwojowi odnosi kolejne
zwycięstwa nad przyczynami śmiertelności. Dawne choroby i epidemie
nie stwarzaj¹ już zagrożenia dla życia.
Dlatego czas, jaki mamy do dyspozycji, jest znacznie d³uższy; znacznie
wzros³a średnia d³ugość życia – obec-

nie wynosi ona ok. 80 lat, a prognozuje się j¹ nawet do 100 lat.
Już w drugiej po³owie XIX wieku
widoczne s¹ odmienności w stosunku
do poprzedniego wzorca. Największym i najistotniejszym zmianom zdaje się podlegać relacja otoczenia do
umieraj¹cego. Kiedyś cz³owiek mia³
świadomość bliskości śmierci; jeżeli

nie zauważa³ tego sam, informowali
go o tym jego bliscy, lub też zobowiązani do tego kulturowym nakazem
nuntius mortis, którzy w prostych s³owach, bez zbytniego patosu, przekazywali umieraj¹cemu tę informację.
Teraz jednak widoczna staje się powszechna hipokryzja, czy nawet niczym nie ograniczone k³amstwo, maj¹ce znaczny wp³yw na to, w jaki sposób przebiega nie tylko samo umieranie, ale także na to, jak powinni zachowywać się ludzie, którzy byli w ja-
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kikolwiek sposób z zwi¹zani z umieraj¹cym. K³amstwo wi¹że się także
z ukrywaniem przed samym umieraj¹cym, że w³aśnie umiera, bliscy, nie
chc¹c zadawać bólu umierającemu,
nie informuj¹ go o jego stanie.
Drugim, ważnym elementem nowego paradygmatu śmierci jest odniesienie się do zjawisk powi¹zanych ze
śmierci¹. Przejawia się ono w tym, że
otoczenie umieraj¹cego nie jest w stanie znieść jego widoku. Wzrasta niechęć do przebywania w jego otoczeniu. Znajomi, krewni, najbliższa rodzina nie s¹ już w stanie d³użej znosić
widoku, jaki przedstawia obraz cz³owieka umieraj¹cego; jego cierpienia,
„obrzydliwej i odrażaj¹cej fizjonomii”.
Dlatego też czekaj¹ na śmierć unikaj¹c odwiedzin umieraj¹cego. Śmierć
zaczęto postrzegać jako nieprzyzwoit¹, staraj¹c się za wszelk¹ cenę ukryć
j¹ przed ludzkim wzrokiem.
Cz³owiek, walcz¹c z w³asn¹ śmiertelności¹, wypiera j¹ ze świadomości.
Zapewne dlatego wszystkie te elementy, które kiedyś towarzyszyły umieraniu i by³y tak g³ęboko zakorzenione w tradycji, spychane są teraz na
margines dostrzegalności. Paradoksalnie jednak, zabieg ten – zamiast znieść
lęk przed śmierci¹ – potęguje go. Boimy się tego, czego nie znamy, a spychaj¹c ten temat poza obszar ludzkich zainteresowań, czynimy oswojenie śmierci zupe³nie niemożliwym do
przeprowadzenia. Zanika jej tradycyjny, publiczny charakter; zostaje on zast¹piony przez radykalne zaprzecze-
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nie, w którym samo mówienie o niej
sta³o się czymś towarzysko nietaktownym. Powstaje w ten sposób atmosfera nakazuj¹ca izolować umierającego
od środowiska, w którym do tej pory
funkcjonowa³, odcinać go od jego najbliższego otoczenia. Zaczyna dostrzegać się idealnie pasuj¹c¹ do tej sytuacji
rolę instytucji, jak¹ jest szpital. Dzięki
swojej bezosobowości – placówka ta
stwarza świetne możliwości ukrycia
umieraj¹cego. Aries zaznacza, że przenosiny z domu do szpitala daj¹ możliwość ukrycia nie tylko samego umieraj¹cego lecz także powodują usunięcie samej śmierci, do której dostęp
ma już tylko rodzina. Ujawniana tu
nieprzyzwoitość śmierci tworzy kolejny atrybut „śmierci na opak”. Chodzi w tym wypadku o postawę samego umieraj¹cego, który powinien odejść z tego świata niezauważalnie, bez
absorbowania swojego otoczenia. Jego środowisko oraz osoby bliskie powinni w milczeniu i bez rozgłosu przejść do porz¹dku dziennego po stracie
jednego ze swoich cz³onków.
Śmierć w opisywanym paradygmacie postrzegana jest jako coś, co stanowi wy³om w uporz¹dkowanym świecie. Przestaje być aprobowana, tolerowana jako naturalna konieczność –
dlatego należy j¹ ukryć, a gdy to jest
niemożliwe, wywo³uje wstyd i konsternację. Krępuj¹ce jest nie tylko to,
co bezpośrednio dotyczy umieraj¹cego, lecz także wszelkie zewnętrzne
oznaki odczuwanej straty, takie jak
publiczne eksponowanie ża³oby (na
przyk³ad w postaci stosownego elementu ubioru). Okazywanie emocji
zwi¹zanych ze strat¹ kogoś bliskiego
wywo³uje zażenowanie otoczenia –
dlatego też, z uwagi na odczucia spo³eczne, należy tego unikać. Ponieważ
umieraj¹cy już wcześniej – przez umieszczenie go w instytucji, czyli
w szpitalu – zosta³ usunięty ze społeczeństwa, czynności¹, któr¹ także
musi ulec zmianie, jest sam pogrzeb.
Także tutaj rola najbliższych zostaje
zredukowana niemal do zera z uwagi
na to, że organizacj¹ pogrzebów zajmuj¹ się wyspecjalizowane firmy.
Jedyne, co powinno się w takim wypadku uczynić, to stawić się o stosownej godzinie na cmentarzu. Pochówek
powinien być szybki, skromny; nie
wskazane jest też, by wywo³ywa³ jakiekolwiek emocje.
Śmierć jednego cz³owieka mia³a zawsze wp³yw na ca³¹ spo³eczność. Rytua³y, które wypracowano przez lata,
s³uży³y pogodzeniu się ze śmierci¹ nie
tylko zmar³emu, ale także tym, którzy

pozostali przy życiu. Można odnieść
wrażenie, że obecnie sytuacja ta uleg³a istotnej zmianie: śmierć nie jest już
śmierci¹ publiczną. Społeczeństwo
przyję³o biern¹ postawę wobec tych,
którzy umieraj¹, a rytua³y – tak kiedyś
powszechne – straci³y na wartości.
Śmierć, dot¹d aprobowana, normalna
i powszechna, staje się monstrum, którego nie wystawia się na widok publiczny; tematem, o którym się nawet
nie rozmawia. Przestaje być końcem
egzystencji, który wszyscy akceptują
– staje się odrażaj¹ca, to znaczy czymś,
czego się unika. Śmierć – wcześniej,
bywa³o, piękna – zostaje skojarzona
z widokiem odrażaj¹cego umierającego, nie panuj¹cego nad w³asnymi
czynnościami fizjologicznymi. Nawet
najbliższa rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z jego fizjonomia i odorem. W dodatku jego najbliżsi pozostaj¹ sami wobec umieraj¹cego, bez
wsparcia ze strony innych cz³onków
wspólnoty.
Zmianie ulega też stosunek otoczenia do umieraj¹cego. Wcześniej by³ on
otoczony troskliwą opieką najbliższych, wspierany przez resztę spo³eczności – oswaja³ się z myśl¹ o rychłym
końcu. Obecnie, w dobie medykalizacji, chory znajduj¹cy się na skraju życia umieszczany zostaje w szpitalu pod
opiek¹ lekarzy i pielęgniarek. Często
zdarza się, że s¹ to osoby obce dla umieraj¹cego, nie znaj¹ce jego upodobań, nie maj¹ce dla niego wystarczająco dużej ilości czasu. Ponadto, z uwagi na sam¹ swoj¹ funkcję, szpital nie
jest najlepszym miejscem dla umieraj¹cego cz³owieka. Mamy do czynienia
z sytuacj¹ odmienn¹ od tradycyjnej,
kiedy to umieraj¹cy pozostawa³ w centrum wydarzenia. Odmienność ta, trzeba dodać, dotyczy nie tylko umierającego, lecz wp³ywa też na świadomość
bardziej powszechn¹. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Jedn¹ z najważniejszych zdaje się być postępująca medykalizacja życia. Rozwój nauk,
postęp techniczny powodują znaczne
wyd³użenie życia. Zwalcza się choroby, które kiedyś by³y przyczyn¹ wielu zgonów sprawiaj¹c, że wiele osób
nie dożywa³o starości. Możliwość obserwacji postępu medycznego przyzwyczai³a na do tego, że przestajemy
traktować śmierć jako konieczność,
maj¹c świadomość że zawsze istnieje
możliwość wynalezienia nowego sposobu walki z chorob¹, która aktualnie
powoduje zgony. Ze śmierci powszechnie akceptowanej sta³a się przegran¹,
do której niechętnie się przyznajemy.

