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spó³czesna cywilizacja ze œmierci uczyni³a temat tabu. Rozgrywa
siê gdzieœ daleko, w zamkniêtych salach szpitalnych, i jeœli mówi
siê o niej, to w sposób czêsto nie maj¹cy nic wspólnego z rzeczywistoœci¹. Wyrzuciliœmy j¹ jako filmowy efekt specjalny w nierealn¹ sferê
fantazji. Ludzie dawnych czasów spotykali siê ze œmierci¹ na co dzieñ.
Ka¿da chwila nios³a zagro¿enia, wobec których cz³owiek by³ bezsilny.
W sztuce œredniowiecza ten bliski kontakt ze œmierci¹ jest bardzo
widoczny. Czy to znaczy, ¿e ludzie wówczas, inaczej ni¿ my, potrafili spojrzeæ œmierci w twarz? Ten tekst jest prób¹ odpowiedzi na to pytanie.
Pomo¿e z pewnoœci¹ przygotowaæ siê do tematu przeznaczonego na
maturê ustn¹ wewnêtrzn¹, np. „Literackie obrazy œmierci” lub „Cz³owiek
wobec œmierci”. Ponadto prezentuje trudn¹, a w szkole popularn¹ formê
rozprawki z tez¹, nauczy Ciê, jak szukaæ argumentów s³u¿¹cych poparciu
tezy i w zakoñczeniu dokonaæ uogólniaj¹cego podsumowania.

W

mieræ w redniowieczu: nie taka straszna,
jak j¹ maluj¹
Pytanie o istotê i sens mierci cz³owiek zadaje sobie od chwili, gdy
zacz¹³ istnieæ wiadomym bytem. I wci¹¿ nie uzyskuje na nie satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi poza oczywistym stwierdzeniem  mieræ to jedyna
rzecz, której mo¿e byæ pewny. mierci ¿aden siê nie wywierci  powiada
ludowe przys³owie. Tragik Sofokles uj¹³ to w Elektrze bardziej patetycznie:
mieræ jest d³ugiem, który ka¿dy musi sp³aciæ. ¯ycie ludzkie up³ywa
w strachu przed tym nieuchronnym, ostatecznym fina³em  tak by³o dawniej
i tak jest obecnie. Szekspirowski Hamlet zauwa¿y³ trzewo, ¿e mieræ to
nieznany kraj, z którego granic nie wróci³ ¿aden podró¿ny. I ta wiadomoæ nieodwo³alnej ostatecznoci tego aktu zawsze wywo³ywa³a odczucie
dojmuj¹cej grozy.
W redniowieczu mieræ sta³a siê zjawiskiem powszednim, nieod³¹czn¹
towarzyszk¹ ludzkiej egzystencji  umierano licznie i przed naturalnym czasem, gdy¿ niski poziom higieny i medycyny, g³ód, choroby, nieustanne
wojny powodowa³y, ¿e niewielu ludzi do¿ywa³o trzydziestki, cz³owiek
piêædziesiêcioletni uchodzi³ za starca. To zapewne ta wszechobecnoæ mierci spowodowa³a, ¿e w literaturze tego okresu znajdujemy obrazy, które
usi³uj¹ z³agodziæ jej koszmar, pokazaæ jej  choæ brzmi to absurdalnie 
pozytywne strony. mieræ w redniowieczu nie wzbudza³a zatem przesadnej
trwogi. Rozstanie z ziemskim bytowaniem ma te¿ swoje dobre strony i redniowieczna literatura czêsto je podkrela³a, ukazuj¹c mieræ uwiêcon¹,
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godn¹, sprawiedliw¹ jako etap w drodze do raju, wyzwalaj¹c¹ cz³owieka od
nêdzy i cierpienia  czyli po czêci uwolnion¹ od swej z³owieszczej aury.
Argumenty na rzecz powy¿szej tezy znajdujemy choæby w utworach
hagiograficznych. Bohater Legendy o w. Aleksym umiera szczêliwy,
w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku  wszak ca³e ¿ycie powiêci³
Bogu, dlatego trafi do nieba. Dla niego mieræ to jedynie etap w drodze do
raju, do ostatecznego zbawienia, a ziemskie ¿ycie to pasmo cierpienia  choæ
przyjêtego dobrowolnie. Powiada po powrocie do domu rodzinnego: Ju¿ tu
chcê cirzpieæ / Mêkê i wsztki z³e file imieæ / U mego oæca na dworze, / Gdym
nie przeby³ za morze. ¯yje potem jako nêdzarz, doprowadzaj¹c sw¹ ascezê
do skrajnej postaci – Tu pod wschodem le¿a³, / Ka¿dy nañ pomyje [z³¹ wodê]
la³. / A le¿a³ tu szeœænaæcie lat, / Wsztko cirpia³ prze Bóg rad. Gdy przysz³y

wiêty rozstaje siê z ¿yciem, bij¹ dzwony, dziej¹ siê cuda, a jego póniejszy
pogrzeb ma charakter radosnej procesji. Dla Aleksego mieræ to w³aciwie
wyzwolenie od ¿ycia, którego przecie¿ nie ceni³ i które uwa¿a³ jedynie za
konieczny etap na drodze do zbawienia, do ostatecznego zjednoczenia
z Bogiem.
Podobne argumenty znajdziemy w Pieni o Rolandzie. Tytu³owy bohater, hrabia Roland, dobrze s³u¿y³ Panu, walcz¹c z niewiernymi Saracenami.
Zgin¹³ w obronie wiary, do koñca wierny królowi i najwy¿szemu suwerenowi, Bogu, dlatego moment mierci jest uroczysty, bez oznak bojani, przypomina ceremoniê, podczas której bohater zostaje poddany apoteozie,
uwznioleniu. Rycerz, ca³kowicie pogodzony z losem, ofiarowuje Bogu rêkawicê, a jego duszê nios¹ do raju anio³owie. Nie ma w tej scenie strachu, co
zreszt¹ zrozumia³e  w myl teologii chrzecijañskiej mieræ nie jest kresem
wszystkiego, lecz pocz¹tkiem nowego, pozaziemskiego ¿ycia. Roland nie ma
czego siê baæ, wszak trafi do raju, miejsca upragnionego. Zawiadcza to
tak¿e polska Bogurodzica  id¹cy do boju rycerze piewali tê ¿arliw¹
probê do Boga: A daæ raczy, jego¿ prosimy: / A na œwiecie zbo¿ny pobyt, /
Po ¿ywocie rajski przebyt.

Argumentem na rzecz postawionej na wstêpie tezy o wyzbywaniu siê
przez cz³owieka redniowiecza obawy przed aktem ostatecznym jest
Rozmowa mistrza Polikarpa ze mierci¹, wierszowany dialog. Mistrz
(czyli uczony) Polikarp prosi³ Boga, aby dane mu by³o zobaczyæ Kostuchê.
Jako¿ i objawia siê ona przed nim w postaci rozk³adaj¹cych siê zw³ok kobiecych: uŸrza³ cz³owieka nagiego / przyrodzenia niewieœciego, [...] / miece
oczy zawracaj¹c, / groŸn¹ kosê w rêku maj¹c; / go³a g³owa, przykra mowa /
ze wszech stron skarada postawa – / wypiê³a ¿ebra i koœci, / groŸno siecze
przez lutoœci. W pierwszej chwili ciekawski uczony odczuwa trwogê na ten

grony widok, ale to odczucie mija, gdy tylko Kostucha wdaje siê z nim
w rozmowê. mieræ spokojnie wyjania Polikarpowi regu³y, jakimi siê kieruje przy zabieraniu ludzi z tego pado³u  kosi oto wszystkich, wystêpnych
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i cnotliwych, biednych i bogatych, panów, ksiê¿y i pospólstwo, jest nieprzejednana i nieprzekupna, nikt jej nie umknie  W grzechu siê ludzkiem
kocham, / a tego nigdy nie przeniecham. / Duchownego i œwieckiego, /
zbawiê ¿ywota ka¿dego. Zna dobrze naturê ludzk¹, przed jej przenikliwym

wzrokiem nie ukryje siê ¿aden wystêpek  szydzi z ludzi goni¹cych za bogactwem, do grobu bowiem ka¿dy pójdzie tak, jak zosta³ stworzony, nagi.
Maj¹tku w zawiaty nie zabierze.
Utwory w rodzaju Rozmowy mistrza Polikarpa oswaja³y ludzi ze
mierci¹, uczy³y regu³, jakimi siê ona kieruje  stanowi³y osobliwe podrêczniki umierania. Uczony dowiaduje siê, ¿e ¿ycie ludzkie koñczy siê
tañcem mierci  wszyscy, niezale¿nie od pochodzenia, stanowiska i bogactwa, pod¹¿¹ za Kostuch¹ w tanecznym korowodzie (w rozmowie z Polikarpem mieræ wymienia przedstawicieli wszystkich redniowiecznych
stanów). P³ynie z tego pokrzepiaj¹ca nauka: mieræ w tym stanowo podzielonym spo³eczeñstwie jest najwiêksz¹ demokratk¹  w jej obliczu wszyscy
s¹ równi, jej podlegaj¹ i mo¿ni tego wiata, i ostatni nêdzarze. Ta wiadomoæ wspólnego wszystkim koñca musia³a krzepiæ zw³aszcza ludzi z niskich
szczebli hierarchii spo³ecznej, gdy¿ wiedzieli, ¿e na nic ziemskie bogactwa,
s³awa i w³adza na tamtym wiecie  wiêcej, wszak Pismo obiecywa³o, ¿e
prêdzej wielb³¹d przejdzie przez ucho igielne nili bogacz wejdzie do
królestwa niebieskiego.
Wspomniany wy¿ej taniec mierci (fr. danse macabre) to kolejny
argument na rzecz tezy postawionej w temacie. Ten alegoryczny motyw
nies³ychanie rozpowszechniony w plastyce i literaturze ca³ej redniowiecznej
Europy zaistnia³ w XIV w. we Francji, zapewne pod wp³ywem epidemii d¿umy. Przedstawia korowód ludzi wszystkich stanów  od cesarza, papie¿a,
przez kardyna³ów, pra³atów, ksi¹¿¹t, baronów, szlachtê, mieszczan, kupców
i rzemielników, a¿ do ch³opa, prowadzonych do grobu przez w³asne przysz³e zw³oki lub spersonifikowan¹ mieræ, od XV w. ukazywan¹ w postaci
szkieletu dzier¿¹cego kosê. Taki obraz przedstawia³y freski pokrywaj¹ce
ciany kocio³ów, obrazy na o³tarzach. Mia³o to przypominaæ ludziom, i¿
wszystkim kres jednaki (zgodnie z maksym¹ memento mori  pamiêtaj, ¿e
umrzesz) i nie znamy dnia ani godziny swego odejcia z tego wiata.
Kolejne argumenty znajdujemy w dziele wieckim, przyk³adzie rycerskiego romansu pt. Dzieje Tristana i Izoldy. Opowieæ ta nale¿y do krêgu
legend bretoñskich (podobnie jak s³ynny cykl o królu Arturze i rycerzach
Okr¹g³ego Sto³u) wywodz¹cych siê jeszcze z czasów celtyckich.
Mi³oæ Tristana i Izoldy jest mi³oci¹ fataln¹  zosta³a sprowadzona przez
fatum: napój mi³osny, wypity przypadkowo i przez pomy³kê, i musi le siê
skoñczyæ. Jednoczenie ¿adne z nich nie mo¿e siê jej oprzeæ, a to oznacza,
¿e sprzeniewierz¹ siê swym najwa¿niejszym zobowi¹zaniom: Tristan, lojalny
wasal, post¹pi niehonorowo, po¿¹daj¹c ¿ony swego suwerena. Izolda wie,
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¿e swemu polubionemu wobec Boga mê¿owi jest winna mi³oæ. Nieszczênicy s¹ wiadomi, ¿e czyni¹ le, ale nie potrafi¹ siê oprzeæ magicznej
sile. ¯ycie kochanków zmienia siê w pasmo udrêki, a gdy postanawiaj¹ siê
rozstaæ  roz³¹ka tylko potêguje cierpienie. Schorowany Tristan, dowiedziawszy siê, ¿e Izolda nie przybêdzie, obróci³ siê do ciany i rzek³: — Nie
mogê strzymaæ ¿ycia d³u¿ej (prze³. Tadeusz ¯eleñski-Boy). Tak naprawdê
mieræ staje siê wybawieniem dla nieszczêsnych kochanków, tylko ona
mo¿e rozerwaæ pêtaj¹ce ich wiêzy  Tristana zwalnia³a z wiernoci wzglêdem suwerena, a Izoldê z przysiêgi ma³¿eñskiej. Dopiero na tamtym wiecie
pozwolono im siê kochaæ  symbolem ich wiecznej mi³oci jest g³óg ³¹cz¹cy
groby Tristana i Izoldy, którego to krzewu nie sposób by³o wyci¹æ, gdy¿
wci¹¿ na nowo odrasta³. Dopiero mieræ wybawi³a kochanków od niedoli
ziemskiego mi³owania  dla tragicznych bohaterów romansu nie jest zatem
czym budz¹cym grozê, lecz upragnionym dobroczyñc¹.
Nastêpnym literackim dowodem na rzecz tezy o oswojonym, wyzbytym
grozy charakterze redniowiecznej mierci jest epicki poemat Dantego zatytu³owany Boska Komedia, ukazuj¹cy zawiaty. Ów zaziemski kraj w³oski
poeta opisa³, posi³kuj¹c siê moc¹ swej wyobrani. Co prawda, Hamlet twierdzi³, ¿e nie mo¿na z niego powróciæ, ale istnieje jeden wyj¹tek  gdy do podró¿owania u¿yjemy wyobrani.
Bohaterem i zarazem narratorem jest tu sam poeta, który zb³¹dziwszy
w ciemnym lesie w Wielki Pi¹tek 1300 r., spotyka ducha Wergiliusza.
Antyczny mistrz proponuje mu wêdrówkê przez Piek³o i Czyciec. Wiedzie
go tam, gdzie dusze cierpi¹ wieczyste kary, stosowne do ich przewinieñ
(np. w przedsionku pokutuj¹ ci, którym dobro i z³o by³y za ¿ycia obojêtne).
Piek³o liczy dziewiêæ zwê¿aj¹cych siê krêgów, w ka¿dym doznaj¹ m¹k
grzesznicy odpowiedniej kategorii, np. w drugim cierpi¹ dusze ludzi zmys³owych. W Piekle, wród innych postaci historycznych, przebywa wielu przyjació³ i wrogów autora. W ostatnim, najni¿ej po³o¿onym krêgu stoi Lucyfer,
w którego trzech paszczach pokutuj¹ najwiêksi zbrodniarze: Judasz, Brutus
i Kasjusz.
Po opuszczeniu Piek³a obaj poeci udaj¹ siê na górê czyæcow¹  przebywaj¹ tam dusze ludzi, którzy zbyt d³ugo zwlekali z pokut¹ i zmarli bez
odpuszczenia win. Droga wiedzie spiralnie w górê, ku duszom coraz mniej
ska¿onym grzechem. Do Raju wprowadza Dantego jego idealna kochanka
Beatrycze  wznosz¹ siê ku kolejnym sferom Nieba, za ostatnim, dziewi¹tym niebem jest Empireum, rzeka wiat³oci, w której znajduje siê siedziba Boga.
Boska Komedia to wielkie, epickie podsumowanie myli redniowiecza,
wiedzy i umys³owoci tej zadziwiaj¹cej epoki odchodz¹cej ju¿ w cieñ  gdy
Dante koñczy³ swój poemat, we W³oszech widoczne ju¿ by³y zapowiedzi
renesansu. Wêdrówka poety ku tronowi Boga jest alegori¹ ¿ycia rednio-
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wiecznego cz³owieka, które  zdominowane przez postawê teocentryczn¹
 by³o Mu podporz¹dkowane i stanowi³o jedynie etap na drodze ku zawiatom. To zarazem wyraz przekonania, ¿e mieræ nie jest kresem wszystkiego
 ¿e po tamtej stronie te¿ czeka na cz³owieka jaki rodzaj egzystencji.
Oczywicie ca³kowicie odmiennej od ziemskiego ¿ycia  ale nawet
potêpieñcy gorzej¹cy w paszczy szatana wci¹¿ istniej¹! mieræ to jedynie
rodzaj bramy, któr¹ trzeba przekroczyæ, aby znaleæ siê w tym innym
wiecie.
Poemat Dantego to suma redniowiecznych wyobra¿eñ na temat ¿ycia
po ¿yciu i zarazem krzepi¹ce potwierdzenie Horacjañskiego non omnis
moriar (nie wszystek umrê)  nie chodzi jednak o wieczn¹ poetyck¹ s³awê, lecz o niemierteln¹ duszê, a tê ma ka¿dy cz³owiek, sprawiedliwy
i niegodziwy, wielki i ma³y, ubogi i bogaty. Na ka¿dego w zawiatach czeka
miejsce, na które zas³u¿y  gdy¿ najgorsze, co mog³oby cz³owieka spotkaæ
po mierci, to... nicoæ. Ta chrzecijañska wiara jest krzepi¹ca i niesie pocieszenie wiêksze ni¿ nadzieja niemiertelnoci w pamiêci potomnych
 zw³aszcza ¿e nie ka¿dy pozostawia po sobie spuciznê dorównuj¹c¹
Horacemu.
Wszystkie przytoczone powy¿ej argumenty wyranie dowodz¹, ¿e postawiona na pocz¹tku teza jest s³uszna  dla ludzi redniowiecza mieræ by³a
pozbawiona swej okrutnej grozy wynikaj¹cej z przekonania, ¿e jest kresem wszystkiego. Wiêcej, mog³a byæ czym upragnionym  jak w przypadku
w. Aleksego  czy te¿ godnym zwieñczeniem ¿ycia pe³nego zas³ug i rycerskiej cnoty (Roland), uwolnieniem od mêki uczuæ niezaspokojonych (Tristan
i Izolda) czy wreszcie pocieszeniem dla ¿yj¹cych w niesprawiedliwoci,
biedzie i ucisku (danse macabre, Rozmowa...). Ludzie tej epoki ¿yli w przekonaniu, ¿e mieræ to jedynie moment przejcia w inn¹ postaæ egzystencji,
rodzaj transformacji bytu (Boska Komedia)  i tylko od ludzkich uczynków
zale¿y, czy kolejnym etapem bêdzie raj, czyciec czy piek³o. Na tle tych
przyk³adów oswojonej, ob³askawionej mierci wyranie widaæ, ¿e mamy
czego zazdrociæ ludziom tamtej epoki. Wspó³czesny strach przed mierci¹
bierze siê z racjonalnego sceptycyzmu i powszechnej niewiary w ¿ycie po
¿yciu, w to, ¿e nie bêdzie ostatecznego kresu. Najokrutniejsze bowiem mêki
piek³a s¹ niczym wobec grozy wiecznej nicoci.
:-D
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