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– kulturowa banalizacja 
egzystencjalnego lęku.  
Casus śmierci

MIĘDZY 
KONIECZNYM 
A MOŻLIWYM

DARIUSZ KULAS

Lęk w kulturze ma swoje specyficzne 
umiejscowienie, gdyż dotyczy elemen-
tarnych doświadczeń człowieka. To czło-
wiek jest rzemieślnikiem lęków. Jak określa 
to słynna teza Protagorasa – człowiek jest 
miarą „wszystkich rzeczy”, istniejących, że 
są, i nieistniejących, że nie są1. Parafrazu-
jąc, człowiek jest miarą tego, że lęk jest 
i nie jest. Lęk jest immanentny w człowie-
ku, ale dopiero gdy zostaje wypełniony 
treściami kultury, przestaje być niejako 
wartością neutralną. Dopiero gdy lęk 
zamieszka w kulturze, powstaje pytanie 
o kontekst lęku, o to, „jak jest”. Dzisiaj 
możemy popatrzeć na kulturę przez pry-
zmat wyobcowania człowieka, na wzór 
pojęcia kultury, jakim posługiwał się Jean-
-Jacques Rousseau. Człowiek w procesie 
uspołecznienia, jak chce Rousseau, jest 
ściskany gorsetem kultury, co powoduje 

1 Platon, Teajtet, przeł. W. Witwicki, 
PWN, Warszawa 1959.

Dariusz Kulas, doktor 
nauk humanistycznych 
w dyscyplinie filozofii. 
Wykładowca akademicki. 
Zajmuje się problematyką 
dyskursu współczesnej filozofii 
i antropologią filozoficzną. 
Autor artykułów w periodykach 
filozoficznych i kulturowych. 
Członek „Common Ground”.

KW_NR4.indb   33 2013-01-28   21:18:09

DELL
Tekst maszynowy

DELL
Tekst maszynowy

DELL
Tekst maszynowy

DELL
Tekst maszynowy

DELL
Tekst maszynowy
Dariusz Kulas, Między koniecznym a możliwym - kulturowa banalizacja egzystencjalnego lęku. Casus śmierci, "Kultura Współczesna" 2012, nr 4 (75), s. 33-43.



34

DARIUSZ KULAS

narastanie nierówności między ludźmi2. Można by to przełożyć na dzisiejsze doświad-
czenie nierówności na innym poziomie. Chodzi o nierówność między człowiekiem 
i wyswobodzonym lękiem kulturowym. Ten lęk zostaje niejako rzucony w świat, 
a potem jest wielokrotnie przez nas uwewnętrzniany. Hiperbolizowany lęk, na po-
dobieństwo Heideggerowskiego zatrwożonego i zatroskanego „bycia-w-świecie”3 
uciska człowieka, budząc w nim niepokój. To zatrwożenie ma proweniencję egzy-
stencjalną, czyli dotyka radykalnej indywidualności i samotności człowieka. Jednak 
wraz z uwewnętrznieniem grozy kultury lęk staje się jeszcze bardziej intensywnie 
odczuwany przez jednostkę. Człowiek partycypuje w lękach wspólnoty, lęka się 
tego, co międzyludzkie, ale nie niweluje to lęków egzystencjalnych.
Wybrzmiewa w nas „stary”, metafizyczny lęk, na który wskazywał Søren Kierke-
gaard, lęk który ma źródło religijne i jest związany z przejściem w nowe stadium 
życia, a w jego tle jest grzech i możliwa wolność. Lęk egzystencjalny przed skokiem 
w przepaść zostaje pokonany skokiem w wiarę. To, co wynika z poczucia śmiertel-
nej kondycji jednostki, zostaje zagospodarowane przez kulturę. W perspektywie 
chrześcijańskiej śmierć niesie w sobie nadzieję, nawet gdy istnieje jeszcze życie. 
To chrześcijaństwo nauczyło ludzi myśleć o śmierci w ten sposób. Śmierć nie jest 
chorobą śmiertelną, nie jest zdarzeniem ostatecznym – jest koniecznością w  całości 
przebiegu życia wiecznego4. Aby stać się sobą, człowiek potrzebuje zarówno 
możliwości, jak i konieczności.
Człowiek jest syntezą nieskończoności i skończoności, a także połączeniem możli-
wości i konieczności. Człowiek bez możliwości jest ogarnięty rozpaczą; człowiek, 
który nie zna konieczności, także popada w rozpacz5. Konieczność i możliwość są 
stawaniem się, a w tym procesie uczestniczy również lęk.
Warto jednak ujrzeć lęk jako ukonstytuowany przez zmianę, jako stawanie się, 
a tym samym – jako cierpienie. Kierkegaard tak pisał o samej naturze stawania się 
jako cierpienia:

Stawanie się jest zmianą, ale tego, co konieczne, w ogóle nie można zmienić, ponieważ stale 
odnosi się ono do samego siebie i odnosi się do siebie zawsze w jeden i ten sam sposób. 
Wszelkie stawanie się jest cierpieniem, a konieczne nie może cierpieć, nie może doznawać 
cierpienia rzeczywistości, które polega na tym, że to, co możliwe (nie tylko to możliwe, które 
zostaje wykluczone, ale nawet to możliwe, które zostaje przyjęte), ukazuje się jako nicość 
w momencie, w którym staje się rzeczywiste; bowiem dzięki rzeczywistości możliwość 
zostaje zniszczona6.

2 J.-J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, [w:] tegoż, 
Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przeł. H. Elzenberg, PWN, Warszawa 1956, s. 107–276.

3 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007, s. 146–167.

4 S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, przeł. z oryginału duńskiego i wstępem opatrzył J. Iwasz-
kiewicz, [w:] tegoż, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, PWN, Warszawa 1969, s. 143–144.

5 Tamże, s. 172–173.
6 S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, PWN, Warszawa 1988, s. 89.
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Kierkegaard zwraca uwagę na odrębność samego stawania się i konieczności, 
co okaże się kluczowe w późniejszych rozważaniach na temat lęku przed śmier-
cią. Niezależnie od rozpoznań Kierkegaarda dostrzeżenie samej konieczności 
na marginesie rozważań o stawaniu się nasuwa problem relacji między lękiem 
i koniecznością. Konieczność byłaby tym, co wobec lęku prymarne. Ale sam lęk 
jako wytwór kultury jest już tylko stawaniem się, gdyż jest już przekształceniem, 
powierzchownym wypełnieniem.
Ciekawe pole badawcze otwiera Paul Ricoeur, posługując się pojęciami strachu 
i trwogi, które korespondują ze sobą. Ricoeur pisze:

Sformułuję najpierw bardzo ogólną definicję, zdolną zakreślić pole naszych poszukiwań, 
a mianowicie: strach ma określony przedmiot, a w każdym razie przedmiot dający się określić. 
Uprzedza on częściowe zagrożenie, ograniczone do pewnej tylko części nas samych. Trwoga 
zaś ma przedmiot nieokreślony, i to tym bardziej, im usilniej refleksja próbuje rozdrobnić jej 
cel na wyraźnie zarysowane przerażenia. Ów nieokreślony przedmiot trwogi stanowi jednak 
zagrożenie dla mojej integralności, wykraczając poza podział mego ciała na słabe, zagrożone 
części mojej psychiki na skłócone ze sobą funkcje, mojej osobowości społecznej na przeciw-
stawne role, wykraczając nawet poza rozproszenie mojej wolności na oderwane działania7.

To, co istotne, to dostrzeżenie przez Ricoeura zagrożenia naszej niestabilności przez 
dwubiegunowość naszych niepokojów; przedmiot niepokoju raz staje się określo-
ny, a raz nieokreślony. Dlatego kultura ma za zadanie urzeczywistniać i dookreślić 
lęk, aby stał się tym lękiem konkretnym, mnoży zatem przestrzenie strachu. Zanim 
jednak nastąpi konkretyzacja strachu, lęk jest dla człowieka nicością, pustką. To 
kultura jest tym, co wypełnia lęk i wyznacza mu manifestacje w świecie.
Człowiek staje przed trudem wielowymiarowego poznaniu lęku. Zwrócił na to uwagę 
Martin Heidegger, wskazując na trzy aspekty rozważań kwestii lęku:

Fenomen lęku daje się rozważać z trzech punktów widzenia; analizujemy „przed czym” lęku, 
lękanie się i „o co” lęku. Te możliwe i współprzynależne aspekty nie są przypadkowe. Przez 
nie w ogóle wydobywa się struktura położenia8.

Heideggerowskie „przed czym”, akt lękania się i „o co” lęku zmuszają człowieka 
do zmierzenia się z lękiem, do poddania go refleksji, do próby racjonalizacji lub 
irracjonalizacji w poznaniu. Możliwe jest też oparcie się na intuicji jako jednej 
z władz poznawczych, o co dopominał się Henri Bergson. W każdym przypadku, 
bez względu na aspektowość poznania lęku, człowiek musi radzić sobie z lękiem 
i to kultura wyposaża go w narzędzia, które mają być mu pomocne.

7 P. Ricoeur, Trwoga rzeczywista i złudna, przeł. P. Kamiński, [w:] tegoż, Podług nadziei. Odczyty, 
szkice, studia, wybór, oprac. i wstęp S. Cichowicz, Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 
1991, s. 31.

8 M. Heidegger, Bycie i czas, s. 180.
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Człowiek, którego ogarnia lęk, w swym egzystencjalnym momencie staje nie przed 
samym lękiem, ale przed tym, co ten lęk wypełnia. Kulturowe obrazy i mechanizmy 
oswajania lęku sprowadzają cierpienie – wszak kultura bywa doświadczana jako 
źródło cierpień, jak precyzuje klasyczna Freudowska psychoanaliza9. Ta konkrety-
zacja lęku istnieje w korelacji z cierpieniem. Kultura jest akwizytorem tych stanów. 
To, „przed czym” i „o co” się lękamy, jest umiejscowione w świecie. Wynika z tego, 
że kultura ten świat lęków organizuje i przedstawia. Dlatego człowiek, który jest 
zanurzony w kulturze, jest jednocześnie biorcą – zatopionym w kulturze, jest twórcą 
– współtworzącym obrazy lęków, ale jest też obserwatorem – stojącym z boku swego 
dzieła. W swej postawie egzystencjalnej dostrzega lęk przed swym dziełem poprzez 
właściwe konkretyzacje lęku, czyli swoiste jego wypełniacze. Jeśli popatrzymy 
na to, w jaki sposób kultura wypełnia lęk, zasadne staje się pytanie o mechanizm 
kulturowy lęku. Ten może czaić się wszędzie i dotyczyć różnych sfer aktywności 
człowieka. Człowiek jest tym, który się lęka przedstawień kultury i absorbuje lęk 
kulturowy, ponieważ jest on dla niego czymś bliskim i powszechnym, a przez to za-
grażającym. Dotykając lęku, człowiek mniema, że jest to dotknięcie podstawowe 
– lęku samego, a jest to tylko dotknięcie kulturowych lęków. To niczym żonglowanie 
wytworami kultury, przemieszczanie się pośród obrazów. Można powiedzieć, że 
często mylimy w poznaniu naturę lęku z jego kulturowymi manifestacjami. To tak, 
jakbyśmy byli na Parmenidejskiej drodze mniemania, doxy10. To droga złudzeń, 
ale nie można unieważniać samego pytania o lęk, które się na tej drodze pojawia, 
i to samo pytanie jest prawdziwe w relacji człowiek – lęk.
Lęk, jak ujmuje to Heidegger w analizie „przed czym” lęku, ma charakter zagrożenia, 
które daje znać o sobie w pewnych momentach: spotykamy „coś”, co jest w swym 
charakterze szkodliwe, ale manifestuje się w obrębie kontekstu. I ta szkodliwość za-
grożenia sprawia, że człowiek jest nią dotknięty. Lęk wtedy narasta, jest w bliskości 
z człowiekiem, może też doprowadzić do obezwładnienia człowieka, ale może też 
nie prowadzić do destrukcji. Zagrożenie odsłania jednak samą możliwość destruk-
cji, co lęk jeszcze bardziej pogłębia11. Heidegger umiejscawia lęk w perspektywie 
egzystencjalno-ontologicznej, jego analiza wypływa z uznania egzystencjalnej 
konstrukcji „bycia-w-świecie”.
Trzeba tu jednak powrócić do uwagi wcześniejszej o relacji konieczności i stawania 
się, którą wydobyliśmy za sprawą Kierkegaarda. Konieczność byłaby tym, co wobec 
lęku prymarne, ale sam lęk jako wytwór kultury jest już tylko stawaniem się – jest 
przekształceniem i powierzchownym wypełnieniem. Lęk widziany w perspektywie 
egzystencjalno-ontologicznej wymaga każdorazowo dopełnienia kontekstowego. 
Groza prymarnej konieczności lęku dociera do nas już jako zapośredniczona przez 
zmienne kulturowe obrazy – przestrzenie „stawania się” lęku. Mechanizm kultury 
potrzebuje narzędzi oswajania lęku, w tym na przykład binarnych opozycji: dobro 

9 Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, Wydawnictwo KR, Warszawa 1995.
10 H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 

Berlin 1951–1952, 28 B1.
11 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, s. 183.
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– zło, piękno – brzydota, lęk – nie lęk. Mechanizm produkcji kulturowych lęków 
musi mieć charakter użyteczny i legitymizujący – dla człowieka jest ważne, aby znać 
swój lęk. Zdefiniowany lęk to taki, który możemy próbować oswoić i zapanować 
nad nim. Ale to zdefiniowanie lęku dotyczy tylko poziomu kultury, niejako samych 
wypełniaczy, opakowania lęku, kostiumu, w jakim lęk się pojawia. Kultura staje się 
tu skutecznym akwizytorem lęków.
Takim pierwszoplanowym lękiem w kulturze jest lęk przed śmiercią, gdyż przeży-
wanie śmierci jest nierozerwalnie związane z doświadczeniem bycia człowiekiem. 
Śmierć jest wpisana w życie, co tak dobitnie zostało wyrażone przez Heidegge-
rowskie „bycie ku śmierci”, związane z „byciem-tu-oto w świecie”12. Jednak życie 
jest oswojone przez kulturę. Jeśli uświadomimy sobie, że kultura jest właśnie tylko 
takim wypełniaczem stymulującym intensywność doznań, to wtedy spojrzymy na kul-
turę jak na opakowanie tego, co istotne. Człowiek współczesny pochłonięty jest 
tą intensywnością, powierzchownością i opakowaniem. Śmierć jest koniecznością, 
ale lękamy się dopiero śmierci zapośredniczonej kulturowo. To nasze kulturowe 
wyobrażenia utraty, osierocenia, skończonego, pustego, kruchego, nagłego etc. 
wypełniają kulturowe lęki przed kulturową śmiercią. Kulturowa śmierć to konteks-
towe umieranie, a tego się lękamy i rozwijamy ten lęk w sztuce, w codzienności 
zachowań, w nauce, w historii. Dlatego to nie lęk przed samą grozą śmierci nas trawi, 
bo ten jest „poza dobrem i złem”, gdyby sparafrazować Friedricha Nietzschego13. 
Każdorazowe kulturowe odniesienie do śmierci, jako tego, co napawa lękiem, jest 
już wędrówką po Parmenidejskiej drodze mniemań14. Jest to analogiczna sytuacja 
do tej, którą znajdujemy w pytaniu Parmenidesa o byt i nie-byt. Źródło błędu tkwi 
w dopuszczeniu nie-bytu obok bytu, a także w przejściu w rozumowaniu od jed-
nego do drugiego15. Odnosząc to do lęku, moglibyśmy stwierdzić, że mamy do 
czynienia z ambiwalencją, niewspółmiernością konieczności śmierci i jej „stających 
się” obrazów w lękowych wyobrażeniach kultury.
Współczesność człowieka, jako współczesność wyrażona w kulturze, nie jest już 
skupiona na produkcji metafizycznych obrazów i stawianiu istotnych pytań z gruntu 
„filozofii obecności”. Nie dotyka ona głębi problemu, lecz skupia się na koloryzowaniu 
i praktyczności. Dawne pytania zasadnicze czyni infantylnymi i zdegradowanymi. 
Zastępuje je powierzchownością praktyk i użytecznością „tu i teraz”. Człowiek 
zachowuje się jak w supermarkecie – zbyt dużo kolorowych rzeczy, słabej jakości, 
ale w niskiej cenie, oferowanych na wyprzedażach i z obniżką. I taka jest postawa 
człowieka wobec współczesnych kulturowych lęków, w tym konkretyzacji śmierci. 
Dochodzi do tego pośrednictwo słów, którymi człowiek pomniejsza, powtarza 
i banalizuje doświadczenie. Jak pisze Stanisław Cichowicz:

12 Tamże, s. 327–336.
13 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, Wydawnictwo vis-à-vis/Etiuda, 

Kraków 2010.
14 H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker…, 28 B1.
15 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. E. I. Zieliński, Redakcja Wydawnictw Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, t. I, s. 138–151.
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Samowiedza u ludzi, gdy w grę wchodzi ich własna skończoność, nie jest wiedzą radosną ani 
artykułowaną w sposób beznamiętny, ani werbalizowaną rzeczowo w toku powszedniego 
życia. […] człowiek żyjący w czasie ku śmierci zazwyczaj boleje nad tym; brakuje mu słów, 
gdy pragnie o tym mówić na co dzień, i powierza metaforom, mniej lub bardziej udanym, 
trafności ekspresji; oczywiście bywają metafory równie przejmujące, co piękne…16.

Mamy wielki problem z wypełnieniem współczesnego lęku przed śmiercią w kultu-
rze europejskiej. Z kilku powodów. Wiemy, że śmierć i lęk przed nią rozciągają się 
w perspektywie opowieści wielu ludów, nad którymi namysł europejski się pochyla, 
ale to pochylenie wynika z ciekawości Europy, racjonalności, władzy uniwersalnego 
rozumu i powagi metodologii. Europa na swój użytek „ukulturalnia” te opowieści, 
tropiąc w nich europejskie racjonalne zasady, które są obce dla Innego. Względnie 
dostrzega w nich wybuch egzotyki myślenia, na co zwraca uwagę postkolonializm. 
Przyjmując jednak podstawowe doświadczenie Europy, musimy lęk przed naszym 
umieraniem rozpatrywać z perspektywy europejskiego dziedzictwa, skoro przemawia 
przez nas siatka pojęciowa naszej konkretnej kultury. Wiemy jednocześnie, zgodnie 
z europejskim wyobrażeniem relatywistycznym, że kostiumy lęku, jakie przybiera 
śmierć, są odmienne w różnych kulturach oraz że człowiek inaczej organizuje swoją 
przestrzeń religijną, duchową, mentalną, społeczną, materialną. Ponadto, na co wska-
zuje krytyka kultury Europy, współczesna kultura cierpi na zapomnienie obszarów 
metafizycznych, przeżywa kryzys w pilnowaniu duchowego oblicza dziedzictwa. 
Kieruje się w stronę użyteczności. Zapomnienie trzech filarów dziedzictwa: filozofii 
greckiej, prawa rzymskiego, chrześcijaństwa, a także późniejszego dopełnienia 
oświeceniem, usuwa grunt istotnych pytań w sferze lęku przed śmiercią.
W kulturze europejskiej następuje pewne wynaturzenie w myśleniu o kwestiach 
ostatecznych. To wynaturzenie można zaobserwować wraz z nastaniem medykali-
zacji. W tym miejscu można przywołać, nieco z ironią, słowa Friedricha Nietzschego, 
który bał się nadmiaru lęków przed śmiercią, gdyż obezwładniają one człowieka, ale 
jednocześnie rozwijał niechęć do „dziwacznych dusz aptekarzy”:

322.
Śmierć. – Pewna perspektywa śmierci mogłaby do każdego życia dodawać rozkosznie wo-
niejącą kroplę beztroski – lecz oto, dziwaczni dusz aptekarze, uczyniliście z niej niesmaczną 
kroplę jadu, przez którą życie całe staje się wstrętne!17

Śmierć zostaje użytecznie zepchnięta w ramy medycyny i podniesiona do rangi 
fetyszu walki o życie umierającego człowieka. Ten fetysz życia w równym stopniu 
dotyka użyteczności medycyny, jak i użyteczności religii. Medycyna w drodze ku życiu 

16 S. Cichowicz, Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp, [w:] Antropologia śmierci. Myśl 
francuska, wybór S. Cichowicz, J. M. Godzimiarski, wstęp S. Cichowicz, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 1993, s. 7–8.

17 F. Nietzsche, Wędrowiec i jego cień, przeł. K. Drzewiecki, Wydawnictwo Zielona Sowa, 
Kraków 2003, s. 247.
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rozciąga moment śmierci człowieka, religia natomiast przyjmuje postawę wycofującą 
się i zachowawczą – na przykład rezygnuje z sakramentu ostatniego namaszczenia, 
zastępując go „sakramentem chorych”, który nie dotyczy tylko chorych śmiertelnie 
(„udziela się go w Kościele zbiorowo starcom cieszącym się dobrym zdrowiem”, 
jak pisze Philippe Ariès). I tak sakrament ten przestaje być związany ze śmiercią, 
bo nie jest już bezpośrednim do niej przygotowaniem18.
Współcześnie śmierć człowieka jest przedstawiana jako jedno z wielu wydarzeń, 
sytuowanych na równi z narodzinami niedźwiadka w zoo. Śmierć w swej medial-
nej obróbce jest czysta, oswojona estetycznie, zawsze można zrobić dubla albo 
wybrać zdjęcie bardziej bądź mniej adekwatne do interesującego nas przekazu. 
Medialność śmierci jest pokazem śmierci bez lęku i bez refleksji. Cała siła przekazu 
umiejscowiona jest w wizualizacji śmierci i obojętności przekazu. Chętnie pokazu-
jemy śmierć na ekranie, ale niechętnie podejmujemy temat komunikowania komuś 
rychłej śmierci czy oznajmiania śmierci bliskich. Trudność tematu ma ścisły związek 
z naszym doświadczeniem – nie chcemy uczestniczyć w oznajmianiu śmierci czło-
wiekowi, tak jak nie chcemy uczestnictwa w czyjejś agonii.
Obrazkowy przekaz zaspokaja potrzebę wiedzy i odpowiada na odczucia człowieka, 
gdyż kondycja i wrażliwość masowego człowieka współczesnego jest piktograficz-
na i znakowo uproszczona, w żadnym razie zachodnie znaki nie stanowią jednak 
znaków pustych19. Sensy są uproszczone. Namysł dla człowieka obrazkowego jest 
podejrzany, gdyż bazuje na innych zasadach budowania i przekształcania wiedzy, 
jest problemowy. Cechą współczesnej kultury jest masowość i powierzchowna 
wspólnotowość. Gdzieś w tle zawsze pobrzmiewa mantra „razem możemy więcej”, 
niezależnie od okoliczności, czy odnosi się to do wydarzenia zabawy, czy do śmierci. 
Pędem owczym formujemy się w stada. Kulturowe stada dają pozorne bezpieczeń-
stwo i anonimową tożsamość, a także pozór bycia razem. Ta wspólnotowość jest 
tylko lustrzanym odbiciem dawnej głębi, jest powierzchownością. Jest spychaniem 
tego, co istotne i brakiem odpowiedzialności.
Pytanie o metafizyczny lęk przed śmiercią jest niezrozumiałe dla współczesnej 
kultury, gdyż powierzchowne standardy są pro-life, a polityczna poprawność każe 
wychwalać doraźne życie. Lęk zostaje zastąpiony przez wypełniacze kulturowe, 
których i tak człowiek dzisiejszy nie zgłębia, nie rozumie, bowiem są dla niego tylko 
szczątkową archaiczną praktyką tradycji, religii czy retoryką godności. Nikt nie pyta 
o dobrą śmierć, bene moriendi jest wykluczona z dyskursu publicznego, styl życia 
wymusza pragnienie nagłej śmierci. Stąd mors repentina, dawna złowroga śmierć, 
której się lękano, staje się teraz śmiercią upragnioną – ledwie i szybko przerywającą 
życie, nieobecną długo w przestrzeni publicznej:

18 Zob. P. Ariès, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-
szawa 1992, s. 550–553.

19 Por. R. Barthes, Imperium znaków, przeł. A. Dziadek, wstępem opatrzył M. P. Markowski, 
Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
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Skora śmierć […] nie uprzedzała o sobie, przestawała być koniecznością groźną, ale oczeki-
waną i chcąc nie chcąc akceptowaną. Rujnowała wtedy porządek świata, w który wszyscy 
wierzyli, stawała się bezsensownym narzędziem przypadku, a czasem przejawem gniewu 
Bożego. Dlatego mors repentina uchodziła za haniebną i wstydliwą20.

Współczesne pragnienie śmierci nagłej, bez bólu, bez refleksji wpisuje się w dzisiej-
sze czasy recyklingu, jednorazówki, narracji młodości i politycznej poprawności. 
Wszystko, co łączy się ze śmiercią i lękiem przed nią, ma być sterylne. Ta sterylność 
tak głęboko zapada w umysł człowieka, że nawet o byt żyjących bliskich po jego 
śmierci ma się on lękać jedynie powierzchownie, czego przykładem są reklamy 
firm oferujących ubezpieczenia na życie dla seniorów, które sprowadzają dawny 
rytuał śmierci, w tym konieczności sporządzania testamentu, do sentymentalnej 
i banalnej narracji.
Ta sterylność śmierci i jej medykalizacja rugują kulturowe cechy śmierci, które były 
obecne w wiekach wcześniejszych i przetrwały aż do momentu umasowionego 
wyprowadzenia umierającego z domu do szpitala. Szpital jako miejsce dla życia jest 
miejscem dla odwlekanej śmierci, bo taka jest konsekwencja rozwoju medycyny, 
zmiany roli lekarza, a tym samym i roli umierającego. Człowiek ma umierać zgodnie 
z regułami medycyny i jeszcze ma być „szczęśliwym dawcą organów”, co wymaga 
współpracy z techniką medyczną, która staje się systemem decyzyjnym – system 
wie, kiedy śmierć „już jest”. Szpital stał się przestrzenią, gdzie śmierć i lęk przed 
nią obojętnieją. To przestrzeń w świadomości zbiorowej nacechowana życiem, 
co manifestuje się w takich stwierdzeniach, jak: „lekarze walczą o życie”, „robimy 
wszystko, co możliwe”. Szpital równa się życiu albo przynajmniej poczuciu robienia 
wszystkiego, co możliwe w obliczu konieczności.
To, jak kulturowy mechanizm oswojenia radzi sobie ze śmiercią, obrazuje nam, w jaki 
sposób zmienia się dekoracja dotycząca śmierci. Im mniej refleksji nad śmiercią, tym 
dekoracje są bardziej wystawne. Jak zauważa Ariès, mechanizm psychologiczny 
już w początkach XX wieku wyodrębnił śmierć ze społeczeństwa, co spowodowało 
pozbawienie publicznego charakteru ceremonii. Śmierć została sprowadzona do 
prywatności umierającego i jego rodziny. Śmierć została oddalona, człowiek już 
nie asystuje przy śmierci, dzieci nie biorą udziału w pogrzebach. Śmierć została 
wygnana. Lęki zaś zostały banalnie oswojone.
W takiej sytuacji współczesny kulturowy lęk stał się użyteczny, sprowadzony cho-
ciażby do lęku o użyteczność ciała zmarłego – z perspektywy transplantologii lę-
kamy się braku zgody na przeszczep. Oswojenie dawnych lęków przynosi retoryka 
nieobecności i milczenia. Widoczne jest to w zerwaniu kontaktów bliskich z umie-
rającym, gdyż to lekarz, jako powiernik i pośrednik śmierci, zostaje wzmocniony 
nowoczesnym systemem medycyny. Technika asystuje przy śmierci. Wyprowadzenie 
śmierci z otoczenia bliskiego umierającemu prowadzi do zerwania z pewnym mo-
delem umierania. Umieranie było bardzo dobrze skodyfikowane, o czym świadczą 
podręczniki dobrego umierania. Cały rytuał umierania świadczył o racjonalnym 

20 P. Ariès, Człowiek i śmierć…, s. 24.
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przygotowaniu do śmierci i był oswojeniem metafizycznego lęku, co wiązało się 
ze świadomym wykonywaniem skodyfikowanego obrządku:

Czynności dopełnione w ten sposób przez umierającego, który ostrzeżony o bliskim końcu 
kładzie się na wznak, zwrócony ku wschodowi, z rękoma złożonymi na piersi, mają charak-
ter ceremonialny, rytualny. Dostrzegamy w nich ustny na razie materiał tego, co stanie się 
średnio wiecznym testamentem, nakazanym przez Kościół podobnie jak sakramentalia; jest 
tam wyznanie wiary, spowiedź, prośba o przebaczenie tych, którzy pozostają przy życiu, 
pobożne dyspozycje na ich intencję, polecenie duszy Bogu, wybór miejsca na grób21.

Człowiek, który był świadomy konieczności końca jestestwa w wymiarze material-
nym, wypełniał rytuał kulturowy, ale jednocześnie wyobrażoną śmierć sytuował 
poza kulturą, w wymiarze duchowym i nieprzeniknionym. Kultura zawłaszczała 
zmagania z lękiem śmierci, dyktując człowiekowi gotowe rozwiązania, ale dotykała 
głębi lęku, każąc go celebrować. Jeśli popatrzymy na współczesny lęk przed śmier-
cią, to okazuje się, że doświadczany Lebenswelt22 wytrąca po drodze śmierć. Cały 
mechanizm śmierci jest poddany umasowieniu i ujednoliceniu. Wszystkie gesty 
dotykające tego, co istotne w myśleniu o śmierci, zostają zastąpione przez formuły 
bez znaczenia. Następuje bezrefleksyjne traktowanie tego, co konieczne. Można 
oczywiście powiedzieć, że to, co niesie ze sobą śmierć, jest nie do ogarnięcia przez 
człowieka i bez znaczenia jest to, jak i gdzie umieramy. Można popatrzeć na kul-
turę jako twór niedoskonały, ale i tak uznać, jak chciał Gottfried Wilhelm Leibniz, 
że żyjemy w najlepszym z możliwych światów23. Jednak można także poddawać 
krytyce powierzchowne oswojenie lęków i uznać, że konieczne jest skupienie 
na metafizycznym lęku. Być może tęsknota współczesna za nieobecną metafizyką 
skrywa się w przywiązaniu do gromadzenia nie tyle rupieci czy rzeczy chwilowych, 
ile drogocennych przedmiotów, które są z nami związane. Brak namysłu nad śmiercią 
jest przykryty rzeczami i atencją, z jaką człowiek odnosi się do nich. W wymiarze 
szerszym rzutuje to na naszą kondycję duchową i oddala nas od rozumienia natury 
człowieka. Ani zwierzę rozumne Arystotelesa, ani istota przeżywająca siebie Kier-
kegaarda, ani najwyższa wartość Jacques’a Maritaina, ani Augustyńskie ujęcie czło-
wieka jako tajemnicy – nie trafiają współcześnie na podatny grunt. Współczesność 
wytwarza konstrukt człowieka z nowych komponentów kulturowych. Umasowienie, 
demokratyzacja, globalizacyjne procesy kultury zachodniej przekładają się na to, 
że człowiek jest „pod rzeczami”24, a człowieczeństwo nie jest już okryte tajemnicą, 
jedynie coraz skuteczniej jest dookreślane przez kolejne rzeczy i przywiązanie do 
powierzchowności wiedzy, w tym do ignorancji problemów istotnych, na przykład 

21 Tamże, s. 31.
22 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. Wprowadzenie do 

filozofii fenomenologicznej, przeł. S. Walczewska, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków 
1987.

23 G. W. Leibniz, Monadologia, przeł. i wstęp H. Elzenberg, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 1991.

24 M. Heidegger, Bycie i czas…
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lęku przed śmiercią. Pozostała nam kulturowa banalizacja lęku przed śmiercią, po-
zbawiona grozy płynącej z surowego spojrzenia na konieczność śmierci.
Dzisiaj śmierć jest nieobecna, gdyż współczesnym ludziom trudno ją sobie wyobrazić 
i pojąć, może dlatego funkcjonuje jedynie powierzchowny lęk przed nią. Dawny 
charakter śmierci, z którą człowiek był pogodzony, zaniknął. Nie ma już tej bliskości 
ze śmiercią, nie ma zarządzania ostatnim aktem, który odgrywamy. Jednym słowem, 
odeszliśmy od standardu umierania, który opisuje Lily Pinkus w exemplum śmierci 
starej wiktoriańskiej damy, która sama obejmuje kontrolę nad swoim umieraniem:

W dniu siedemdziesiątej rocznicy urodzin dostała ataku i przez kilka godzin była nieprzy-
tomna. Kiedy się ocknęła, kazała się posadzić na łóżku i z nadzwyczaj miłym uśmiechem 
i błyszczącymi oczyma wyraziła chęć zobaczenia się ze wszystkimi domownikami. Pożegnała 
się z każdym indywidualnie, jak gdyby wybierała się w długą podróż, prosiła o przekazanie 
słów wdzięczności przyjaciołom i krewnym, wszystkim, którzy się nią zajmowali. Osobno 
wspominała o dzieciach, które ją rozweselały. Po tym zebraniu, które trwało około godziny, 
Fritz i ja zostaliśmy przy niej sami, do chwili, gdy bardzo serdecznie pożegnała się z nami 
mówiąc: „Teraz pozwólcie mi spać”25.

W wieku XX i XXI nie ma już miejsca na spokojną śmierć, bowiem medycyna 
i lekarze, jako strażnicy życia, ją zagarnęli. Następuje dewaluacja i desakralizacja 
śmierci przy jednoczesnym gloryfikowaniu życia. Śmierć została zdegradowana, 
a dawny metafizyczny lęk jest artykułowany jedynie w powierzchownie wyrażanym 
lęku. Lękamy się o doraźne i konsumpcyjne życie, zapełnione rzeczami. Apoteoza 
życia powoduje, że śmierć, która dawniej była śmiercią bliską i zadomowioną 
w przestrzeni człowieka, teraz staje się mniej odczuwalna. Cywilizacja poddała 
obróbce śmierć, zmieniając jej dekorację i rugując ją z dyskursu publicznego. 
Cywilizacja powierzchownego życia toleruje człowieka chorego przez krótki czas, 
licząc na szybki efekt postępowej medycyny. Niecierpliwa cywilizacja nie odnosi 
się z atencją i współczuciem do długotrwałej choroby. Naturę zniecierpliwienia już 
dawno opisał Nietzsche:

314.
Nie chorować za długo. – Należy się wystrzegać choroby za długiej, albowiem wkrótce 
widzowie zniecierpliwią się zwykłym obowiązkiem okazywania współczucia, ponieważ 
podtrzymywanie w sobie przez czas dłuższy tego stanu przyczynia im trudu – i wtedy na-
tychmiast przechodzą do podejrzewania waszego charakteru, wnioskując tak: „zasługujecie 
na chorobę, i my nie potrzebujemy już wysilać się na współczucie”26.

Nasze zniecierpliwienie uległo przyspieszeniu. Medycyna zwalnia człowieka z bycia 
cierpliwym i długotrwale odpowiedzialnym przed umierającym. Można powiedzieć, 
że w wyniku naszej pochopnej i pośpiesznej myśli śmierć i lęk przed nią zostają 

25 L. Pincus, Death and the Family, Random House, New York 1975, s. 4–8.
26 F. Nietzsche, Wędrowiec i jego cień…, s. 245.
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niejako oddzielone od człowieka, są marginalizowane, a w końcu stają się nieme. 
A przecież fundamentem dla człowieka jest to, że życie i śmierć są jedynie aspektami 
tego samego bycia27. To, co integralne w człowieku – chodzi tu o integralność życia 
i śmierci – zostaje wydarte przez dzisiejszą kulturę. Na człowieku, jak na zwierzęciu, 
przeprowadza się wiwisekcję kulturową, która jest wynikiem zmiany globalnych 
standardów etycznych i estetycznych, co prowadzi do ujednolicenia i obniżenia 
wartości różnych sfer życia człowieka. Każdy ma mieć dostęp do takiej samej 
śmierci, do takich samych lęków.
Jesteśmy cywilizacją chwilowego i powierzchownego życia; Zygmunt Bauman, 
powiedziałby: „płynnej nowoczesności”28. Afirmacja doraźnego życia sprawia, że 
może i kierujemy oskarżenia wobec cywilizacji śmierci, jednak naprawdę śmierć 
pozostaje na marginesie naszego życia.
Człowiek jako istota ułomna jest jednak zobowiązany nie tylko do wytworzenia 
kultury jako rekompensaty ułomności fizycznych – jak chciał Arnold Gehlen29, ale 
i do jej udoskonalania. Zatem jego obowiązkiem jest przekształcanie, w tym również 
przekształcanie myślenia nad tym, co konieczne. Stąd obowiązkiem człowieka jest 
kształtowanie głębi kultury, która nie ucieka od pytań o konieczność śmierci i lęku 
przed nią. Uznanie grozy doświadczenia śmierci jest w stanie na powrót wyzwolić 
nas z powierzchowności lęków. Jednak nic nie wskazuje na to, by kultura współ-
czesna zmierzała w stronę zwrotu metafizycznego.
Jesteśmy zatem skazani na kulturę, która manipuluje użytecznymi pytaniami o uży-
teczne życie.

BETWEEN THE NECESSARY AND THE POSSIBLE, OR HOW CULTURE 

TURNS THE EXISTENTIAL FEAR BANAL. THE CASE OF DEATH

The paper is an attempt to reflect on the tension between the necessity of fear 
and its neutralization within culture, which makes them tangible and trivial. 
One can get rid of fear, finding allies in theology, metaphysics or ethics. In 
these spheres fear gains a positive dimension, has its space – these are where 
human existence can be purified and rid of fear. However, is this triad: theology 
– metaphysics – ethics enough in contemporary culture, or does fear merely 
confirm and seal human loneliness?

27 Por. G. Simmel, Filozofia kultury. Wybór esejów, przeł. W. Kunicki, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 105–117.

28 Zob. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2006.

29 Zob. A. Gehlen, Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt, Vittorio Klostermann 
GmbH, Frankfurt a. Main 1962.
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