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Nikogo nie interesuje '-"'3!11N"o.J 

ozpacz jakiegoś taksówka rz:awJll~ 
asem, szczególnie, jeśli wra 
dzieciństwa, do korzeni, na wie 
dzieje się po śmierci jest banalne. 

leży u podstaw unieważnienia śmierci? 
lko tradycja Epikura? Umieranie zamknięt 
szpita lu, śmiercią zajęły się wyspecjalizowa

ne służby, powstał serwis śmierci. Dyskretny, 
profesjonalny. 

Doświadczenie sm1erci zaczęło docierać 

z odległego świata kwitowane wzruszeniem 
ramion - naturalny porządek rzeczy. Sens 
śmierci przestał zastanawiać. Co najwyżej 
zainteresowanie budziła walka ze śmiercią to
czona przez medycynę, kosmetologię i firmy 
ubezpieczeniowe ... Ale co chcieliśmy ukryć, 
przed czym uciec? 

rację, dlaczego każda kończy się śmiercią? 
Po co jest nam dana śmierć, dlaczego jest 
tak niezbędna? 

„ W swoich rozważaniach o śmierci Levinas/. . ./ próbuje 
dociec, na czym polega nasza relacja ze śmiercią. / . ./ 
Przede wszystkim nie posiada charakteru intelektual
nego, nie rozszerza naszej wiedzy. Przeciwnie, zderzamy 

ko1e 

ią jako z czymś niewytłumaczalnym, nie dającym 
·' a więc niemal absurdalnym, skandalicz

ierdza, że śmierć porusza uczucia. 
eciwnie. Jest ona natury czy-
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Rabbi Zusja tuż rzed śmier-=-ci~.-.;,;,;.;.;.. 
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szłym świecie nie 
nie byłeś Mojżeszem?" Zap e 
byłeś Zusją ?" - tę przypowieść przypisuje się 
jeszcze jednemu rabbiemu, pewnemu derwi
szowi oraz mistrzowi zen. Wszystkie religie 
i systemy mądrościowe mówią krótko i jasno: 
być świętym - to być sobą. 

Nie wiemy co jest po drugiej stronie. To Tajem
nica. Możemy próbować ją odkrywać , zgady
wać. To robi filozofia, która przecież wywodzi 
się z sztuki zadawania zagadek i może nas stra
szyć, wspólnie z nauką i religią, że Tam nic nie 
ma. Nic nie istnieje. Ale jak pisze Skarga: "Nikt 
stwierdzić nie może, czy śmierć jest przejściem 
do nicości. Tak mówiąc, już coś zakładamy, już 
rozstrzygamy o czymś, czego wiedzieć nie 

relacji ze śmiercią 
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"s 
nym a zar 
życiu rozmaite role, 
na wiele sposobów rzeczywis 
czeniem i wyzwoleniem, „deklarac 
i manifestem, ale bywa też egzorcystą -
tylko ona potrafi uwolnić ciało od opętania. Je 
żadne aparaty pojęciowe i medyczne, żadne obrazy 
i słowa nie są w stanie uchwycić tego szczególnego 
i dramatycznego momentu, w którym życie zamienia 
się w martwe ciało, w przedmiot./. . ./ 

- Czy słowo sztuki może być słowem życia? e 
- Przez obraz, słowo, muzykę dajemy właśnie cień ży-
cia tym, którzy odeszli. Słowo sztuki jest też potrzeb
ne żyjącym, żeby nas inicjować w śmierć. To prze
cież najtrudniejsza z granic, które stoją P, · 

m i nie może, i nie chce nas ta 
ża rozum, logos, 

jest pra 
myka się rygorom log 
gardzi - mitem, intuicją, w1 
niem, paradoksem, groteską. 

- Po co opowiadamy umieranie? 
- Bo chcemy się za każdym razem nauczyć życia.· 

/Z Mi kolejko, W świecie wszechogarniającym/ 

Nauczyć się życia - po to chyba warto 
robić teatr? 

/Paweł Kamza/ 


