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Barbara i Stelian Kulig zapraszają

Mad World
(Gary Jules)

All around me are familiar faces 
Worn out places, worn out faces 
Bright and early for their daily races 
Going nowhere, going nowhere 
And their tears are filling up their glasses 
No expression, no expression 
Hide my head I want to drown my sorrow 
No tomorrow, no tomorrow 
And I find it kind of funny 
I find it kind of sad 
The dreams in which I’m dying 
Are the best I’ve ever had 
I find it hard to tell you 
Cause I find it hard to take 
When people run in circles 
It’s a very, very 
Mad World 
Children waiting for the day they feel good 
Happy Birthday, Happy Birthday 
Made to feel the way that every child should 
Sit and listen, sit and listen 
Went to school and I was very nervous 
No one knew me, no one knew me 
Hello teacher tell me what’s my lesson 
Look right through me, look right through me

  Przez chwilę zwątpiłam w Boga. 
Nie wiem, jak inaczej, niż brakiem 
Jego istnienia, można wytłumaczyć 
tragedię w postaci śmierci siedemna-
stoletniego Mikołaja. Przyjaciela ro-
dziny, który zginął w wypadku, potrą-
cony przez pociąg SKM. Szok prze-
szedł w złość, złość przeszła w smu-
tek. Nie rozumiałam, jak Pan Bóg 
mógł na to pozwolić. A jednak wciąż 
się modlę i proszę Go, by nie odbierał 
mi moich bliskich. 
  Całe życie bałam się śmierci. Wciąż 
jestem przerażona. Nie myślę o niej 
codziennie, ale bywają noce, gdy spę-
dza mi sen z powiek. Łatwo jest być 
odważną za dnia – w wirze wydarzeń, 
nie poświęcam tym makabrycznym 
myślom ani minuty. Nocą nie śpię, 
roztrząsając tę straszliwą kwestię.
  Istnieją różne rodzaje śmierci. Ja 
dzielę śmierć na własną i cudzą. Idea 
śmierci własnej odbiera mi oddech. 
Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, 
co się ze mną stanie, gdy umrę. Moja
religia twierdzi, że dusza jest nieśmier-
telna. To pocieszające, lecz wciąż prze- 
rażające. Boję się bowiem nieznanego.
Zastanawia mnie sam moment śmier-
ci, jak również dalsza droga duszy. 
Może właśnie to budzi trwogę – ilość 
niewiadomych. Tym samym śmierć 
upodabnia się do matematyki (pojęcia 
podobnie paraliżującego, acz odrobi-
nę bardziej trywialnego). Całe życie 
oswajam się ze swoim „ja”, tylko po 
to, by w pewnym momencie przestało 
ono istnieć. Z całego serca wierzę, że 
jest mu (i mnie) dane poznać, co dzie-
je się z duszą po śmierci. Modlę się o 
Niebo. Jeżeli tam trafię, dam znać.
 Śmierć cudzą pojmuję natomiast jako 
pustkę, co zdaje się myśleniem dość 
stereotypowym. Jednak prozaiczność 
przemyśleń nie umniejsza ich wagi. 
Martwi mnie nieuniknione nadejście 
dnia, w którym komuś z moich naj-
bliższych przyjdzie odejść. To, co drę-
czy mnie najbardziej, to myśl, że nie 
zdążę się z nimi pożegnać. Dlatego roz-
ciągam rozstania, nawet te chwilowe. 

KAJA WISZNIEWSKA MAZGIEL

Śmierć i modlitwa
Okazuję emocje. Zapewniam babcię 
o mojej miłości, gdy mówię jej dobra-
noc. Boję się, że może się nie obu-
dzić. Nie chcę brać rodziny za pewnik. 
Nie wiem, co przyniesie kolejny dzień. 
Choć nic nie złagodzi bólu straty, 
pragnę pewności, że odchodząc, moi 
bliscy wiedzieli, że ich kocham (dlate-
go nienawidzę kłótni – wizja, iż ktoś 
miałby umrzeć, gdy jesteśmy posprze-
czani, napawa mnie jeszcze większym 
lękiem).
  Skąd takie myśli? Choć trapiło mnie 
to już wcześniej, katalizatorem była
oczywiście śmierć Mikołaja. To wy-
darzenie ogromnie mną wstrząsnęło. 
I choć nie znałam go za dobrze, zna-
łam jego rodzinę. Wiem, że przed wy-
jściem mama nakrzyczała na niego,
że spóźni się do szkoły, a tata odmó-
wił podwiezienia go. Teraz już na za-
wsze będą wyrzucać sobie swoje ostat-
nie słowa, rozpamiętywać, co zrobili, 
a czego nie zrobili. Zginął pod domem.
Rodzice, zaaferowani swoimi sprawa-
mi, otrzymali telefon o śmierci syna 
na torach kolejowych na Zaspie. Inter-
nauci pisali o „kolejnym samolubnym
nastolatku, który rzucił się pod pociąg”. 
Nie wierzyłam w krzywdzące słowa 
ludzi, którzy w ogóle go nie znali. Tra-
gedia tej rodziny była irytującym prze-
rywnikiem dla osób jadących tego dnia 
do pracy. No cóż. Każdy z nas inaczej 
odbiera i pojmuje śmierć.
  Minął rok, a ja wciąż nie mogę się 
pozbierać. Codziennie modlę się za 
jego rodzinę. O co proszę? Przecież 
nic nie przywróci Mikołajowi życia 
(choć na początku łudziłam się, że ca-
ła ta sytuacja to pomyłka, i na pewno 
niedługo znów go zobaczę). Apeluję 
więc o szczęście. Pragnę, by ta rodzina
jeszcze kiedyś zaznała radości. Może 
moje modlitwy coś wskórały, gdyż 
czasem udaje mi się złapać uśmiech 
na twarzach jego braci. Jestem jednak 
przekonana, że wciąż toczą swoje we-
wnętrzne walki. Mogę tylko mieć na-
dzieję, że moje wstawiennictwo które-
goś dnia przyniesie im ukojenie.

   Przytoczę jeszcze jeden przypadek 
intensywnej modlitwy, tym razem w 
intencji własnej. Trzy i pół roku temu 
przygotowywałam się do operacji, 
która wymagała anestezji. A jednak 
mojego przerażenia nie budziła sama 
choroba, a właśnie owa konieczność 
narkozy. Dlaczego? Po pierwsze, ba-
łam się, że się nie obudzę. Po drugie... 
znieczulenie ogóle to całkowity brak 
świadomości. A czymże jest śmierć, 
jeśli nie właśnie utratą świadomości? 
Utożsamiałam zatem uśpienie ze 
śmiercią. Choć wszyscy wytykali mi 
brak logiki, jak można oczekiwać lo-
giki od kogoś w takiej sytuacji? Zwy-
czajowo więc (bo już wtedy taki zwy-
czaj miałam) pożegnałam się z rodzi-
ną, gotowa (lub nie gotowa, zapłaka-
na, przerażona), by zamknąć oczy. Od-
liczając, ostatni raz pomodliłam się 

o życie. Modlitwa nie zawiodła. Żyję. 
Ale nigdy nie zbagatelizuję tamtej 
grozy. Pamiętam to, jakby to było 
wczoraj.
  Czy modliłam się ze strachu? Też. 
Ale modliłam się przede wszystkim 
z wiary. Bardzo mocno wierzyłam, że 
to nie może być koniec. Byłam taka
młoda. Ale Mikołaj był jeszcze młod-
szy, a jednak jego życie się skończyło. 
Prawdopodobnie przed śmiercią nie 
zdążył się pomodlić. Odszedł od razu.
  To ogromnie dużo – prosić o życie. 
Własne bądź cudze. Co właściwie mo-
gę dać w zamian? Mogę coś obiecać. 
Lecz cóż Bogu po moich zapewnie-
niach, że nie będę grzeszyć? A jeszcze 
inna sprawa – jak czyjeś życie może 
zależeć od moich grzechów? Nie mo-
gę targować się z Panem Bogiem. Nie
mogę przysiąc czynić dobra w zamian 

za życie moich bliskich. Ale mogę 
dać Mu moje słowo i wierzyć, że On, 
widząc moje dobre uczynki, rozważy 
spełnienie moich próśb. Nie mam 
gwarancji. Pozostaje mi tylko wiara.
  Jaki z tego morał? Nie mam pewno-
ści, kiedy śmierć nadejdzie. Łatwo za-
pomnieć o jej straszliwych skutkach, 
jeśli nie posiada się doświadczenia 
empirycznego. Serce mi pęka, gdy po-
myślę o rodzinie Mikołaja. Boli mnie, 
gdy przypominam sobie moją własną 
historię. Staram się o tym nie myśleć. 
Moje zdrowie ma się dobrze, więc 
obecnie modlę się za innych, choć nie 
wiem, kiedy nadejdzie moment, gdy 
znów przyjdzie mi prosić o życie. Mu-
szę jednak pamiętać, że modlitwa to 
wiara, a nie wymiana. Nie handluję 
z Bogiem.


