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' mierćjako proces naturalny stała
się stopniowo ‹‹niewyrnawialna››“ -
pisze Geoffrey Gorer konstatując ist-
nienie współczesnej ‹‹pornogra i
śmierci››, która z grubsza rzecz biorąc
na tym polega, iż w naszych czasach
publiczne rozważanie spraw śmierci,
jej wniklíwe przedstawianie w dzie-
łach sztuki czy obserwowanie z bliska
uchodzi za rzecz w pewien sposób nie-
przyzwoitą. Chroni się więcidzieci
przed kontaktem ze śmiercią: ,,S`mierć
naturalna - pisze Gorer - jest coraz
silniej tuszowana przez pruderię,
natomiast zgony gwałtowne odgry-
wają rosnącą rolę w tworach wyobraź-
ni podawanych masowemu odbior-
cy“ (a idzie tu oczywiście 0 powieści
i filmy 'kryminalne oraz wojenne,
westerny, komiksy, fantastykę nauko-
wą). W istocie rzeczy nasza współ-
czesność m'a poważne kłopoty z wyro-
bieniem sobie swojej własnej postawy
wobec problemu śmierci i w tym
zakresie zgodni są ze sobą wszyscy
poważniejsi badacze problemu, włą-
cznie z Philippe Ariésem (Essais sur
!'histoire de ia morr en Occidenr du
Mayen Age à nos jours, 1975), Edga-
rem Morin (Ľhomme et ia mon,
1970), Jean Zieglerem (Les vivanrs el'
la mort, 1975) czy Louis-Vincent Tho-
masem (Mori er ponvoir, 1978). Z dru-
giej jednak strony, mniej więcej od
czasów Soboru Watykańskiego II.
który tajemnicy śmierci poświęcił
wiele uwagi, obserwujemy zjawisko
.określone przez Alfonsa Labuddę
SVD mianem ‹‹renesansu_śmierci››.
Na _całym świecie gwałtownie rośnie
liczba publikacji poświęconych za-
gadnienia śmierci i różnych form
obecności tego problemu w kulturze.
Fala ta dotarła również i do nas,
wydając dosyć liczne już owoce.
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Z jednej strony dostrzec je można
w poważnym zwiększeniu się liczby
publikacji medycznych - tanatologi-
cznych, w ogatnięciu badawczymi
zainteresowaniami np. problematyki
żałoby (1. Namyslowska. Psychiatria
polska. 1976). Z drugiej zaś strony
świadczą o tym samym zjawisku
coraz liczniejsze prace o charakterze
socjologiczno-kulturowym związane
z problematyką śmierci a dotyczące
czy to różnych ctnograficznych aspek-
tów zagadnienia (U. Janicka-1(rzyw-
da, Wierchy, 1980),, czy też socjolo-
gicznych aspektów Swięta Zmarłych
(Dnia Zadusznegoll i kultu zmarłych.
Nie tu miejsce na bibliograficzna pre-
zentację zjawiska. Dość, jeśli powie-
my, że od czasów dwudziestolecia
międzywojennego, gdy ukazywały się
bezcenne prace __ Adama Fisch-era
(Zwyczaje pogrzebowe ludu poiskiego,
1921; Swięta umarłych, 1923) i Hen-
ryka Biegeleisena (Srnierc' w obrzę-
dach. zwyczajach i wierzeniach lada
poiskiego, 1930), oraz gdy przywiązy-
wano wiele uwagi do prac związanych
z ochroną ważnych z narodowego
punktu widzenia cmentarzy, nie mie-
liśmy tak ogromnegowzrostu liczby
publikacji na owe tematy, jak w ciągu
ostatnich kilku lat. Spośród prac tych
na szczególne uwzględnienie zasłu-
guje bardzo cenna, oparta na rzetelnie
zgromadzonej i bogatej dokumenta-
cji, rozprawa Alfonsa Labuddy SVD
Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania
Ryntału piotrkowskiego (1631). Książ-
ka Labuddy dotyczy,_l`ormalnie rzecz
biorąc, dziejów liturgii a w tym aku-
rat zakresie piszący te słowa' wartości
jej nie jest w stanie ocenić. Jest tojed-
nak również -› a dla mnie przede
wszystkim - znakomite studium
z dziejów polskiej kultury śmierci,
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będące pierwszą monografia w tak
pełny i precyzyjny sposób ukazująca
przyjęcie na ziemiach polskich chrześ-
cijańskiego obrzędu pogrzebowego,
prezentująca różne formy owego
obrzędu i ich zmienność w ciągu stu-
leci, slowem, omawiającą polską
-kulturę śmierci››. W tym zakresie
praca Labuddy jest szczególnie cenna.
Wystarczy porównać rezultaty docie-
kań autora Z koncepcjami wspomnia-
nego wyżej Ariàsa, który w dziejach
europejskiego stosunku do śmierci
wyróżnil dwie wielkie fazy. Pierwsza,
trwająca od wieków średnich do
schyłku XVIII- wieku (zakładanie
wielkich cmentarzy pozamiejskich -
u nas w tym czasie erygowano cmen-
tarze na Powązkach, Rakowicach.
Łyczakowie, Rossie...) była erą
-śmierci oswojonej» (la mort appri-
voisée) jako przeżywania przede
wszystkim śmierci własnej (la mort de
soi). Odznaczała się ona - pisze Aries
- tyleż eumiejętnością» umierania,
przewidywania własnej śmierci, ile
obojętnością wobec zmarłych i bra-
kiem powszechnych form kultu zmar-
łych. Druga - era eśmierci drugiego»
(la piort de toi), zapoczątkowana
w wieku XIX - trwa do dzisiaj i uzew-
nętrznienie znajduje w wykształcenia
się publicznych form kultu prywat-
nego. Otóż ustalenia A.Lal:›uddy,
wespół zresztą z innymi obserwa-
cjami, poczynionymi np. nad dziejami
polskiej epigrañki (wpływ Trenów
Kochanowskiego), czy faktem stawia-
nia specyficznie polskich barokowych
kaplic nagrobnych, uzmysławiają, że
albo Aries generalnie się myli, albo też
polskie dzieje kultury śmierci wypa-
dają z ram zarysowanych przez niego
schematów. Idzie tu o zjawiska bar-
dzo zresztą skomplikowane, Z jednej
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bowietn strony (o tym świadczą fakty
podawane przez Artemiusza Woł-
czyka) postawa obojętna wobec zmarč-
łych związana z koncepcją ‹‹śmierci
oswojonej» uzewnętrzniała' się w sze-
regu faktów jeszcze W drugiej połowie
XIX wieku na obszarach o bogatych
tradycjach kulturalnych. Z drugiej
jednak - choć w ciągu XV, XVI, XVII
i nawet XVIII wieku liczne synody
przypominały o obowiązku rnodlenia
się za zmarłych w czasie przechodze-
nia przez cmentarz, konieczności
ogradzania cmentarzy, zakazywały
wypasu na nich bydła, odbywania jar-
rnarków i tańców czy suszenia bieli-
zny - w tradycjach kultury polskiej
wystąpiło już w XVI i zwłaszcza
w XVII wieku bardzo wiele przeja-
wów spoglądania na problem śmierci
w konwencji nazwanej przez Arii-:sa
‹‹śmiercią drugiegoa. Alfons Labudda
zwraca na przykład uwage na wybitna
rolę pobożności prywatnej w kulcie
zmarłych i przytacza liczne przykłady
świadczące, iż przybierała ona postać
kultu publicznego już w wiekach
średnich - nie mówiąc tu o później-
szych ‹‹pompa funebris››, o których
taktuje świetna książka Juliusza A.
Chrościckiego (Pompa funebris.
Z dzt'ejo'w kultury starapolskiej, War-
szawa 1974). Sredniowiecze nie stwo-
rzyło specyficznie polskiej .liturgii
pogrzebu, ale - jak widać z jego
wywodów -' miało osobliwie polskie
formy kultu zmarłych, wydatnie roz-
winiete W XVI wieku. -

Książka Alfonsa Labuddy ma więc
bardzo dużą wartość jako poważne
studium z historii kultury, znacznie
przybliżajace moment napisania pol-
skich dziejów kultury śmierci ¬ a de
facto stanowiące już -ich monografie
do początków wieku XVII. Gdyby
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tylko praca ta została uzupełniona
o traktat poświęcony ówczesnym
cmentarzotn, ich wygladowi i sposo-
bowi funkcjonowania w sensie mate-
rialnym i duchowym, stanowiłaby
pełna taką monografie. Labudda ten
aspekt pominał, skupiajac uwagę na
samej liturgii i stronie obyczajowej
pogrzebu. Nie ujmując wartości jego
arcybogatej pod względem źródło-
wym rozprawy, zasugerować warto
bliższe zajęcie się owymi cmentarzami
także ze względów istotnych dla litu-
rgii. Przecież cmentarze z tamtych
czasów zajmowały powierzchnię usta-
loną norrnatywnie jeszcze W XI wie-
ku, bardzo niewielką (zmarli spoczy-
wali dosłownie w cieniu kościoła),
groby więc kopane były blisko siebie,
płytko, zaś co paręnaście lub nawet co
kilka lat - przy dużej śmiertelności -
cmentarze były przeorywane, kości
'zanoszono do _ossari_ów, zaś groby
znajdowały się w stałym zaniedbania
i nierzadko wystawały z nich części
zwłok (stąd legendy i podania typu
opowieści o brzozie gryżyńskiej, o rą-
czce dziecka wystajacej zgrobu). Ten
zaniedbany wygląd cmentarzy musiał
przecież mieć jakieś następstwa natu¬
ry liturgicznej...

Książka Labuddy stanowi zjawisko
wyjątkowe, ale nie jest jedyną pracą
godną wspomnienia. Zwiększotie bo-
wiem ostatnimi laty zainteresowanie
cmentarzami i dostrzeżenie ich kultu-
rowej wartości wydało liczne już
owoce w' postaci monogra cznych
i przewodnikowych opracowań doty-
czących różnych cmentarzy. Bez
wahań w rzędzie pierwszym wymienić
tu trzebamonumentalne dwa tomy
Cmentarza Powązkowskiego Stanis-
ława Szenica oraz niewielką rozmia-
rami, lecz cenną znaczeniem mono-
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'grañę cmentarzy Bodzentyna Arte-
miusza Wołczyka. Znakomite dzieło
Szenica jest powązkowskiin słowni-
kiem biograticznym. Cmentarz jest tu
defacto ‹‹ pretekstem» do przedstawie-
nia życiowych zasług pochowanych
na nim osób - i właśnie za sprawą
faktu, że są one na Powązkach pocho-
wane, rośnie jego znaczenie dla kul-
tury narodowej. Artemiusz Wołczyk
na rzecz spojrzał inaczej. Dał wpraw-
dzie w swej książeczce także pewną
liczbę biogramów zasłużonych W bo-
dzentyńskiej perspektywie osób, ale
omawiając dzieje cmentarza w tym
mieście zwrócił uwagę przede wszyst-
kim na historię cmentarzy, by ich
dzieje potraktować jako ilustrację
historii miasta. Jest dzięki temu jego
praca wzorcową monografia cmenta-
rzy w małym mieście, ukazująca
zarówno różne aspekty ludzkiego sto-
sunku do śmierci i cmentarzy, jak
ii szereg instytucjonalnych uwarunko-
wań deterrninujących kształt i wygląd
tych cmentarzy. Dzięki temu' możemy
odnaleźć W jego rozważaniach prze-
jawy koncepcji l‹‹śmierci oswojonej»
i jej dramatyczne ścieranie się z kon-
cepcją ‹‹śmierc'i drugiego››, czyli - ina-
czej mówiąc - z niewielkiej perspekiy-
wy obserwować możemy proces naj-
ważniejszych, najgłębszych zmian za-
chodzących w kulturze. Mówiąc ina-
cżej jeszcze, historia bodzentyńskich
cmentarzy opisana została w perspek-
tywie życia ijego biegu, śladów, jakie
zostawiało ono na cmentarzu. Widać
tu, jak obojętność wobec cmentarza
jest wykładnikiem koncepcji śmierci
i życia, jak kultowy charakter sto-
sunku do cmentarza jest wykładni-
kiem modyfikacji postawy wobec
śmierci. Tego wszystkiego oczywiście
nie ma u Szenica, ale też i' być nie
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mogło, potraktował on bowiem Po-
wązki - słusznie -jako Panteon, zaś
jego księga ani nie jest monografia
warszawskiego cmentarza, ani prze-
wodnikiem po nim (było tych prze-
wodników wiele 7 a pojawiły się też
i nowe, co jest bardzo dobrym zjawi-
skiem). Wołczyka interesowała nie-
ustająca relacja między miastem
i crnentarzem (i vice verm); u Szenica
cmentarz jest punktem wyjścia - pow-
rotu do Warszawy dawno minionych
lat, jest przypomnienicm życia-. Nie
ma tu więc zasadniczo miejsca na roz-'
ważania 0-formach kultury śmierci,
nie ma też ‹‹tekstologicznego›› trakto-
wania cmentarza jako pewnego prze-
_iawu kultury.

Ten bardzo cenny aspekt ‹‹tekstolo-
giczny››, logicznie wywodzący- się
Z romantycznego myślenia 0 cmenta-
rzach, gdy zwracano uwagę na podo-
bieństwo kamieni nagrobnych do
kartekalbumowych (tak rzecz ujmo-
wał Michał Bałucki, Maurycy-Gos-
ławski i Wacław Zaleski), znalazł
bardzo silny wyraz w -książce Woł-
czyka, jeszcze wyraźniej dochodząc
do głosu w kilku (zob. niżej) wyda-
nych ostatnio publikacjach typu prze-
wodnikowego. Wyróżniają się spoś-
ród nich; praca Janusza Zdebskiego
o Cmentarzu Zasłużonych w Zako-
panem, nazwana wprawdzie mianem
Przewodnika biogra cznego, ale świa-
domie godząca owe dwa aspekty ‹‹ bio-
grañczny» i atekstologicznya, oraz
opracowana pod redakcją Marii Alek-
sandry Smoczkiewiczowej popular-
na monogrp a Cmentarza Zasłużo-
nych na Wzgórzu św. ' Wojciecha
w Poznaniu. Bardzo blisko tych prac
sytuuje się ciekawie opracowany zbio-
rowym wysiłkiem kilku osóbprze-
wodnik po cmentarzach Przemyśla.
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Stary i nowy cmentarz komunalny
w Przemyślu należą do najpiekniej-
szych w Polsce. Autorzy przewodnika
skupili swą uwagę na określeniu war-
tości poszczególnych nagrobków
z punktu widzenia historii sztuki,
pomijając niestety zupełnie problema-
tykę nagrobnych inskrypcji, jakby
w niewiedzy, że plastyczny wystrój
nagrobka i tekst stanowią integralną
całość, że funkcjonują jako twory
kontekstualne, zaś'‹‹znaczenie›› cmen-
tarza jest sumą tych wszystkich war-
`tości ewokowanych przez poszczegól-
ne groby. Bardzo natomiast cennajest
w ich pracy konstatacja, iż przemy-
skie-. nagrobki re-prezentowały styl
i wartości estetyczne sztuki swoich
czasów aż do `końca XIX wieku, co
sprawiło, że przemyski cmentarz nie
poddał się kulturowej degradacji, zna-
miennej .dla większości polskich
cmentarzy w tym czasie, że zachował
wskutek tego rangę tekstu kultury
wysokiej. Range taka samąma zako-
piański Cmentarz Zasłużonych. Ja-
nusz Zdebski w swym przewodniku
położył nacisk _główny na aspekt bio-
graficzny, ale też zauważył, że kształt
nagrobków i ich rozkład są nie tylko
wykładnikiem pewnych tendencji pa-
nujących w sztuce, ale dowodzą także
charakteru tego zjawiska, które
określam mianem «subkultury cmen-
tarza» i ‹‹kultury śrnierci››. Rzecz
cenna z tego względu, ze chodząc po
naszych cmentarzach ciągle jeszcze
nie umiemy ich ‹‹czytać››, nie potra-.
firny dostrzec istoty ich ‹‹znaczeń››.
Zweżenie perspektywy do samych
tylko biografii osób pochowanych lub
do samej tylko kwalifikacji nagrob-
ków w perspektywie 'historii sztuki
w istocie rzeczy niewiele mówi 0 roli
cmentarza jako ‹‹tekstu świadomości

religijnej» i ‹‹tekstt1 kultury››. Autorzy
przewodników dopiero sie uczą trud-
nej sztuki odczytywania emblematyki
nagrobnej, interpretowania symboliki
życia, rekonstruowania znaczeń przy-
pisanych osobie zmarłego przez nada-
nie nagrobkowi pewnego charakteru
czy przez odpowiednią lokalizację
grobu. Jeszcze nie mamy ani jednej
takiej monografii cmentarza, która by
mówiła Ĺjak to czynią Michael Ruetz
i Aries w świetnym albumie Nekr0p0~
lis, 1978) o cmentarzu jako wyrazie
postawy żyjących wobec śmierci. Ale
już sie u nas zaczyna pisać o cmenta-
rzach i śmierci. Stawiamy pierwsze
kroki, dowodzące, że ‹‹renesans
śmierci» jest zauważalnym i w naszej
kulturze zjawiskiem. Większość pol-
skich cmentarzy jest obszarem suwe-
rennego panowania kiczowatej brzy-
doty, króluje na nich bowiem lastriko
pospołu z grafomanią. Książki takie,
jak omówione tu publikacje, zdają sie
zapowiadać, że i na tym obszarze
naszego życia oczekiwać możemy
w 'niedługim czasie wyraźnych prze-'
mian, związanych z upowszechnia-
niem się wzorców kultury wysokiej.
Można sie już zresztą spotkać z pew-
nymi przejawami tego zjawiska na
niektórych cmentarzach, jak np. na
tzw. Nowym cmentarzu w Zakopa-
nem, który coraz wyraźniej nabiera
charakteru regionalnego. O-we coraz
liczniejsze publikacje o cmentarzach
sa ;dowodem przełamywania zmowy
milczenia wokół śmierci, przcłamy-
wania ‹‹pornografii śmierci››, są wyra-
zem usilowań przywrócenia jej god-
ności. I chyba przede wszystkim na
tym polega ich wartość.

Jacek K0/buszewski




