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Co z tym absurdem teraz poczqć mam -

Moje ty biedne serce - z tq karykaturq, 

Z mojq starościq? Tak jest przyczepiona 

Do mnie jak ciężar do psiego ogona. 

A nigdy bardziej namiętnq i górnq 

Nie żyłem wyobraźniq, nigdy wzrok i słuch 

Na niemożliwość bardziej nie czekały. 

(.„) 
A ta ruina ciała, 

Powolny rozkład krwi, 

Delirium starczych urojeń, 

Zgrzybiałość, cokolwiek mnie 

Ma spotkać, jakie zło -

Śmierć przyjaciół i śmierć 
Każdego wdzięcznego oka, 

Co zapierało mi dech -

Będq jak obłok na niebie, 

Kiedy horyzont blednie, 

Albo jak senny głos ptaka, 

Tam gdzie już coraz ciemniej. 
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Kaloryfery są zimne, odmawi ają posłuszeństwa, nie słuchają rozkazów, nie włączają się. Wszędzie coraz więcej kurzu i niedopałków papierosów na podłodze. 
W ścianie pałacu pojawia się szczelina. Ziemie leżą odłogiem. Królestwo jest pełne dziur, przypomina ser szwajcarski. Morze przerwało tamy, zalało kraj. Obserwuje 
się masową emigrację młodzieży. Z dotychczasowych dziewięciu miliardów mieszkańców pozostało już tylko tysiąc starców i czterdziestu pięciu młodzieńców. 

Z chmur padają żaby, bije piorun, drzewa wysychają i umierają. Mars i Saturn eksplodują, na północnym biegunie Słońca pada śnieg. 
James George Frazer w Złotej Gałtzi przypomina, Że w praczasach królowie i kapłani uważani byli często za wcielenia bóstw lub za osoby obdarzone siłami 

nadprzyrodzonymi. Król sprawował władzę nad siłami przyrody i był odpowiedzialny za pogodę, urodzaj i wszelkie klęski. „Wydaje się, Że w pewnej mierze 
zakładano, iż władza króla nad przyrodą, podobnie jak władza jego nad poddanymi i niewolnikami, jest sprawowana dzięki określonym aktom woli. Wobec tego, 

gdy nastaje posucha, głód łub zaraza, gdy nadchodzą burze, lud przypisuje te klęski niedbałości lub przewinieniu króla i odpowiednio karze go cięgami i więzieniem, 

a gdy trwa w uporze, pozbawieniem tronu lub śmiercią" (tł. Henryk Krzeczkowski). W dziejach królestw i żywotach królów bywało jednak i tak, Że uznawano 
względną niezawisłość biegu natury od aktów królewskiej woli. „Osoba króla uważana jest, jeśli wolno nam tak to sformułować, za dynamiczne centrum wszechświa

ta, z którego promieniują ku wszystkim stronom nieba linie sił. Tak więc każdy jego ruch, zwrot głowy, uniesienie ręki - wpływa natychmiast na jakiś element 

przyrody i może wywołać w niej poważne zakłócenia. Jest on tym punktem oparcia, na którym spoczywa równowaga świata, i najmniejsze niedopatrzenie z jego 



strony może tę delikatną równowagę zachwiać. Sam musi wobec tego zachowywać jak największą ostrożność 

i należy go otaczać jak najbardziej pieczołowitą opieką. Całe jego życie , do najmniejszego szczegółu , musi być 

uregulowane w taki sposób, by żaden jego uczynek, świadomy lub nieświadomy, nie naruszył lub nie zburzył 

ustalonego ładu przyrody". 

Żadna opieka, żadne środki ostrożności- czytamy dalej w Złotej Gałtzi - nie mogą jednak zapobiec starzeniu 

się człowieka-boga i wreszcie jego śmierci . „ Niebezpieczeństwo grozi wielkie - ciągnie Frazer - skoro bowiem 

bieg natury zależny jest od życia człowieka-boga, jakichże straszliwych katastrof należy się spodziewać , w miarę 

jak słabną jego siły, aż wreszcie znikną zupełnie w chwili śmierci? Jest tylko jeden sposób na uniknięcie tego 

niebezpieczeństwa. Człowiek-bóg musi być zabity, gdy tylko pojawią się oznaki, Że siły zaczynają g opuszczać , 

a duszę jego trzeba przenieść w energicznego następcę, zanim zagrażający rozkład ją uszkodzi ". 

Kaloryfery nie słuchają już rozkazów, niebawem w ścianie pałacu pojawi się szczelina, potem na północnym 

biegunie Słońca spadnie śnieg, lecz na razie , na początku , król wchodzi z pompą i śmiertelną powagą , ale 

w bamboszach. Będzie umierał. Kr6l umiera, czyli Ceremonie Eugene Ionesco (prapremiera 1962) , świetna , 

groteskowa komedia pełna jest absurdu, który jedyny ukazuje prawdę umierania. Jest król , który umiera jak każdy, 

kto umiera - i są ceremonie, czyli nasze bezradne, śmieszne kamuflaże, gry, kłamstwa wobec umierania. Trzeba 

tedy mimo wszystko - mimo króla, dworu , ceremonii i mimo wszystkiego tego, co podpowiada Frazer w słynnej 

Złotej Gałtzi - a więc trzeba spojrzeć na umieranie króla Berengera I także jak na przemijanie i śmierć wszystkich, 

czyli każdego. 

„Król jest w sile wieku jeszcze -prawi Jan Błoński w eseju Od „Łysej fpiewaczki" do Btrengera - ma dwie Żony, 

ukochaną i obojętną, królestwo podziurawione jak ser szwajcarski; żył wprawdzie 374 lata, odniósł tysiące 

zwycięstw, dokonał setek wynalazków, wprowadził dziesiątki reform, ale od pewnego czasu coś się w jego światku 

popsuło: sąsiedzi odpychają granice, ludność wymiera lub emigruje, nawet krowy, choć się cielą dwa razy dziennie, 

lmoRGANA CZARODZIEJKA COŚ 
ZAWOŁAŁA I KRÓL POWSTAŁ, ZA 

CZYM W PEŁNEJ ZBROI, WIODĄC 

SWEGO WIERNEGO RUMAKA 

WSZEDŁ NA NAWĘ, KTÓRA 

NABRAŁA WIATR W ŻAGLE 

I ODDALIŁA SIĘ LEKKA NICZYM 

PTAK. OPOWIEŚĆ MÓWI, ŻE 

ODPŁYNĘŁA PROSTO NA WYSPĘ 

AWALON, GDZIE KRÓL ARTUR 

NADAL ŻYJE, W ZŁOTYM ŁOŻU 

UŚPIONY: BRETOŃCZYCY CZEKAJĄ 

JEGO POWROTU. I TAK WYPEŁNIŁO 

SIĘ SŁOWO PROROKA MERLINA, 

KTÓRY PRZEPOWIEDZIAŁ BYŁ, 

ŻE KONIEC ŻYCIA ARTURA 

TAK BĘDZIE TAJEMNICZY. 

OPOWIEŚCI OKRĄGŁEGO STOŁU 



przestały dawać mleko; najgorsze, Że wali się zamek, pszenica schnie i gdzieniegdzie robią się duże 

dziury w gruncie. Już rozumiemy: kiedy człowiek umiera, umiera -dla niego -wszystko; Berenger, 

stając się królem, nie przestał być Każdym". 
Bezsensowny koszmar przemijania i zwierzęcy lęk przed śmiercią uniwersalizują się, nie są już 

tylko rzeczywistością króla Berengera i obsesją Ionesco. Berenger, który w Pieszo w powietrzu Ionesco 
objawił się jako współczesny pisarz, który nie ma już nic do powiedzenia, skoro znijaczał i znicestwił 

się świat cały, skończyły się poglądy i odkrycia - w Król umiera, czyli Ceremoniach sam umiera wraz 
ze swoim światem. W przemijaniu i śmierci jest zaś tak podobny do średniowiecznego nider
landzkiego Elkerlijka, angielskiego Everymana czy niemieckiego Jedermanna , to znaczy Każdego, 

Że reżyser Tadeusz Bradecki może opisać jego tragikomedię agonii krótko: „memento mori i już". 

Protoplastą króla Berengera jako Kto Bądź, jako Każdego jest bogacz z Przypowieści o bogaczu 

i Łazarzu z Ewangelii według św. Łukasza (16, 19 - 31), rozwiniętej w moralitecie Flamanda Pietera 

van Dienst, zatytułowanym Spyghel der Salicheyt van Elckerlyc (1495). Angielski przekład moralitetu 
van Diensta , znany szeroko w świecie pod tytułem Eve1yma11 (ok. 1500) - posłużył za kanwę jed
noaktowemu dramatowi wierszem jedermann (1911) Hugo von Hofmannstahla . Tym duktem Każdy 

wszedł do abecadła kultury euroamerykańskiej jako archetyp, symbol czy alegoria człowieka-jako
takiego, „szarego obywatela", z poezji Bertolta Brechta, amerykańskich beatników czy polskich 

nowofalan . W tradycyjnej wersji Każdy - jak król Berenger I - uosabia kontrast między radością 

życia a nagłym i brutalnym przyjściem śmierci. Tak więc w Słowniku mitów i tradycji kultury 

Władysława Kopalińskiego czytamy: „Gdy Każdy otrzymuje wezwanie od Śmierci, próbuje na
daremnie namówić swych przyjaciół: Przyjaźń, Pokrewieństwo, Bogactwo, Piękno i innych , do 

towarzyszenia mu. Jedynie Dobre Uczynki pozostają mu wierne, choć bez sił, gdyż Świadomość 

D EDWIE DOTKNĘŁA WRZECIONA, SPEŁNIŁA SIĘ 
ZŁA PRZEPOWIEDNIA I KRÓLEWNA UKŁUŁA SIĘ 

NIM W PALEC. A W CHWILI, GDY POCZUŁA 

UKŁUCIE, PADŁA NA ŁÓŻKO STOJĄCE OBOK 

I POGRĄŻYŁA SIĘ. W GŁĘBOKIM ŚNIE. TEN 

SEN OGARNĄŁ RÓWNIEŻ CAŁY PAŁAC: KRÓL 

I KRÓLOWA, KTÓRZY WRÓCILI WŁAŚNIE DO 

DOMU I WKRACZALI NA SALĘ, ZASNĘLI WRAZ 

Z CAŁYM SWYM DWOREM. ZASNĘŁY KONIE 

W STAJNI, PSY NA PODWÓRZU, GOŁĘBIE NA 

DACHU, MUCHY NA ŚCIANIE, A NAWET OGIEŃ 

PŁONĄCY W KUCHENNYM PIECU ZGASŁ I USNĄŁ, 

A PIECZEŃ PRZESTAŁA SIĘ. DUSIĆ, I KUCHARZ, 

KTÓRY CHCIAŁ POCIĄGNĄĆ ZA WŁOSY KUCH

CIKA, BO COŚ PRZESKROBAŁ, PUŚCIŁ JEGO CZU

PRYNĘ I ZASNĄŁ. I WIATR UCICHŁ, A LIŚCIE 

DRZEW NA DZIEDZIŃCU ZNIERUCHOMIAŁY. 

JAKOB I WILHELM GRIMM, 

ŚPIĄCA KRÓLEWNA 



i Spowiedź muszą je wzmocnić, by mogły towarzyszyć Każdemu do grobu . Na koniec 

dusza Każdego wstępuje do nieba". W obsadzie Everymana Każdemu towarzyszą Bóg, 

Śmierć, Przyjaźń, Brat, Bogactwo, Dobre Uczynki, Spowiedź, Piękno, Siła, Świadomość, 
Zwiastun, Anioł, Wykładacz, Pięć Zmysłów i Krewniacy. „Jakież inne byłoby moje życie, 

gdyby mi pozwolono zacząć je od nowa" - rozmyśla Każdy. „Szaleńcem byłeś, Każdy, 

żyjąc tak, choć wiedziałeś , Że ja przychodzę nagłe" - odpowiada Śmierć i zostawia 

Każdego w rozpaczy i rozterce. 

W świecie Ionesco, a może i w królestwie Berengera, nie ma Boga jako „uchwytu" serca 

i rozumu, instancji i wyroczni życia, sędziego. Tym straszniej, ale i rym bardziej „nago", 

dosłownie, bez ceremonii właśnie - mimo ceremonii wokół - przemija się tu i umiera. 

„Jest więc Król... - podpowiada Błoński - jakby sztuką Becketta, przejrzaną przez Iones

co; Końcówkq na lirycznie i barokowo. Co u Becketta objawia się natręctwem kalectwa 

i przerażającą dokładnością drobiazgu, rozgrzebywaniem naturalistycznego śmietnika, 

tutaj nabiera cech rytuału: śmierć króla jest ceremonią, przez którą trzeba go przepro

wadzić. W imię czego? W imię koniecznego porządku świata, choć wiadomo, Że: «po com 

się zrodził , jeśli nie na zawsze» - jak żałośnie powiada Berenger. Efekt tragicznej farsy 

rodzi się z przeciwstawienia człowieka i jego losu: nie umiemy żyć inaczej niż wierząc we 

własną nieśmiertelność i nie możemy ani na cal zmienić naturalnego porządku, który jest 

nam głęboko obcy i niezrozumiały. A więc Berenger mówił już w Mordercy bez poborów: 

«może naszą główną pomyłką jest to, Że upieramy się przy istnieniu»?" Ale upieramy się 

przy istnieniu i Berenger jest chyba bliższy nam, współczesnym, gdy wyzwolony z kon

wencji Średniowiecznego moralitetu i zaprowadzony do awangardowego teatru absurdu, 

!IAŁY WILIAM ZAPALIŁ TRZY ŚWIECZKI DLA KAŻDEGO 

Z KRÓLÓW I KAŻDEJ Z KRÓLOWYCH I W WIELKIEJ SALI 

RYCERSKIEJ ZROBIŁO SIĘ JASNO JAK W NAJBOGATSZYM 

ZAMKU CESARSKIM, A WYSOKO URODZENI PAŃSTWO 

UŚMIECHALI SLĘ MILE I PRZYJAŹNIE. DAMA KIEROWA 

WACHLOWAŁA SIĘ ZłOTYM WACHLARZEM, DAMA PIKOWA 

TULIŁA DO SIEBIE I KOŁYSAŁA ZŁOTY TULIPAN, KTÓRY 

BŁYSZCZAŁ JAK OGIEŃ, ŚWIECIŁ JAK PŁOMIENIE. WYSOKO 

URODZONA PARA WYSKOCZYŁA NA WIELKĄ SALĘ, ZACZĘŁA 

TAŃCZYĆ I NAGLE NASTAŁA JASNOŚĆ I OGIEŃ. CAŁY 

ZAMEK STANĄŁ W PŁOMIENIACH. WILIAM PRZERAŻONY 

ODSKOCZYŁ W BOK, WOŁAJĄC: - TATUSIU, MAMO, ZAMEK 

SIĘ PALI! - SYPAŁY SIĘ ISKRY, PEŁZAŁY PŁOMIENIE. - TERAZ 

JEDZIEMY NA CZERWONYM KONIU PONAD OBŁOKI WE 

WSPANIAŁYM MAJESTACIE I PRZEPYCHU. TAK PRZYSTOI 

KRÓLEWSKIM MĘŻOM I NIEWIASTOM. A WALECI BIEGNĄ ZA 

NAMI. TAK, TAKI BYŁ KONIEC ZAMKU WILIAMA I KARCIA

NYCH FIGUR. A WILIAM ŻYJE JESZCZE I ZAWSZE MYJE RĘCE. 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN, FIGURY Z KART 



ironii i groteski n ie us iłuj e ju ż n awet wzywać pomocy Dobrych Uczynków, na które on -

Jego Wysokość, Mechan ik , Pan Komend ant , Mistrz, Pan D yrektor - n ie mia ł , zdaje s i ę, 

czasu. 

O ile dwór podszywa prastara, pi erwotna troska o ca łość rzeczywistości i trwa nie życi a 

w momencie s ł abośc i , choroby, s tarośc i , agonii króla, o tyle Berenger I król jes t pos ta ci ą 

podszytą średn iowiecznym Elke rl ijkiem, Everymanem , Jedermannem, Kim B ądź, Każdym . 

Ani dwór, ani król n ie pot rafi ą do końca uwolnić s i ę spod ciśnienia tych tradycji i zdaje s i ę, 

Że sztuka Ionesco temu właśn ie zawdzi ęcza pię kny efekt un iwersa liz mu , niesprzecznego z 

dawnością. Wiwisekcja człowi ek a, c hoc i aż króla, i otoczone zracjonalizowa nym tabu , czyli 

ceremoniałem fatum, wpisa ne w stosu nek dworu do s ł abnącego władcy - to przecie walo ry 

K róla ... całkiem jak z renesa n su . Można je jednak wys taw ić sobie o wiele bardz iej bez

pośred nio i współcześni e, wcale n ie przecząc opisom Jamesa G eorge'a Frazera i naukom Jana 

Błoń skiego już nie jako barwy przeszłości , lecz prawdy egzystencji aktualne równie mocno 

„ta m i wtedy", jak „tu i teraz". O to dwór ceremonialn ie, w akcie jak gdyby upiornej sugestii , 

psychozabawy, prania mózgu zabija o słabionego Berengera czystą słowną perswazj ą, wma

wiając mu chorobę i śmierć na to, by oca lić mit władzy zawsze mocnej, krzepkiej w sobie, 

zdrowej i dl atego wł aśni e n ie-ludz kiej. Oto Berenge r pew nego ranka bud z i s i ę prę dzej 

człowi ek iem, n i ż jedynowładcą i po ludz ku grzebie s i ę, ciamka w sobie, rozkleja, marudz i, 

o tw ieraj ą c przed sob ą niechcą cy ju ż t ylko perspektywy degrengolady, roz padu , śmie rci , 

nicestwa. Umiera tedy naprawdę , życiowo , biologicznie, nie t ylko sy mbolicznie. Sa turn 

rze czywiście poże ra własne d ziec i, trz ęsi e s i ę wieża koś ci i o ś .św i a ta , pęka i rozpada s i ę 

rzeczyw i s to ść, cywili zac ja, kultura materia lna i symboliczna. Z ywot Berengera, jak życi e 

ltŁYSZAŁA OBOK SIEBIE OCHRYPŁY ŚMIECH I ODWRÓ

CIŁA SIĘ , ŻEBY ZOBACZYĆ, CO SIĘ STAŁO Z BIAŁĄ 

KRÓLOWĄ; LECZ W MIEJSCU KRÓLOWEJ NA KRZEŚLE 

SIEDZIAŁ UDZIEC BARANI. - TU JESTEM! - ZAWOŁAŁ 

GŁOS DOCHODZĄCY Z WAZY, W KTÓREJ ZNAJDOWAŁA 

SIĘ ZUPA; ALICJA ODWRÓCIŁA SIĘ PO OW IE I ZDĄŻYŁA 

JESZCZE DOSTRZEC SZEROKIE, DOBRODUSZNE OB

LICZE KRÓLOWEJ , UŚMIECHAJĄCE SIĘ KU NIEJ PONAD 

KRAWĘDZIĄ WAZY, NIM ZNIKNĘŁO W ZUPIE. 

( ... ) - A JEŚLI CHODZI O CIEBIE - PO\VIEDZIAŁA ALICJA, 

ODWRACAJĄC SIĘ Z WŚCIEKŁOŚCIĄ KU CZERWONEJ 

KRÓLOWEJ , KTÓRĄ UWAŻAŁA ZA PRZYCZYNĘ CAŁEGO 

ZŁA ... LECZ KRÓLOWEJ NIE BYŁO JUŻ U JEJ BOKU ... 

SKURCzyŁA SIĘ NIESPODZIEWANIE DO WIELKOŚCI 

MAŁEJ LALECZKI I ZNAJDOWAŁA TERAZ NA STOLE, 

GONIĄC WESOŁO ZA SWYM SZALEM, KTÓRY CIĄGNĄŁ 

SIĘ ZA NIĄ JAK TREN. 

LEWIS CARROLL 

O TYM, CO ALICJA ODKRYŁA 

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 



Każdego i każdego z nas - w świecie po życiu , w nowym świecie , w przysz łości ostanie się co 

najwyżej „stronicą w książce o dziesięciu tysiącach stron, którą umieści się w bibliotece ma

jącej mi ~ ion książek, jednej bibliotece spośród miliona bibliotek", którą w prawieku zwano 

Księgą Zywota. 

Egzystencjalną, czyli także eschatolog iczną warstwę sztu ki Ionesco o umierającym 

Każdym rozpoznać można w finale, podczas którego niekochana pierwsza Żona, kró lowa 

Małgorzata, niczym kapłanka Thanatosa albo siostra ze współczesnego hospicjum przepro

wadza konającego na drugi brzeg i wskazuje mu tam jego miejsce. Umierający wcześniej- czas 

trwania przedstawienia, półtorej godziny, jest równoczesny z czasem umierania - chwyta się 

różnych sposobów na ocalenie, ma pomysły, wałczy, szuka ratunku - śmieszny i żałosny. Wieść 

o zbliżającej się, nieuchronnej śmierci to wyzwanie do boju, do buntu, poprzedzającego rezyg

nację i rozpacz, a w końcu pogodzenie się z okrutnym losem i nieodwracalnym biegiem rzeczy 

ku śmierci. Na etapie buntu i walki Berenger broni się, atakuj ąc. Chce wszystkich aresztować, 

to znowu usiłuj e rozkazami wprawić świat w ruch, wysłać wojska, wywołać wojny, zawrócić 

czas, przywołać lud na ratunek. Potem szuka ucieczki od przeznaczenia w próbie powielenia 

się, uwiecznienia, upamiętnienia na przykład na pomnikach: „Niech wszyscy umrą, byle bym 

żył wiecznie". Wreszcie u siłuje chwycić si ę życia, pracy, codzienności. Zjeść sztukamięs, wydać 

ucztę, oddać się miłośc i , i ść z kobietą do łóżka. I tak dalej, i tak dalej, bo „gdy królowie umie

raj ą, czepiaj ą się ścian , d rzew, studni , księżyca". Mogą także godzić się, Że umrą, tak , umrą 

za czterdzieśc i , za pi ęćdz iesią t , za trzysta ł at, kiedy będą mieli czas, kiedy postanowią . Mogą 

usiłować s tać, mogą wyć . 

W pomysłach , sposobach, próbach Berengera nie ma jeszcze prawdy o śmierci, chociaż jest 

llzIECIĘCA CESARZOWA OPUŚCIŁA WIEŻĘ. Z KOŚCI 
SŁONIOWEJ . LEŻAŁA NA MIĘKKICH , JEDWABNYCH PO

DUSZKACH W SZKLAN EJ LEKTYCE, KTÓRĄ NIEŚLI JEJ 

CZTEREJ NIEWIDZIALNI SŁUDZY, TAK ŻE SPRAWIAŁO 

T O WRAŻENIE, JAKBY TA LEKTYKA SAMA PŁYNĘŁA 

WOLNO W POWIETRZU. PRZEMIERZALI OGRÓD LA

BIRYNTU, A RACZEJ TO, CO JESZCZE Z NIEGO 

POZOSTAŁO, CZĘSTO MUSIELI NADKŁADAĆ DROGI, 

GDYŻ WIELE ŚCIEŻEK WIODŁO JUŻ W NICOŚĆ . 

GDY W KOŃCU DOTARLI NA N AJDALSZY SKRAJ RÓW

NINY I POZOSTAWILI LABIRYNT ZA SOBĄ, CZTEREJ 

NIEWIDZIALNI TRAGARZE PRZYSTANĘ.LI. ZDAWALI 

SIĘ. CZEKAĆ NA ROZKAZ. DZIECIĘ.CA CESARZOWA 

UNIOSŁA SIĘ. Z PODUSZEK I OBEJRZAŁA SIĘ NA WIEŻĘ. 

Z KOŚCI SŁONIOWEJ . A OPADAJĄC NA PODUSZKI 

POWIEDZIAŁA : -IDŹCIE DALEJ ! IDŹCIE PO PROSTU 

DALEJ, DOKĄDKOLWIEK! - PORYW WIATRU DOPADŁ JEJ 

ŚNIEŻNOBIAŁYCH WŁOSÓW. POWIEWAŁY ZA SZKLANĄ 

LEKTYKĄ JAK DŁUGA I CIĘŻKA FLAGA. 

MICHAEL ENDE 
NIE KOŃCZĄCA są HISTORIA 



w nich porażaj ą ca prawda o agonii, czyli wa lce człowieka ze ś mierci ą. 

Lecz prawdy o śm ierc i nic ma ta kże w licznych , tyle bezwzgl ędnych 

i okrutnych, ile podszytych absurdem i paradoksem , komizmem i iro

nią oświadczeniach dworu , nie tylko zresztą lekarza, który jes t zara

zem ch irurgiem, ka tem, bakteriologiem i as trologiem. Król słyszy, Że 

umrze, Że ka loryfery nie d ziałają, niebo jest szare, a słońce ma opóź

nienie, i że mamy do czynienia z sytuacj ą typową, która nie może ulec 

zmianie. Że um rze pod koniec spektaklu , Że jego ostatnich już słów 
nie war to nawet zapisywać, bo są podobne do s łów innych umie raj ą 

cych, wypowiadanych przed śmierc i ą. I są to wszystko doświadczenia 

i zapisy życia, nie śm ierci; życi a ku śmierc i , lecz n ie tajemnicy, nie 

metafizyki śmierc i . 

Czymże jest przeto, j aką taj emnicę skrywa prawda o śmierci? Sz

tuka Ionesco jes t także opowieśc i ą o czas ie, w którego ceremoniale 

śmierć otrzymuje pierwsze przeczucie sensu . „To, co daje sens życ iu -

pisze Antoine de Saint-Exupery w Z iemi, planecie ludzi - daje ta kże 

sens śmierc i. Śmierć jest łagodna, kiedy należy do porządku rzeczy, 

kiedy sta ry wieśn iak z Prowa nsj i u kresu swojego władani a przekazuje 

w depozyt sy nom kozy i oliwki , które oni z kolei maj ą kiedyś przeka

zać synom swoich sy nów. W rodzie wieśni a czym umiera s i ę t ylko 

w połowie. W każdym istnieniu, gdy przychod zi jego kolej, p ę kaj ą 

s trąki i odd aje ono swoje zia rno. Nie umiera się na farmi e. M atka 

IJEśu UDA IM SIĘ UNIKNĄĆ ZŁEGO PRZYPADKU, UMIERAJĄ JEDYNIE ZE 

STAROŚCI I SĄ CHOWANI W NAJBARDZIEJ SKRYTYCH MIEJSCACH, JAKIE 

MOŻNA WYNALEŹĆ, A PODCZAS POGRZEBU PRZYJACIELE I KREWNI 

NIE OKAZUJĄ RADOŚCI ANI SMUTKU Z ICH ODEJŚCIA; TAKŻE I UMIE

RAJĄCY NIE ZDRADZA ŻADNYCH OBJAWÓW ŻALU, ŻE OPUSZCZA ŚWIAT; 

A POSTĘPUJE TAK, JAKBY MIAŁ POWRÓCIĆ DO DOMU Z ODWIEDZIN 

U SĄSIADÓW PAMIĘTAM , ŻE PAN MÓJ UMÓWIŁ SIĘ NA KTÓRYŚ DZIEŃ ZE 

SWYM PRZYJACIELEM I JEGO RODZINĄ, KTÓRZY MIELI PRZYBYĆ DO JEGO 

DOMU W PEWNEJ WAŻNEJ SPRAWIE. W OZNACZONYM DNIU MAŁŻONKA 

OWEGO PRZYJACIELA PRZYBYŁA BARDZO PÓŹNO WRAZ Z DWOJGIEM 

DZIECI PRZEPRASZAJĄC ZA OPÓŹNIENIE I PODAJĄC DWIE JEGO PRZY

CZYNY, Z KTÓRYCH PIERWSZĄ BYŁO, ŻE MĄŻ JEJ TEGO RANKA 

LHNUWNH. SŁOWO TO MA WIELKĄ WYMOWĘ W ICH JĘZYKU, LECZ 

NIEŁATWO JE PRZEŁOŻYĆ NA ANGIELSKI. OZNACZA ONO ODEJŚCIE DO 

PIERWSZEJ MATKI. DRUGĄ PRZYCZYNĄ OPÓŹNIENIA, KTÓRĄ PODAŁA , 

BYŁA PRZEDŁUŻAJĄCA SIĘ NARADA ZE SŁUŻBĄ , GDY MĄŻ JEJ KONAŁ RAN

KIEM. ZASTANAWIAŁA SIĘ WSPÓLNIE Z NIMI NAD NAJLEPSZYM MIEJSCEM, 

W KTÓRYM NALEŻY ZŁOŻYĆ JEGO CIAŁO. DOSTRZEGŁEM PRZY TYM , 

ŻE ZACHOWYWAŁA SIĘ W NASZYM DOMU TAK POGODNIE JAK WSZYSCY 

POZOSTALI: ZMARŁA W TRzy MIESIĄCE PÓŹNIEJ . 

JONATHAN SWIFT, PODRÓŻE GULLIVERA 



umarła, niech żyje matka!" (tł. Wiera i Zbigniew Bieńkowscy) . Kłopot w tym, Że król Berenger I, który będzie umierał jak Każdy, nie jest ani wieśniakiem 

z Prowansji, ani matką na farmie, chociaż to jemu dworzanie i bliscy ukażą miejsce nowe, trudne, lecz jedyne, znajome lepiej niż królom - wieśniakom z Prowansji. 

„Każdy umiera pierwszy" (Królowa Maria). „Nie patrz już na to, co jest. („.) Wejdź w głąb rzeczy" (Królowa Małgorzata) . „To nie koniec, inni będą kochali za 

ciebie" (Królowa Maria). 

Prawdą i wielką tajemnicą śmierci jest miłość. Ta szczególna postać miłości, którą tylko śmierć wyzwala w umierającym, w jego uczuciu do świata i ludzi -

i w świecie, wśród ludzi, żegnających umierającego. 

Nie przypadkiem Kr6l umiera, czyli Ceremonie to bardziej bajka, niż moralitet. W bajkach, legendach, baśniach, w Opowiefciach Okrqgłego Stołu, w Śpiqcej kr6lewnie 

braci Grimm, w Figurach z kart Andersena, w O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra Carrolla, w Nie kończqcej sit historii Michaela Endego, w Podr6żach 

Gullivera Swifta i w wielu, bardzo wielu innych opowieściach-królewne i królowie nie tyle umierają, ile przechodzą na drugi brzeg, przepływają na wyspę na jeziorze, 

udają się w podróż, zasypiają. Ich śmierć oznacza odszukanie , wyzwolenie w sobie miłości , drugie życie - albo drugą śmierć , utkwienie w głupstwie, 

w żądzach, w złu. Być może Mały Książę, bohater opowieści Exupery'ego, spotykając na trasie swej planetarnej podróży króla Berengera I, rozpoznałby w nim 

samotnego starca, który wszystkich ludzi traktuje jako poddanych i którego świat, całkowicie przykryty gronostajami jego płaszcza, jest malusieńki, ale tak naprawdę 

nigdy przez tego żałosnego władcę nie poznany. Potrzebna jest mu bowiem miłość, taka właśnie miłość, jaką w głupim albo złym, małym albo pysznym królu 

wyzwolić może już tylko śmierć. 

Królowa Małgorzata, pierwsza małżonka króla Berengera I: „Daj się prowadzić kołu, co się kręci przed tobą. („.) Nie odwracaj głowy. (.„) Zapomnij. („.) Daj mi 

jeden palec„. daj mi dwa palce„. trzy„. cztery„. pięć ... wszystkie dziesięć palców! Zostaw mi prawe ramię, lewe ramię, piersi, plecy i brzuch. I już, widzisz, nie masz 

głosu, twoje serce nie musi bić, nie warto oddychać. Zbyteczne było całe to podniecenie, prawda? Możesz zająć miejsce". Eugen Drewermann w Istotnego nie widaf. Rzeczy 

o „Małym Ksitciu" (tł. Jerzy Prokopiuk): „Na przykład w życiu królów należałoby przestudiować lęk przed bezsiłą, nicością i brakiem znaczenia, a wtedy dopiero miłość 

na tyle silna, żeby przywrócić im wiarę w prawdziwą wartość ich egzystencji, byłaby w stanie uwolnić ich od uzurpowanego przez nich panowania". 

Mówiłem już: miłość tak mocna, jak śmierć. 

Poznań, 24 marca 2002 roku Sergiusz Sterna-Wachowiak 



Michel de Montaigne 
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ZNACZY UCZYC SI]f: UMIERAC 
Pomijam tu gorą czki i zaz i ę bienia : ba , któż mógłby pomyśleć , Że książę Bretanii może zginąć uduszony w ścisku , jak mu się zdarzyło podczas wjazdu papieża 

Klemensa do Lyonu? Czyż nie widzieliście, jak jeden z naszych królów zginął wśród zabawy? A jeden z jego przodków nie pomarłże raniony przez d zik ą świnię? 
Ai schyłos, maj ą c przepow i edz ianą śmierć od zwalenia s i ę domu , daremnie ma się na ba czno ści: oto ginie ugodzony domem żółwi a, jego skorupą, która wymknę ła 

s i ę ze szponów orła w powietrzu. Ten drugi umarł od pestki winogrona; cesarz pewien od zadraśnięcia grzebieniem przy czesaniu si ę; Emilius Lepidus, potknąwszy 

si ę o próg, Aufidiusz, i ż ude rzył się o drzwi wchodząc do senatu ; zasię między udami niewieścimi Korneliusz Galłus , pretor; Tigelłinu s, naczelnik straży w Rzymie; 

Ludwik , syn Wita Gonzagi, margrabiego Mantui ; t akoż (jeszcze szpetniejszy przykład) Speusyppus, platoń s ki filozof, i jeden z pa pieży. Biedny sę d z i a Bebius, 
gdy ud zie l a ł tygodnia odwłoki j a kiej ś stronie, oto sam popada w termin śmierci , którego odwłoka s ię dlań właśnie skończył a; Kajus Juliusz, lekarz, namaszczaj ą c 

oczy choremu , w tej że chwi li swoje za myka na wieki . A jeśli godzi s i ę tu mieszać ten przykład , brat mój własny, w wieku dwudzies tu i trzech ł a t , i złożywszy ju ż 

dosyć dowodów męs twa, zostaje uderzony piłką w czasie gry wyżej prawego ucha bez ś l adu uderzenia i rany; ani nie usi adł po nim, ani s i ę nie skłonił ; i oto, w pi ęć 

czy sześć godzin , ginie od udaru , o jaki go ten cios przyprawił. Gdy te tak cz ęste i tak pospolite przykłady przes uwają s i ę nam przed oczyma, j a k że możebnym 

jest wyzbyć s i ę myś leni a o śmie rc i i nie doznawać w każdej chwili uczucia , Że trzyma nas za szyj ę? ( ... ) 



SPOSOBIE SĄDZENIA 
,;;i ,;;i . 

CZYJEJS SMKERCK 
Kiedy oceniamy czyjeś męstwo w chwili śmierci, która jest z pewnością najznaczniejszym czynem ludzkiego żywota, winniśmy mieć na uwadze jeden wzgląd, 

a mianowicie, iż niełacno człowiek uwierzy, jako w rzeczy przyszła nań ta pora. Niewielu ludzi umiera w świadomości, by to była ich ostatnia godzina. Nie masz 

okoliczności, w której mamidła nadziei bardziej by nam zastawiały swe sidła. (. .. ) A pochodzi to stąd, iż nazbyt wiele trzymamy o sobie. Zda nam się, iż powszech

ność rzeczy cierpi poniekąd od naszego unicestwienia i współczuje naszej niedoli. Zmącony nasz wzrok przedstawia sobie rzeczy złudnie; zdaje się nam, że one 

mu chybiają, w miarę jak on im chybia. Tak samo podróżującym na morzu zda się, iż wsie, miasta, niebo i ziemia pomykają tak samo jak oni. ( ... ) 
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