


Podszedłjeszcze wyŻĄ i dotaił do szlaku turystycznego,
jacyś młodzi ludzie z plecakami pozdrowili go, gdy ocierał pot"
który zalelvat mu oczy' i poszli dalej. Właściwie szkoda mu
było, że tak poszli. Mógłby im opowiedzieó, jak tu przycho.
dził, kiedy był w ich wieku, jak troclię niiej na wilgotnynr mchu
kochał się po razpierwszy zkobietą albo pokazać imzgóry,
gdzie stał wiatrak olbrichtów, który ruchliwmi ramionami
dawał znaki wsi. Chciał nawetz nimi zawołać, alę zabra-
kło mu w płucach powietrza. Sercę waliło mu gdzieś w
gardle i dławiło. Byłoby zmamowaniem okazj i teraz wracac,
więc z ogromnym wysiłkiem podszedł jeszcze kilkaset metrÓw
i znalazł się na samym szczycie ,przezktóry przechodzita gra-
nica. Z daleka zobaczył obielone stupki ganiczne' Zrobiło mu
się słabo' gdy wyobrazit sobie powrót. Co by było, gdybym tu
umarł, pomyś|ał i powlókł się do słupów. Wydało mu się to,
nie wiedzieć czemu' śmieszne. Iść taki kawał pod górę, jechać
tu przez pół Ewopy, zyć tyle lat w portowym mieście, spłodzić
dwoje dorodnych Niemców, zbudować dom, kochaó się na
śmierć,przeĘć wojnę. Zaśmiał się sam do siebie i wyciągnął
z kieszeni czekoladkę. Prrystanął i stararrnie odwij ał'jązezłot-
ka, ale kiedy jąwłoŻył do ust' wiedział juŻ,Żejużjej nie prze.
łknie. Jego ciało było zajęte czym innym, nie miało już głowy
dojedzenia. Serce odliczało uderzęnia, arterie rozluŹniaĘ się,
mózg produkował narkotyk łaskawej śmierci. Pęter usiadł pod
słupem ganicznym z'czekoladĘw ustach
i daleki kąg horymntu po woli ciągn{ jego
wzrok. Jednąnogę miał w Czechach, dru-
gąw Polsce. Siedział tak z godzinę i sekm-
da po sekundzie umierał. Na koniec pomy-
ślaljeszcze o Eńce' że czeka tam na dole w
samochodzie i na pewno się martw.i. Może
nawet zawiadomiła policję. Teraz jednak
nawetjego ukochana Erika wydała mu się
jakaś oddalona i nierealna. Jakby przóśnił
całe Ęcio: I wcale nie wiedział, kiedy uma-
rł, bo to rrie działo się od razu, tylko po tro.
chu _ wszystko się w nim rozpadało.

Kiedyzaczęłozmierztl.nćznależligo
czescy graniczrricy. Jeden szukał jeszczetn
jego ręce pulsu' a drugi, młodszy, patrzył
ze strachem na brą7owączekoladowąstuz-
kę, która sączyła się z ust na szyję. Ten
pienvszy wyciągnął radio, popatrzylt pyta-
jąco na drugiego i obaj spojrzelinazega-
rek. A potem całkiem jednomyślnie prze-
łozvli nogę Petera z czeskiej strony na pol-
sk4. Ale i tego |ryło inr nrało, bo delikatnie
przeciągnęli całe ciato na północ, do Pol.
ski. I poszli.

Pół godzin," później Petera znalazĘ
światła latarek polskich wopistów. Jederr z
rrich k^.zyknął ,,Jezu!'' i odskoczył; drugi
odruchowo chwycił za broń i rozglądał się
wokół. Było całkięm cicho, amiastaw do-
linach wyglądałyjak rzrcone papierki po
czekoladkacĘ wktórych odbijająsię gwiaz-
dy. Polacy spojrzeli w twarz Peterowi i
chwilę naradzali się cicho. W uroczystym
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Tak też Petęr Dieter zapamiętał swoją
śmieró, zarrimjego dusza odeszła nazawsze
-jako mechaniczrry ruch, wjednąi w dru-

gąstronę, jako balansowanie na kawędzi. I właściwie ostat-
nim obrazem jaki pojawił się wjego rozpadającym się umyśle
było wspomnienie wambierzyckiej szopki - drewniane ludziK
posuwająsię w pomalowanym farbkanri kajobrazie wykonu-
jąc przypisane im przez ich stwórcę mechaniczne ruchy _ idą
drervniani ludzie, poganiają drewniane kowy, biegną drew-
niane psy, jakiś człowiek śmieje się drewniano, wyżej inna
postać z wiadrami macha ręĘ w namalowane niebo idzie na-
malowany dyrrr' na zachód lecąnamalowane ptaki. Dwie pary
drewnianych Żołnierzyków w nieskończoność przenosząPe-
tera Dietera z jednej strony na drugą. l

3 lVlagdalena Poprawska
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Prowd.zi pan w Punaniu ho-
spiłiun dla uniłrąjqcyeh Czy
wtzlsc! bez względu na prze.
honania umier amy pod,obnie?
Dlaułgo iln śniłrtź tnłba daj.
rzewoó?
Cz|owiek zb|iżający się do kresu Ą.

cia dokonuie rozrachunku. Liczy, co było
dobre w zyciu. Myśli o tym, co bylo z|e.
Cice|y Saunders, pienrvsza osoba, która
za|ożyła w Ang|ii hospic1um, opar|a funk-
cionowanie tel insMucii na rozważaniach
Davida Tasmą, Zyda polskiego pochodz*
nia, ktÓry W 1947 roku umierał w londyń.
skim szpitalu św. Kzysaofa,

Saunders zaimowała się Davidem
Tasma, opatrywala jego rany, podawata mu
leki, ale pzede ws4/stkim (i to iest chyba
najważnie1sze} była świadkiem jego ducho
wego cierpienia. Tasma okreś|a| swoje
dcie jako nie spełnione i krótkie. MÓwit,
że nie zrobi| tego wszystkiego, co chciał
zrobić, a tu trzeba umierać. Myślę, że roz.
rachunek z zyciem, kÓry bordzo często Wy.
pada dla nas bardzo kfficznie, iest próbq
zbi|ansowania swoich zyciowych sukcesów
i niepowodzeń' Bardzo trudno powiedziec,
co jest największq Wartością W łciu, któ
re może być krotkie, a|e może obfitowaĆ
w bardzo wie|e twÓrcrych wydaneń.

Zastanawianie się nad sensem cier-
pienia jest bardzo istotnym elementem
dojnewania duchowego i dojnewania do
śmierci' Ktoś może chcieć wczeŚniej
umzeć, d|atego że jego cierpienie jest bar-
dzo wie|kie, nie może sobie z nim pora-
dzic. Nie mÓwię w tei chwili o cierpieniu
fizycznym, które można naiczęŚciei uśmie-
zyć, myś|ę raczejo niepokoju duchowym,
o spotkaniu z przyszłościq.

Czy to, z jakim nastawieniem ducho
.wym czlowiek umiera, zależy tak bardzo
od tego, cay jest wierzący, czy też nie - to
sq pytania, które zawsze sobie stawiamy i
nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi.
Chcia|bym przywołać w Ęm miejscu Pau|a
Tiiiicha, ieologa ewangeiickiego, ktory
mÓwi o tym, że cz|owiek boi się zarÓwno
potępienia. jak itego, że po śmierci czeka
go nicośc. A|e obawia się także, czy zycie,
które jeszcze ma, czy ono ma Sens.

W spółłr,csna eyuźlizuj a oilsu.
wo śmieró w dalszy pl,atl^ Nikt
nikogo dł umfurunźu nie przy.
gotowuje, & wręcz prnciwnie,
mówi się wprost - od śmierei
tnłba rci'ekać, a człowieka tne.
ba w szpźtalu ,zreperowaó,.
N qsru śwźadan.ość ograłńłn sĘ
da daczesnaścź. Byó możre jest to
alliązane z obwq przcd, tłtratą
sensu żyeia, ohtórąj przed cłtułź.
fu pan puoźeilaiał. Moóp właśnłc
ta obawa każe wspóIczemcnw
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cztowiekowź od,daloć się oil
umierolńa9
Okres zb|iżania się do kresu życia jest

okresem przyspieszania naszych wysi-
łków' aby coŚ ważnego zostawić d|a in-
nych' Gdybyśmy mie|iZastanawiac się nad
tYm, czy kiedyŚ umiera|iśmy inaczej niż
teraz, na|eża|oby zwrócić uwagę na prze-
miany ku|turowe i menta|nościowe. Jest
większa seku|aryzacja zycia, jest większy
postęp techniczny. Właściwie do .l942

roku. kiedy A. Fleming wyna|azł penicyli-
nę, szpita|e btĄ miejscami umierania. To
było norma|ne. W szpita|u można było daó
choremu większq u|gę, chory nie czuł się
tam tak samotnie.

Po Ęm pzelomie szpita|e zaczę|y być
postnegane jako miejsca, gdzie przede
wszystkim na|eża|o dokonać dok|adnei dia-
gno4l i uleczyć cz|owieka, uratować mu
życie. To prawda - cywi|izac|a i moderni.
zac.ia, postęp |eczenia, może dehumaniza-
cja medycyny sprawi|y, że świadomoŚć
tego, iż szpita|'est także miejscem umie
rania, zesz.|a na da|szy plan. Smierć obec.
nie jawi się jako porażka |ekana. persone
Iu medycznego, porażka nowoczesności.

Czy obnęily ponasqiq w wnił.
ratił? Dlaczego ludaźe nic clwą
patrzeć na śmierć swoich bli-
skiłh, tą.k jak to było ilu:nicj.
Cry pnyczyn'a tkwź tylka i ury
łc,*źe w nataj mentalluńai?
Zwyczaje ku|turowe sq bardzo waż-

ne i one pomagajq wszystkim. WspÓ|ne
uczestniczenie w obrzqdkach chowania
ciała, w spotkaniach na cmentarzu, pr^|-
wodzi na myśl cz.lowieka, którego się stra-
ciło. W zwiqzku Z tym, śmierć jest ciqg|e
obecna w naszym życiu i musimy to zaak.
ceptować. Możemy mieć rÓżny stosunek
do świata, a|e śmierć musimy zaakcepto
wać, jeże|i nasze życie ma pzebiegaĆ w
harmonii.

To, co obserwujemy dzisiai, jest
ly..ieł'zVa nr.i tpno :hrl h'",ó b|isko człc'l',ie.vv (vYv,

ka umiera1qcego. Staramy się nie obser.
wowaĆ zwłaszcza ostatnich godzin życia,
które sq d|a wszystkich wie|kim cierpie-
niein. Myślimy czasem o śmierci w spo.
sób fi|ozo{tczny. MyŚ|imy o Śmierciw spo
sób zwiqzany z ku|tem cla zrnarĘch, a|e
uciekamy ciqg|e od zajmowania się |udŹ-
mi, któzy cierpiq i znajdujq się b|isko śmier'
ci. Wypieramy ze świadomości fakt, że
ktoś b|iski unrrze; Że my umrzemy. Toczy
srę w nas ciąg|e jakaŚ wewnętnna Wa|ka.
Dotyczy io zwiaszcza tych ludzi, ktÓzy
majq jakieŚ o|bnymie kłopoty w zyciu, ich
filozoiia zyciolva nie jest skrystalizowana.

Wiemy o tym, że jak nasi dziadkowie
umiera|i, to zbieraii Wszystkich wokół sie.
bie. Kiedv w moim domu umierała siostra
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molego o1ca, prryiej |ożu byV rownież moje
dzieci.:Ona mówl.a nam z ko|ei, że kiedy
umierai mój ojcibc' wsa7scy.by|l zgroma-
dzeni pn'y jego lożu' 0n starał się zdqżyć
wszystkoprzekazać. Myślę. że na wsi jest
jeszcze nairryEei prawdy i szczerości, dużo
tutaj ocalai$i kulturowei tradycji umiera-
nia w rodzinie.

W pożlańskie1 Akademii Medycznej

.proWadzęząjęcia d|a studentów amerykań-
skich. Ca|kiem niedawno rozmawiałem z
iednym.z nich. Opjsał mi pogneb b|iskie-
go.r.nu czlÓwieka w Stanach. Uroczystość
odbywała $ię za miastem. Miało to cha-
rakter troełię pikniku. W wie|kim parku w
czaSie tmania pogzebu odbywały się ied.
nocześnie spotkanla towazyskie i śluby.

dzieci, które twozy! rysunki w obozie w
OŚwięcimiu. To byiy rysunki na ścianach
ce| straceń. To byty motyle - symbo| wy-
zwolenia. Moty| to piękny owad, który
krÓtko łie. po czym wz|atuje do nieba. To
normalnę, ie kazdy chce opowiedzieć o
tym, czeEo nie zna, czego się |ęka' l

bardżó krótko.
,.a może nawtjl
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Iudzi pogodnytń. \fi Rułii
przykład śmierć jest czymś radosnym.

P'.vz*q
l|| S|ę z zle|
Najwyzszym.

Śmierć nie po*i .uii.łłią.ffiĘ
niepolzebnymi cię r.prehiami; czasem.:rnó
wimy, że cz|owiek.chce swojp cieęiepie
oddać Bogu, że |es!to bó| oczy5zczajqcy.
To sq bardzo indywidilalne odczuch i pe
stawy, które iednak nie powinny być ge
neializowane. MÓwi o tym ,,Evange|ium ]Ś]::;: :

mÓwi Kościol. Cz.łowiek nie zaslr.r.

pożegnanli si'ę
do

chodu, usiadłi pnez
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z cÓrkq' By|i polączeni w uŚcisku. Toby|o
pożegnanie. .
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