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Luminarze tanatopedagogiki
Aszer Rubin uważa, że większość ludzi jest głupia
i że to głupota ludzka sprowadza na świat smutek.
Nie jest to grzech ani cecha, z którą się człowiek
rodzi, ale zły pogląd na świat, błędna ocena tego,
co widzą oczy. W rezultacie ludzie spostrzegają
wszystko osobno, każdą rzecz w oderwaniu od po
zostałych. Prawdziwa mądrość to sztuka łączenia
wszystkiego ze wszystkim, wtedy wyłania się wła
ściwy kształt rzeczy*
1.

Wprowadzenie

Chcąc rozpocząć tekst zgodnie z hołdowanymi zasadami, warto na samym po
czątku przytoczyć z Wielkiej encyklopedii PWN hasło „luminarz”. Niestety jego
odnalezienie okazało się niemożliwe. W XVI tomie pomiędzy pojęciami „lumet”
a „luminizm” znaleźć można hasło „luminal”, „luminacja”. Niestety, szukanego
hasła nie ma2. Następnie poszukiwania dotyczyły Encyklopedii PWN - Religia,
ale w tomie szóstym również nie ma nic na ten temat3. Wydawać by się mogło,
że w Encyklopedii pedagogicznej, gdzie etos mistrzów, nauczycieli powinien mieć
swoje miejsce, hasło „luminarz” również nie znalazło się w opracowaniu4.
Po długich poszukiwaniach okazało się, że jest krótka lakoniczna wzmianka:
„luminarz - przestarzałe, człowiek wybitny, zasłużony, przodujący, znakomitość”,
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w Małym słowniku języka polskiego5. Natomiast w Słowniku wyrazów obcych znaj
duje się informacja: „luminarz - łacińskie - luminar, człowiek wybitny, sławny,
zwłaszcza w dziedzinie nauki, kultury, oświaty, znakomitość”6. Pochylając się
więc nad łacińskim słowem luminar, w słownikach znaleźć można odniesienia
do „pochodni, światła, gwiazdy, blasku, znakomitości niosącego światło czy mi
strza”7. Wydaje się, że w dociekaniach o luminarzach tanatopedagogiki możemy
mówić o mistrzach, o tych, którzy z jednej strony swoimi rozważaniami wpisali
się w przyjętą myśl tanatopedagogiczną, stanowiąc jej filar i podstawę, z drugiej
w przedstawionych postaciach owo luminare to nie tylko sapientia portantes8, ale
swoista artes serviunt vitae, sapientia imperat. Ów dualizm luminarzowania to
obraz mistrzów tanatopedagogiki: Viktora Frankla, Karola Wojtyły, Antoinea de
Saint-Exuperyego i Wojciecha Chudego. Niewątpliwie wybitną postacią kładącą
podstawy do autorskiego rozumienia tanatopedagogiki9 jest również Paul Tillich.
Przyjęta w konwencja dualizmu praca każę odnieść się do postaci tego wybitnego
teologa jako wymykającej się prostym, jednoznacznym oglądom i w tym kontek
ście należy podjąć rozważania nad jego tanatopedagogiką w oddzielnym tekście.
Analiza semantyczna zaproponowanego tytułu poza pojęciem „luminarz”
zawiera również pojęcie „tanatopedagogika”, do którego już kilkukrotnie czy
nione były odwołania i które wymaga wyjaśnienia. Szczegółowa analiza pojęcia
stanowi kluczowy wywód w trzech monografiach: Tanatopedagogika w doświad
czeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci10, 11
Percepcja lęku przed śmiercią
w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej" oraz Funkcjono
wanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną12. W tym miejscu waż
ne jest jednak przybliżenie założeń i rozumienia tej subdyscypliny pedagogiki
specjalnej, dla której Jubilat, ks. prof. Zbigniew Marek tak wiele dobrego uczynił,
np. poprzez recenzję wcześniej wskazanej monografii Tanatopedagogika w do
świadczaniu..., stanowiącej, zdaniem wielu, pierwszą publikację podejmującą
całościowe ujęcie i usystematyzowanie tanatopedagogiki.
5 Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, Z. de Bondy-Łempicka, H. Chociłowska,
H. Auderska, Warszawa 1993, s. 353.
6 Słownik wyrazów obcych, red. B. Pakosz, H. Chociłowska, Warszawa 1993, s. 515.
7 Latin Definitions for: luminar (b.d.), http://www.łatin-dictionary.net/search/łatin/luminar
(dostęp: 16.03.2017).
8 W. Thiele, Sapientia Salomonis, Freiburg 1977, s. 495.
9 J. Binnebesel, Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci,
Toruń 2013, s. 250-252.
10 Tamże.
11 J. Binnebesel, Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej
Terapii Zastępczej, Toruń 2017.
12 G. Godawa, Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną. Studium
tanatopedagogiczne, Toruń 2016.
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Tak więc tanatopedagogika to: „nauka o wychowaniu ze świadomością
śmiertelności, wpisaną w naturę bytu ludzkiego, opartą na fundamentalnej
zasadzie poszanowania godności i wolności każdej istoty ludzkiej oraz niena
ruszalności i apriorycznej wartości życia ludzkiego”13. Istotę tanatopedagogiki
ująć można w jej dwóch wymiarach: teorii - idei oraz praktyki. Podstawą ni
niejszego tekstu jest przede wszystkim pierwszy element: teoria - idea, gdzie
wskazane wcześniej osoby stanowiły klucz jej tworzenia i rozumienia w ujęciu
idei człowieka i śmierci, które jasno zostały wpisane w samo rozumienie tana
topedagogiki: godność, wolność i podmiotowość życia ludzkiego oraz fakt, że
śmierć stanowi jego naturalny element.

Viktor Emil Franki

Osoba i dzieło Frankla to szczególna jedność idei i czynu, w którym uzupełnia
i przeplata się idea z życiem, gdzie życie legitymizuje dzieło, a dzieło życie. Viktor Emil Franki urodził się 26 marca 1905 roku w Wiedniu, w średniozamożnej
rodzinie żydowskiej, jako drugie dziecko Gabriela Frankla i Elsy Lion14. Ojciec
Viktora, pochodzący Moraw Południowych, był urzędnikiem Ministerstwa
Służb Społecznych. Matka pochodziła z Pragi, była wykształconą i religijną ko
bietą, oddaną wychowaniu dzieci.
W 1923 roku Franki rozpoczyna studia medyczne na Uniwersytecie Wie
deńskim, gdzie między innymi pod wpływem znajomości z Freudem oraz
Adlerem krystalizują się jego poglądy i zainteresowania naukowe15. W 1930
roku kończy studia, a od 1933 do 1937 roku pracuje w Wiedeńskim Szpitalu
Psychiatrycznym, w tzw. pawilonie samobójców. W 1941 żeni się z Tilly Grosser,
a 25 września 1942 roku małżeństwo Franklów zostaje aresztowane przez hitle
rowców i wywiezione do obozu koncentracyjnego Theresienstadt, znajdującego
się w północno-zachodnim regionie Czech16. Ojciec Viktora zmarł w obozie
w ciągu sześciu miesięcy na obrzęk i zapalenie płuc, matka oraz brat Walter
zostali zamordowani w komorze gazowej w Auschwitz17. Żona Tilly zginęła
natomiast w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen w 1945 roku.
13 J. Binnebesel, Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci,
Toruń 2013, s. 251.
14 J. Rutkowska-Hajduk, Viktor Emil Franki - świadek nadziei, „Człowiek w Kulturze” 2005,
nr 17, s. 229.
15 A. Redsand, Viktor Franki: A Life Worth Living, New York 2006.
16 V. Franki, Recollections: An Autobiography, New York 2000.
17 E. Franki, A. Batthyany, M. Czernin, J. Pezold, Viktor Franki, Wien IX: Erlebnisse und
Begegnungen in der Mariannengasse 1: eine Biographie in Bildern, Tyrolia Verlag, InnsbruckWien 2005, s. 32.
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Gehenna obozu koncentracyjnego stała się dla Frankla swoistym doświad
czaniem siebie i swojej wolności oraz godności18. Doświadczenie owo to mię
dzy innymi sprzeciw wobec zbiorowej odpowiedzialności narodu niemieckiego.
Inny aspekt tego problemu, który podkreśla sam Franki, jako owoc doświad
czenia obozowego, to odpowiedzialność poszczególnej jednostki za to, co czyni,
niezależnie od swojej przynależności rasowej, narodowej, wykonywanej profesji,
wyznawanej religii19.
Po trzech latach koszmarów obozów koncentracyjnych, kiedy stracił wszyst
kich członków rodziny poza siostrą20, Franki wraca do Wiednia, gdzie w 1945
roku pisze swoje niezwykłe dzieło Trotzdem Ja Zum Leben Sagen: Ein Psychologe
Erlebt das Konzentrationslager, przedstawiając w nim doświadczenia obozowe21.
Książka ta, w przeprowadzonym przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczo
nych badaniu, stanowi jedną z dziesięciu najważniejszych książek kształtujących
poglądy Amerykanów. Na liście tej na pierwszym miejscu znalazła się Biblia
poza nią i książką Frankla była np. powieść Harper Lee Zabić drozda, cykl Johna
Ronalda Reuela Tolkiena Władca Pierścieni, Przeminęło z wiatrem Margaret
Mitchell czy Księga Mormona22. Książka ta do śmierci autora w 1997 roku zo
stała przetłumaczona na 24 języki i sprzedana w 10 milionach egzemplarzy23. Po
powrocie do Wiednia Franki, od 1946 do 1971 roku, prowadził Wiener Neurologischen Poliklinik. W 1950 roku założył Arztegesellschaft fur Psychotherapie24.
W 1947 roku jego drugą żoną została Eleonorę Katharina Schwindt, z którą
spędził 50 lat życia, aż do śmierci 2 września 1997 roku.
W analizach Frankla, stanowiących element kształtujący obraz tanatopeda
gogiki, przebija doświadczanie wolności, o której pisał między innymi:
Wolność, więc człowiek posiada w każdym przypadku, jednakże nierzadko się jej
wyrzeka - dobrowolnie wyrzeka. Człowiek także nie zawsze jest świadomy wolności,
lecz można mu ją uświadomić - właśnie trzeba mu ją uświadomić. Ten cel zakłada

18 A. Epple, KZ Tiirkheim: Das Dachauer Aufienlager Kaufering VI, Bielefeld 2009, s. 5.
19 F. Zbigniew, Życie jako zadanie. Viktor Emil Franki w setne} rocznicę urodzin, „Seminare.
Poszukiwania naukowe” 2006, nr 23, s. 293.
20 V.E. Franki, Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka, Warszawa 2009, s. 8-9.
21 V.E. Franki, Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager, Wien 1946.
22 E.B. Fein, Book Notes (20.11.1991), „The New York Times”, http://www.nytimes.
com/1991/1 l/20/books/book-notes-059091.html (dostęp: 27.03.2017).
23 H.B. Noble, Dr. Viktor E. Franki ofVienna, Psychiatrist ofthe Searchfor Meaning, Dies at
92, „The New York Times” (4.09.1997), http://www.nytimes.com/1997/09/04/world/drviktor-e-frankl-of-vienna-psychiatrist-of-the-search-for-meaning-dies-at-92.html (dostęp:
28.04.2017).
24 A. Redsand, Viktor Franki: A Life Worth Living, Houghton Mifflin Harcourt, New York
2006.
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sobie analiza egzystencjalna - jako analiza egzystencji ze względu na wolność i na
odpowiedzialność; odwoływanie się zaś potem do uświadomionej wolności jest
zadaniem tej psychoterapeutycznej formy analizy egzystencjalnej, jaką jest logo
terapia25.

Franklowskie spojrzenie na człowieka głęboko ujmuje jego sferę ducho
wą, tworząc obraz jego wyjątkowości i niepowtarzalności, gdzie doświadczanie
siebie, swojego „ja”, swojej historii jest doświadczaniem unikatowym, jedynym
i na wskroś indywidualnym26. Poprzez fakt samego doświadczania, które deter
minuje owo doświadczanie w kategorii ciągłego procesu27:
(...) człowiek jest nie tylko istotą na wskroś indywidualną, lecz także istotą histo
ryczną. Jest on stale czymś całkiem swoistym, niepowtarzalnym, i taki też jest jego
własny świat. Jako istota historyczna człowiek nigdy nie „jest” już, lecz ciągle dopie
ro się „staje”. Całym człowiekiem, staje się dopiero wtedy, kiedy kończy swoje życie;
dopiero wtedy jego „świat” jest „w pełni skończony”28.

Duchowość jest jednak właśnie tym, co psychologizm ignoruje. Stąd też wynika
niedostateczność wszelkiej psychoterapii w ściślejszym, dotychczasowym - psychologistycznym sensie - „duchowości” człowieka nie widzi ona w ogóle.

Dalej w swojej analizie stwierdza, że „duch człowieka jest duchem osobo
wym”29.
Michalski, dogłębnie analizując całokształt idei Frankla, pisze:
Człowiek, jako osoba duchowa doświadcza wartości i uczuć wyłącznie ludzkich, ta
kich jak: wolność, odpowiedzialność, miłość, cierpienie, lęk, poczucie nieuchronno
ści śmierci, poczucie sensu. Człowiek jest według Frankla jednością, ale powiedzieć,
że jednością psychofizyczną, to za mało. To, co cielesne i to, co psychiczne zostaje
uzupełnione o wymiar duchowy, który w przeciwieństwie do dwu poprzednich nie
jest determinowany biologicznie ani biograficznie. To, co w człowieku duchowe, sta
nowi o istocie człowieka, tylko urzeczywistniając swoją duchową naturę, człowiek
prowadzi autentyczną egzystencję. Dzięki tej właściwości człowiek jest w stanie
wznieść się ponad swoje uwarunkowania - chorobę, cierpienie, przeciwstawić się
swojemu organizmowi psychofizycznemu. Człowiek, według Frankla, jest jednością

25 V.E. Franki, Homo patiens, tłum. R. Czernecki, J. Morawski, Warszawa 1984, s. 271.
26 V.E. Franki, Człowiek w poszukiwaniu sensu, dz. cyt., s. 125; V.E. Franki, Bóg ukryty: w po
szukiwaniu ostatecznego sensu, tłum. A. Wolnicka, Warszawa 2012, s. 208; V.E. Franki,
Psychoterapia dla każdego, tłum. E. Misiołek, Warszawa 1978, s. 85.
27 V.E. Franki, Homo patiens, dz. cyt., s. 118; J. Rutkowska-Hajduk, ViktorEmil Franki - świa
dek nadziei, dz. cyt., s. 242.
28 V.E. Franki, Homo patiens, dz. cyt., s. 263.
29 Tamże, s. 17-18.
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nieredukowalną, przejawiającą się w trzech wymiarach: somatycznym, psychicz
nym, duchowym30.

Postrzeganie osoby ludzkiej przez Frankla odbiega od wszelkich redukcjonistycznych koncepcji człowieka, które pomijają w nim to, co duchowe. Ma to
istotne znaczenie w kontekście cierpienia, bo pozwala na podkreślenie znacze
nia godności osoby w pełnym znaczeniu tego pojęcia.
Godność, stanowiąca kluczowy element rozumienia człowieka w tanatopedagogice, była mocno akcentowana w rozważaniach Frankla, który wskazuje
jednoznacznie, iż bez uznania owej godności jako paradygmatu istoty natury
ludzkiej całość rozważań na temat człowieka z samej istoty rzeczy nie ma sensu,
gdyż jego charakter zostaje sprowadzony do przedmiotowości życia w kontek
ście użyteczności, nie zaś podmiotowości w kontekście duchowości:
W świecie, w którym przestawały liczyć się ludzkie życie i godność, w którym czło
wiekowi odbierano jego wolną wolę i czyniono z niego obiekt eksterminacji (po
uprzednim wykorzystaniu do cna jego fizycznych możliwości) - w tym świecie
ludzkie ego wyrzekało się ostatecznie wszystkich wartości31.

Owo doświadczenie przyrodzonej i apriorycznej godności stanowi podsta
wę wszelkich działań i wszelkiego rozumienia człowieka:
Osoba cierpiąca na nieuleczalne zaburzenia psychotyczne może utracić zdolność
normalnego funkcjonowania, ale zachować godność istoty ludzkiej. Tak oto, ni
mniej, ni więcej, brzmi moje psychiatryczne credo. Gdybym je kwestionował, nie
uważałbym swej pracy za wartą zachodu. O co bowiem miałbym wówczas wal
czyć? O uszkodzony niczym maszyna mózg, którego nie sposób naprawić? Gdyby
pacjent nie był kimś więcej - o wiele więcej - eutanazja byłaby rzeczywiście czymś
uzasadnionym32.

Jastrzębski zauważa, że:
(...) odkrywając duchowy wymiar egzystencji człowieka, Franki przede wszystkim
podkreśla znaczenie sumienia jako nieuświadomionej duchowości. Wnosi w ten
sposób w sferę nieświadomości nową jakość, nieobecną w klasycznej psychoana
lizie. Sumienie pełni zasadniczą rolę w strukturze ludzkiego bytu, ponieważ to na
nim opiera się, zdaniem Frankla, osobowa godność człowieka. Nie jest systemem
uniwersalnych praw zapisanych gdzieś we wnętrzu człowieka, ale najbardziej oso
bistą odpowiedzią na zadaną człowiekowi odpowiedzialność, zarówno w konkret
nych sytuacjach życiowych, jak i w całej egzystencji. Franki mówi o sumieniu jak

30 J. Michalski, Sens życia a pedagogika: impulsy myśli Viktora E. Frankla, Toruń 2011, s. 51.
31 V.E. Franki, Człowiek w poszukiwaniu sensu, dz. cyt., s. 86-87.
32 Tamże, s. 195-196.

Luminarze tanatopedagogiki

469

o „przedrefleksyjnym ontologicznym rozumieniu siebie”, „mądrości serca”, „wraż
liwości, na jaką rozum nigdy się nie zdobędzie”. To właśnie ono nadaj e ostatecznie
sens życiu człowieka33.

Sama osoba Frankla, jego dzieło i życie, doświadczenia śmierci, cierpienia
tworzą podstawę wiarygodności teorii. Słowa o cierpieniu i śmierci w dziełach
Frankla to konkretna i realna rzeczywistość jego przeżyć. Franki jak mało kto
jest swoistym ekspertem. Doświadczenie absurdu holokaustu, wydawać by się
mogło, stoi w sprzeczności z głęboką wiarą w człowieka i jego wolność; w oso
bie Frankla ów absurd, ludzkie szaleństwo mordowania, niszczenia człowieka
w obozach, gułagach wypełnia sensem istotę wiary. Franki pomimo zanurzenia
w cierpieniu dostrzega jego sens, budując w sobie i przez siebie teorię wiary
w człowieka. Śmierć staje się elementem budowania owego sensu. W doświad
czeniu ekstremalnym słowa Frankla i jego postawa stanowią wyznanie wiary
w tej kwestii:
Wiedziałem, że jeśli wrócę do pracy fizycznej, z pewnością wkrótce umrę. Skoro
więc i tak czekała mnie śmierć, chciałem, aby wynikło z niej chociaż coś dobrego.
Uznałem, że zdecydowanie rozsądniej będzie spróbować pomóc swoim współtowa
rzyszom, jako doktor, niż dalej wegetować i w końcu stracić życie, jako niezdolny do
pracy robotnik, którym wówczas byłem34.

Owo credo prowadzi Frankla do tezy, że właśnie śmierć stanowi „żywy do
wód tego, że człowiek nie może utracić ostatniej ze swych wewnętrznych swo
bód”. Właśnie perspektywa śmierci kreuje wyjątkowość życia, nadając mu sens.
Można by rzec, iż właśnie skończoność życia stanowi jego istotny paradygmat
związany z odkrywaniem i poszukiwaniem sensu:
Nie ma takiej sytuacji życiowej, która byłaby naprawdę bezsensowna. Pochodzi
to stąd, że pozornie negatywne strony egzystencji ludzkiej, w szczególności ową
tragiczną triadę {trias), do której należą cierpienie, wina i śmierć, można przekształ
cić w coś pozytywnego, w jakiś sukces, jeśli tylko przyjmie się właściwą postawę
i nastawienie35.

Z powyższych rozważań jasno wynika, iż Franki w pełni zasłużył na tytuł
luminarza tanatopedagogiki. Chociaż okres jego życia wyprzedził rodzenie się
teoretycznych zrębów tej subdyscypliny, z całą pewnością dorobek wiedeńskie
go psychiatry przyczynił się do jej zainicjowania i rozwoju. Ujęcie przez autora

33 A. Jastrzębski, Wielcy wizjonerzy, czyli filozofia psychologicznie oswajana, Warszawa 2010,
s. 140.
34 V.E. Franki, Człowiek w poszukiwaniu sensu, dz. cyt., s. 86,110.
35 V.E. Franki, Homo patiens, dz. cyt., s. 129-130.
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fundamentalnych zagadnień życia i wartości istotnych w perspektywie śmierci
przyczyniło się do stworzenia podstaw idei tanatopedagogicznej, opartej na
głębokim humanizmie.

Antoine de Saint-Exupery

Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupery, bo właśnie tak brzmi
pełne imię i nazwisko tego niezwykłego człowieka, ukształtowanego przez pasję
latania, która stała się motywem i drogą odkrywania natury ludzkiej36. Antoin urodził się 29 czerwca 1900 roku w Lyonie w zubożałej arystokratycznej
rodzinie. Ojcem był hrabia Jeana de Saint-Exupery, matką Marie de Fonscolombe. Był trzecim z pięciorga rodzeństwa. W wieku czterech lat doświadczył
śmierci ojca, która traumatycznie wpłynęła na funkcjonowanie całej rodziny.
Dzieciństwo Antoine spędził w zamku z połowy XVIII wieku w Saint-Maurice-de-Remens37, będącym posiadłością rodową de Saint-Exupery38 - obecnie jest
on odrestaurowany dzięki amerykańskim funduszom39.
Początek edukacji małego Antoine związany był z jezuickim kolegium
w Montgre40, od 1915 uczęszczał do szkoły z internatem w Szwajcarii, którą, nie
stety, z powodu niezadowalających postępów w nauce musiał w 1917 roku opuścić.
Również niepowodzeniem skończyła się jego edukacja w latach 1919-1920 w Aka
demii Marynarki Wojennej. W końcu został przyjęty do Ecole des Beaux-Arts,
gdzie studiował architekturę. W 1921 roku odbył w Strasburgu służbę wojskową
i został wcielony do francuskiego lotnictwa wojskowego. Po zwolnieniu z wojska
podejmował się dorywczej pracy, by w 1926 roku zatrudnić się jako pilot w liniach
lotniczych operujących na trasie Tuluza - Dakar. W 1927 objąłe stanowisko kie
rownicze w firmie lotniczej w Cape Juby, w południowym Maroku41.
36 P. Gervais-Lambony, Le petit prince ou comment faire lieu? Entretien imaginaire avec An
toine de Saint Exupery, „Carnets de geographes” 2015, nr 8, https://doi.org/10.4000/cdg.293
(dostęp: 27.03.2017).
37 Au chateau familial de Saint-Exupery, un projet de „Maison du Petit Prince”, „LeParisien”
(29.06.2011), http://www.leparisien.fr/lyon-69000/au-chateau-familial-de-saint-exuperyun-projet-de-maison-du-petit-prince-29-06-201 l-1513742.php (dostęp: 27.03.2017).
38 L’histoire du chateau de Saint-Maurice, http://archive.wikiwix.com/cache/lurDhttp%3A%2F%2Fwww.lamaisondupetitprince.com%2Fchateau.html (dostęp: 27.03.2017).
39 La maison du Petit Prince enfin sauveepar les Americains, „LeProgres.fr” (4.12.2015), http://
www.leprogres.fr/ain/2015/02/04/la-maison-du-petit-prince-enfin-sauvee-par-les-americains (dostęp: 27.03.2017).
40 Notre Damę DeMongre, Anto/ne de Saint-Exupery est scolarise a Mongre en 1914/1915,
http://www.mongre.org/etablissement/histoire-et-patrimoine-l/antoine-de-saint-exupery
(dostęp: 27.03.2017).
41 M.S. Severson, Masterpieces ofFrench Literaturę, Westport (CT), s. 159.
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Cap Juby to wielka samotnia. Piach, cisza i gwiazdy. Raz dziennie przychodzi czło
wiek - Marabout, muzułmański pustelnik, który uczy go arabskiego. Raz na tydzień
ląduje samolot. Raz na wiele dni dostaje zaproszenie na herbatę w odległym namio
cie mauretańskiego wodza wrogiego obozu42.

W 1929 roku został przeniesiony do Argentyny, gdzie zatrudniono go jako
dyrektora lotniska Aeroposta Argentina Company43. Exupery stał się jednym
z pionierów międzynarodowych lotów pocztowych:
Z bezkresnej ciszy, pustki i samotności rodzą się spisywane co dzień opowieści
Zbitka wspomnień i imaginacji. Aż w końcu przychodzi kolejne wyzwanie - skie
rowanie do tworzenia linii lotniczej w Buenos Aires. Antoine z piaszczystej pustki
trafia do chaotycznej metropolii. Autor kilku wydanych już nowel próbuje pisać
książkę i usiłuje żyć. Dość nieporadnie. W tym obcym mieście, w którym bar
dziej niż na pustyni dopadają go tęsknoty za ciepłem i niewinnością dziecięcych
lat. W codziennych zapiskach wzywa swoją przyszłą miłość, by wreszcie mu się
objawiła. W końcu dochodzi do wybuchu. Na przyjęciu Alliance Franęaise. Ona
zjawia się tam, bo wie, że on ma się zjawić. Już o nim słyszała. Chce poznać tego
pilota romantyka, co zna się na gwiazdach i pisze opowiadania. Kiedy znudzona
wychodzi z przyjęcia, przy szatni zagradza jej drogę mężczyzna tak wysoki, że musi
spojrzeć w niebo, by zobaczyć jego twarz. - Proszę nie odchodzić, proszę usiąść
w fotelu - mówi stanowczo. On jeszcze nie wie, kim ona jest, ale już przeczuwa, że
to ta kobieta44.

22 kwietnia 1931 roku kobieta ta - Consuelo Suncin Sandoval Zeceńa - po
ceremonii cywilnej w Nicei, a dzień później w kościele w Agay zostaje żoną
Antoinea Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupery45. 7 kwietnia 1930 roku
Antoine zostaje odznaczony Legią Honorową46. W 1926 publikuje opowiadanie
Lotnik, w 1928 wydaje powieść Poczta na południe, a po powrocie do Paryża
w 1931 roku Nocny lot. W marcu 1939 zostaje opublikowana i nagrodzona przez
Akademię Francuską książka Ziemia, planeta ludzi. Po zajęciu przez hitlerow
ców Francji 17 czerwca 1940 roku zostaje ewakuowany ze swoim dywizjonem
42 U. Ryciak, Oblatywacz serc i jego demoniczna asteroida. Historia burzliwej miłości Antoinea
de Saint-Exuperyego, http://weekend.gazeta.p1/weekend/l,152121,1914191 l.oblatywacz-serc-i-jego-demoniczna-asteroida-historia-burzliwej,html (dostęp: 27.03.2017).
43 ,.J. Horat, Aeroposta Argentina Company (2000), http://www.seguridadsolidaria.com/
pages/jhorat/LIBROS/palazzo/ (dostęp: 27.03.2017).
44 U. Ryciak, Oblatywacz serc..., dz. cyt.
45 Consuelo de Saint Exupery - history of a smali volcano of Central America (17.07.2012),
http://web.archive.org/web/20120717083212/http://www.consuelo-de-saint-exupery.com/
site_en/bio.htm (dostęp: 27.03.2017)
46 Chancelier de la Legion d’honneur, Portraits de decores: Antoine de Saint-Exupery, http://
www.legiondhonneur.fr/fr/decores/antoine-de-saint-exupery/149 (dostęp: 27.03.2017).
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lotniczym do Algieru, skąd po demobilizacji i kapitulacji wraca do Francji.
Stamtąd w grudniu przez Portugalię ucieka do USA. W czasie tej przymusowej
emigracji, w lutym 1942 roku publikuje książkę Pilot wojenny, rok później Listy
do zakładnika oraz w kwietniu 1943 Małego Księcia - ostatnią książkę wydaną
za jego życia. W 1943 roku zaciąga się do Wolnych Francuzów i podejmuje na
nowo walkę z hitlerowskim okupantem na terenie Afryki Północnej. 31 kwietnia
o godzinie 8:45 na pokładzie P-38 wyrusza z bazy w Bastii-Borgo na Korsyce
w swoją ostatnią misję, z której już nie wraca.
Właśnie śmierć, a szczególnie jej wydźwięk nadał twórczości Exuperyego
szczególnego etycznego wymiaru. Horst Rippert, pilot Luftwaffe, który zestrzelił
twórcę Małego Księcia, po powrocie do bazy i komunikacie o zaginięciu maszy
ny Exuperyego usłyszał od swojego przyjaciela z pułku : „Proś Boga, by to nie
był on”47. 48
W wywiadzie udzielonym po wojnie powiedział:
Gdybym wiedział, że Saint-Exupery pilotował ten samolot, nigdy bym go nie ze
strzelił. Kochałem jego książki. Był on w wtedy dla mnie najważniejszym autorem.
Jestem wstrząśnięty tym, co się stało. Kto wie, gdybym nie ja, to jakie inne wspaniałe
książki by napisaP8.

Słowa Ripperta niosły ze sobą proroctwo chyba najważniejszej, chociaż
najmniej znanej książki Exupery’ego La Citadelle, nieskończonego arcydzieła
wydanego pośmiertnie w 1948 roku. W trakcie realizacji projektu badawczego,
poświęconego percepcji śmierci, realizowanego w Czechach, Polsce, na Ukra
inie i we Włoszech, część badanych poproszono o wskazanie tytułów książek
autorstwa Antoinea de Saint-Exupery. 89% z nich wskazało na Małego Księcia,
53% na Nocny lot, 43% Ziemię planetę ludzi i zaledwie 2% na Twierdzę, z czego
jedynie kilka osób ją czytało. Ogólna nieznajomość dzieł Saint-Exuperyego
niestety ma swoje odbicie w indolencji naukowej również profesorów - jedna
z recenzentek monografii, w której autor często odwoływał się do rozważań
Exuperyego, stwierdziła:
Dlaczego z Saint-Exuperyego Kandydat uczynił filozofa, mędrca i naukowca, gło
szącego niepodważalne i zasługujące na argumentację poglądów własnych prawdy
naukowe (skoro to przede wszystkim wspaniały pisarz, poeta i pilot).

Śmierć, wpisana niejako w dzieło autora Małego Księcia i Twierdzy, stanowi
ważny element rozumienia tanatopedagogiki. Szczególne miejsce ma tu La Ci
tadelle, dzieło niezwykłe, gdzie słowo maluje obraz. Jedna z młodych pacjentek
47 B. Marzec, Zagadka śmierci Saint-Exuperyego, „Rzeczpospolita - Literatura” (24.01.2011),
http://www.rp.pl/artykul/599304-Zagadka-smierci-Saint-Exupery-ego.html (dostęp:
28.04.2017).
48 D. Hinckley, Nazi pilot saddened by World War II kill, „Daily News”, New York, 20.03.2008.
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oddziału pediatryczno-onkologicznego, gdy sięgnęła do Twierdzy, w rozmowie
stwierdziła: „Tej książki się nie czyta, ją się ogląda oczyma duszy, ją się kon
templuje”. Wydaje się, że zdanie tej szesnastoletniej dziewczyny ujmuje istotę
La Citadelle, w której pierwsze zdanie jest tak samo ważne jak ostanie. Książka,
która płynie, tak naprawdę nie ma początku i końca. Jest ona niby droga, tak
jak pielgrzymka do Santiago, kiedy zbliżając się do celu, tęsknimy do początku
drogi. Lektura Twierdzy to zatapianie się nie tyle w treść, co w obraz siebie, od
krywanie swojego „ja”. Wracając do istoty wywodu tanatopedagogicznego - roz
ważania Saint-Exuperyego stanowią jej ważny element w rozumieniu człowieka:
Wielkość człowieka jest zarazem jego małością, bo wiem, że jest wielki w swojej
wierze, a nie w pysze buntu (...). Człowiek jest tym, kim jest, nie zaś tym, co potrafi
wyrazić. Prawda, że każda świadomość stawia jako cel wyrażenie tego, co jest, ale
wyrażanie jest dziełem trudnym, powolnym i skomplikowanym - i błędem jest
sądzić, że istnieje tylko to, co może zostać „wypowiedziane”. Gdyż „wypowiedzieć”
znaczy tyle, co „ująć” pojęciowo. Ale mizerna jest ta część człowieka, którą nauczy
łem się „ujmować” w pojęcia. A przecież to, czego pojęcie zyskałem pewnego dnia,
istniało w równym stopniu i dnia poprzedniego i łudzę się, jeśli sobie wyobrażam,
że w człowieku nie zasługuje na uwagę „część” niewyrażalna. Bo i gór nie mogę
wyrazić tylko znaleźć słowo, które je będzie oznaczało. Czasem myli się dwie rzeczy:
«znaleźć» słowo oznaczające i ująć istotę. Słowo oznacza coś dla człowieka, który już
zna góry, ale jak bym mógł przekazać ich istotę (...) komuś, kto ich nie widział49. (...)
Człowiek dostrzega tylko to, co już sam w sobie nosi50.

Transcendencja człowieka jest tak głęboka, że nie potrafi jej do końca prze
niknąć żadne narzędzie służące do opisu rzeczywistości. Słowa autora podkreś
lają fakt ważny dla tanatopedagogicznych rozważań: godność człowieka sięga
znacznie głębiej niż poziom percepcji osoby, jaka jawi się w potocznym pozna
niu. Umiejętność odkrycia tej godności warunkuje zrozumienie umierającego
człowieka i okazanie mu stosownej pomocy.
Rozważania nad istotą i wartością życia oraz śmierci stanowią również waż
ne tło rozważań tanatopedagogicznych:
Bo nie umiera się za owce ani za kozy, ani za domy, ani za góry. Albowiem rzeczy
trwają nawet wtedy, kiedy nic nie jest za nie składane w ofierze. Umiera się zaś po
to, żeby ocalić tę niewidzialną więź, z którą je wiąże i przemienia w jedną ojcowiznę,
w królestwo, w znajomą, rozpoznawalną twarz. Człowiek daje siebie w zamian za tę
jedność, ponieważ buduje ją nawet, umierając. Śmierć jest tu opłacalna, bo za nią
stoi miłość. A także ten, co powoli dawał swoje życie za dobrze wykonaną pracę,
trwalszą od jego życia, za świątynię, która wędruje przez stulecia, przyjmuje swoją

49 A. de Saint-Exupery, O sens życia, tłum. Anna Wasilewska, Warszawa 2007, s. 91-92.
50 Tamże, s. 49.
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śmierć, jeżeli jego oczy potrafią odróżnić pałac od bezładnej masy budulca i jeśli
potrafi go olśnić świetność i pragnienie, aby się z nim stopić. Gdyż obejmuje go coś,
co jest od niego większe, a on oddaje się swojej miłości. Ale jak mogą ludzie godzić
się oddawać życie za sprawy niskie? Najważniejszą sprawą jest wola życia51 .

Metaforyczne ukazanie istoty życia i śmierci zmierza w kierunku podkreśle
nia pojęcia, jakie należy dzisiaj do słów prawie usuniętych z języka potocznego
czy naukowego: ofiary. Francuski luminarz zauważa, że miłość ma niezwykłą ce
chę, która powoduje, że nawet najtrudniejsze doświadczenia ludzkiej egzystencji
nabierają znaczenia. Miłość zawiera w sobie element ofiarniczy, który wyraża
się w gotowości poświęcenia swego życia dla dobra drugiego człowieka. Miłość
przekracza wszystkie sprawy niskie i nadaje im sens. Potrafi go także nadać tak
doniosłym wydarzeniom, jak umieranie i śmierć.
Rozważania nad godnością były i są istotną inspiracją dla powstającej
i kształtującej się myśli tanatopedagogicznej, w której poniższe słowa mają
szczególne znaczenie:
Akceptuję cię takim, jaki jesteś. Może masz chorobliwą skłonność pakowania w kie
szeń złotych drobiazgów, które ci wpadną w oko, a skądinąd jesteś poetą. Przyjmę
cię zatem przez umiłowanie poezji. A ze względu na twoje zamiłowanie do złotych
drobiazgów zamknę je pod klucz. Może, jak kobieta, traktujesz powierzone sobie
sekrety niby mające cię zdobić brylanty. Noszony w dni świąteczne rzadki klejnot
przyczynia jej blasku i znaczenia. Skądinąd zaś jesteś tancerzem. Będę cię przyjmo
wał przez podziw, jaki żywię dla tańca, natomiast przez szacunek dla cudzych tajem
nic będę przy tobie milczał. Ale może zupełnie po prostu jesteś moim przyjacielem.
Będę cię przyjmował z miłością do ciebie, takiego, jakim jesteś. Jeżeli kulejesz, nie
będę cię zachęcał do tańca. Jeśli kogoś nienawidzisz, nie będę ci go narzucał jako to
warzysza biesiady. Jeżeli będziesz głodny, zaproszę cię do stołu. Żeby cię poznać, nie
będę cię rozkładał na cząstki. Nie jesteś tożsamy ani z takim czynem, ani z innym,
ani z sumą wszystkich czynów. Ani z taką wypowiedzią, ani z inną - ani z sumą
wypowiedzi. Nie będę cię oceniał ani według słów, ani według czynów. Ale zarówno
czyny, jak słowa ocenię wedle tego, kim jesteś. W zamian będę domagał się od ciebie
uwagi. Niepotrzebny mi przyjaciel, który mnie nie zna, a domaga się wyjaśnień52.

Afirmacja drugiego człowieka zakłada jego niepodważalną godność, któ
ra ukazuje się w spotkaniu z nim. Akceptacja drugiej osoby jest niezmiernie
ważna i wyraża się w postawie otwartości na jego inność i głębię. Z tego wy
nika postulat wsłuchiwania się w potrzeby drugiego człowieka, w podejmo
wanie trudu zrozumienia jego pragnień. Wymaga to znajomości człowieka,
ale z drugiej strony domaga się porzucenia wszelkich uprzedzeń i wstępnych

51 A. de Saint-Exupery, Twierdza, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 2012, s. 49.
52 Tamże, s. 505.
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założeń w spotkaniu z nim. To warunkuje dialog, a w konsekwencji pomoc,
która przynosi ulgę i wzmacnia rozwój osobowościowy. Ten rozwój jest ważny
w kontekście rozważań tanatopedagogicznych, gdyż ze swej natury zmierzają
one do wzmocnienia progresu.
Puentą tych rozważań mogą być słowa:
Przyjaźń to przede wszystkim pokój i potężna duchowa wymiana, wznosząca się
ponad pospolite szczegóły. I temu, kogo ze czci sadzam za moim stołem, nie będę
robił żadnych wyrzutów. Wiedz bowiem, że gościnność, uprzejmość i przyjaźń to
spotkanie z człowiekiem, jakie się dokonuje w człowieku. Nic po mnie w świątyni
takiego bóstwa, które by roztrząsało wzrost i tuszę swoich wiernych, ani w domu
takiego przyjaciela, który by nie przyjął gości kulawych lub kazał im tańczyć, aby
ocenić, czy tańczą dobrze. Dość spotkasz sędziów na świecie. Nieprzyjaciołom zo
staw trud urabiania ciebie, abyś się stał innym, abyś stwardniał. To ich zadanie, tak
jak zadaniem burzy jest rzeźbić pień cedru. Przyjaciel jest po to, aby cię przyjął.
A kiedy wchodzisz do świątyni, wiedz także, że Bóg nie sadzić cię chce, ale przyjąć53.

Osąd, który tak często pojawia się w codziennych rozmowach, przeszkadza
w prawdziwym spotkaniu z drugim człowiekiem. Jednocześnie wywołuje cier
pienie, bo ludzki osąd jest ze swej natury niedoskonały. W prawdziwej przyjaźni
jest miejsce na ocenę postępowania, ale nie na wydanie wyroku. Gotowość przy
jęcia i zaakceptowania człowieka jest fundamentem pracy z nim. Powstrzyma
nie się od osądzania chorego człowieka, który często nie może bronić swoich
racji, jest warunkiem nawiązania z nim prawdziwej, głębokiej relacji. Uwraż
liwienie osób chorych na sądy wydawane przez innych, zwłaszcza zdrowych,
jest częstym zjawiskiem. Lęk przez tym osądem utrudnia, a niekiedy nawet
uniemożliwia otwarcie na jakąkolwiek pomoc. Tanatopedagogiczny wymiar
spotkania z chorym człowiekiem domaga się, by osoby - zarówno chora, jak
i zdrowa - wzajemnie się przyjmowały w prawdzie i wyrozumiałości.
Również rozważania o śmierci to ważny wkład Saint-Exuperyego w jej ro
zumienie:
Gwiazdy dla ludzi mają różne znaczenie (...). Lecz wszystkie te gwiazdy milczą. Ty
będziesz miał takie gwiazdy, jakich nie ma nikt.
- Gdy popatrzysz nocą w niebo, wszystkie gwiazdy będą się śmiały do ciebie, po
nieważ ja będę mieszkał i śmiał się na jednej z nich. Twoje gwiazdy będą się śmiały.
- Rozumiesz. To bardzo daleko. Nie mogę zabrać ze sobą tego ciała. Jest za ciężkie.
Milczałem.
- To będzie jak stara porzucona łupina. W starych łupinach nie ma nic strasz
nego.
Milczałem.

53 Tamże, s. 152.
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- To tu. Pójdę sam jeden krok naprzód.....
Usiadł jednak, ponieważ się bał. Powiedział jeszcze:
- Tak... to wszystko... - powiedział.
Żółta błyskawica mignęła koło jego nogi54.

Kluczowym słowem, które przewija się przez powyższy tekst, jest milczenie.
Koresponduje ono z faktem, że śmierć jest tajemnicą, wobec której trzeba za
milknąć. Milczenie oznacza nie tylko niemożność wyrażenia jej istoty, ale także
szacunek wobec wydarzenia mającego kluczowe znaczenie dla doczesności,
a w perspektywie wiary także wieczności człowieka. Autor w cytowanym tekście
zawarł postulat podjęcia próby opisu, czym jest śmierć, przełamania tendencji
do tabuizowania jej, która towarzyszy obecnym czasom. Wymowna wypowiedź
Małego Księcia i milczenie pilota współbrzmią w próbie opisania tajemnicy
śmierci.
Tanatopedagogika stawia sobie za jeden z celów uświadamianie realności
końca życia, a przez to pokazanie perspektyw rozwoju człowieka. Ważne jest, by
jej działania były podejmowane z taką wrażliwością i mądrością, jaką pokazuje
postawa Małego Księcia. Tylko wtedy mówienie o śmierci budzi nadzieję, inspi
ruje, pobudza do działania. W przeciwnym razie wywołuje jedynie lęk i grozę.
Sfera sensu tak ważna np. w analizach Frankla to także przekaz między
innymi La Citadell:
Są ludzkie istoty i jest wierność. Wiernością nazywam wieź pomiędzy ludzkimi
istotami, tak jak to jest w przypadku młyna, królestwa albo świątyni, albo ogrodu,
bo wielki jest ten, kto dochowuje wierności ogrodowi. I oto przychodzi człowiek
nic nierozumiejący z rzeczy naprawdę ważnych i ulega złudzeniu fałszywej wiedzy,
który pragnie dowodzić, aby poznawać (poznawać, ale nie pojmować, gdyż brakuje
owej wiedzy, podobnie jak literom w książce, jeśli zostały pomieszane, rzeczy naj
istotniejszej - obecności. Jeżeli pomieszasz litery, zatrzesz obecność poety. A jeśli
ogród będzie tylko pewnym zbiorem elementów, zatrzesz obecność ogrodnika).
Wtedy człowiek odwołuje się do ironii, a to jest broń właściwa hultajstwu. Albo
wiem polega na mieszaniu liter w książce, a nie na jej czytaniu. Człowiek więc pyta:
„Po co umierać za świątynię, która jest tylko zbiorem kamieni?” I nie wiadomo, co
mu odpowiedzieć. „Po co umierać za ogród, który jest tylko zbiorem drzew i ziół?”
I nie wiadomo, co mu odpowiedzieć. „Po co umierać za litery alfabetu?” I ty sam,
czy byś się zgodził tak umierać? W rzeczywistości jednak ironia niszczy wszystkie
twoje bogactwa, jedno po drugim. Nie chcesz więc umierać, a zatem i kochać, i tę
decyzję nazywasz postępowaniem rozumnym, a tymczasem jesteś nieuk i zadajesz
sobie niemało trudu, żeby zburzyć to, co było zbudowane, i roztrwonić to, co było
najcenniejsze - sens nadany rzeczom55.

54 A. de Saint-Exupery, Mały Książę, tłum. J. Szwykowski, Warszawa 1976, s. 123.
55 A. de Saint-Exupery, Twierdza, dz. cyt., s. 222.
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Odkryliśmy, że życie tylko wtedy ma sens, kiedy się je przemienia po trochu w coś,
co jest poza nami. Śmierć ogrodnika w niczym nie zagraża drzewu. Ale jeśli drzewo
będzie zagrożone, ogrodnik umiera dwukrotnie56

Odkrycie sensu otaczającego świata wydaje się zadaniem prostym, gdyż
umiejętności do analizowania życia drzemią w każdym człowieku. Nieco trud
niej jest dostrzec istotę świata, wydarzeń i spraw, wymagających dokonania
syntezy, wniknięcia w głąb obserwowanych zjawisk. Sens, o którym autor mówi,
że jest nadany, oznacza, że rolą człowieka jest jego odkrycie. Z pozoru wydaje
się to zadaniem odtwórczym, mało ciekawym, ale w rzeczywistości stanowi
pasjonujące zadanie. Sens, jaki kryje się w życiu, przekłada się również na jego
koniec. Zrozumienie tej prawdy należy do fundamentów tanatopedagogiki.
Poglądy Saint-Exuperyego odnośnie apriorycznego założenia celu wycho
wawczego, którym jest odwołanie do wolności, miały również istotne znaczenie:
(...) więc powiesz ludziom: wolność i przymus to dwie strony jednej i tej samej ko
nieczności - bycia tym właśnie, a nie czym innym. Jestem wolny, aby być tym właśnie.
Nie wolno mi być innym. Jestem wolny, używając pewnego języka. Ale nie wolno
mi mieszać, przyjmować języka innego. Jestem wolny w obrębie reguł pewnej gry.
Ale nie wolno mi tej gry unicestwić, w dotychczasowe reguły wprowadzając zasady
gry innej. Jestem wolny, aby budować, ale nie wolno mi grabić i niszczyć złym użyt
kowaniem zasobów i rezerw; jak ten, co kiepsko pisze, a dla efektu wykorzystuje
własne niedbalstwo, niszcząc w ten sposób swoje możliwości ekspresji, gdyż nikt
nie odczuje już efektu pisania „jak się mówi”, gdy zaniknie odczucie poprawności
stylu. Na przykład osioł porównywany do króla budzi śmiech tak długo, póki król
zasługuje na szacunek i jest szacunkiem otaczany. Potem nadchodzi dzień, kiedy król
utożsamia się z osłem. To przecież oczywiste. Wszyscy zresztą o tym wiedzą, gdyż ci,
którzy opowiadają się za wolnością, opowiadają się za praktykowaną w głębi duszy
moralnością, tak aby człowiek był mimo wszystko poddany jakiejś władzy. Żandarm,
jak powiadają, jest wtedy wewnątrz człowieka. Ci natomiast, którzy opowiadają się
za przymusem, twierdzą, że jest on wolnością ducha, albowiem wewnątrz własnego
domu jesteś wolny, mogąc chodzić po korytarzach, spacerować wzdłuż i wszerz tej
czy innej sali, otwierać drzwi, wchodzić na górę lub schodzić schodami w dół. Ta
wolność rośnie wraz z liczba murów, umocnień i zamków. I tym więcej masz do
wyboru możliwości działania, im więcej oporu stawia ci twardy kamień57.

Poszanowanie wolności jest warunkiem wychowania i uzdalnia człowieka do
zaangażowania się w kreowanie własnego rozwoju. Samowychowanie, dokonują
ce się w kontekście fanatycznym, pozwala człowiekowi na wzrost w warunkach,
które obiektywnie sprzyjają regresowi. Wzmacnianie i rozwijanie wolności czło
wieka służy jego dobru i stanowi zachętę do podejmowania tego wysiłku.
56 Tamże, s. 20.
57 Tamże, s. 129.
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Saint-Exupery jest autorem, którego życie skończyło się niespodziewanie
i za szybko. Słowa, jakie zostawił, a także przykład życia pełnego fascynacji i od
wagi, ma wymiar wychowawczy, istotny dla rozwoju człowieka w przestrzeni
jego życia i śmierci.

Wojciech Chudy

Postać Wojciecha Chudego łączy w sobie filozofa, wychowawcę, wykładowcę
akademickiego i publicystę. Urodził się w 1947 roku w Dąbrowie koło Wielunia
jako syn Tadeusza Chudego i Anny z d. Gładysz58. Od dzieciństwa dotknięty
chorobą i niepełnosprawnością, do końca życia był przykuty do wózka inwa
lidzkiego. Nie przeszkodziło mu to jednak w realizacji aspiracji i zadań, jakie
sobie stawiał, heroicznie pokonując kolejne wyzwania59. Wojciech Chudy zmarł
w 1997 roku. Jego zainteresowania naukowe były bardzo szerokie i obejmowały
między innymi filozofię człowieka, filozofię poznania, metafizykę, nauczanie
Jana Pawła II, filozofię Hegla oraz antropologiczne i aksjologiczne aspekty nie
pełnosprawności. Ważna była dla niego idea wolności, którą starał się krzewić
pomimo niesprzyjającej sytuacji politycznej w Polsce60.
Związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, był zastępcą dyrekto
ra, członkiem Zarządu i Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II oraz zastępcą
redaktora naczelnego kwartalnika „Ethos”, do którego rozwoju znakomicie się
przyczynił. Był także w pełni tego słowa humanistą, potrafiącym łączyć swą
trudną sytuację zdrowotną z zachwytem pięknem, prawdą i dobrem. Jacek Woj
tysiak wspomina:
Nie miałem nigdy bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, który tyle przeczytał.
Cała filozofia, może z wyjątkiem specjalistycznych prac nurtu pozytywizującego
i logicyzującego. Chyba także cała literatura piękna: na „zajęciach Chudego” pełno
było cytatów z Dostojewskiego, Manna, Prousta, ale także z pisarzy współczesnych,
z którymi dzięki Niemu się zetknąłem. Nawet dowód ontologiczny potrafił zobra
zować opowiadaniem Borgesa. Do tego dochodziła ogromna wiedza historyczna,
psychologiczna, socjologiczna, pedagogiczna, politologiczna. I wrażliwość - na teatr
(co zaowocowało książką o teatrze Leszka Mądzika), a także na muzykę61.

58 Wojciech Chudy (1947-2007) - sylwetka i publikacje, http://www.bu.kul.pl/art_11107.html
(dostęp: 28.04.2017).
59 Tamże.

60 A.M. Wierzbicki, Profesor Wojciech Chudy (1947-2007), „Przegląd Uniwersytecki 2007, nr
2(106), s. 19-20.
61 J. Wojtysiak, Świadek człowieczeństwa. Wspomnienie o profesorze Wojciechu Chudym (19742007), miesięcznik „Znak” 2007, nr 59 (7/8), s. 164-171.
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Szeroki wachlarz zainteresowań i uzdolnień Wojciecha Chudego pozwolił
mu na spełnienie w życiu wielu fascynacji, a znoszenie niepełnosprawności
uczyniło go świadkiem realizacji idei, które opisywał w swoich tekstach. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje kilka publikacji ukazujących głębię i świeżość
jego spojrzenia na świat. Jednocześnie wskazują one na spójny system wartości,
które uznawał i z których wyprowadzał normy moralne. Należą do nich: Re
fleksja a poznanie bytu (1984), Filozofia wieczysta w czas przełomu (1986), Teatr
bezsłownej prawdy (red., 1990), W łupinie orzecha, czyli filozofia bez przesady
(1992), Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji” (1993), Skosem w prawo. Mię
dzy polityką a metafizyką (1999), Śniadanie u Sokratesa (1999), Filozofia kłam
stwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw (2003), Drugie
śniadanie u Sokratesa (2004), Esej o społeczeństwie i kłamstwie (2007).
W dorobku naukowym i działalności Wojciecha Chudego jest również obec
na refleksja, która pozwala na przyznanie mu zaszczytnego miana luminarza
tanatopedagogiki. W jednym ze swoich tekstów autor dokonał interesującej
analizy znaczenia ludzkiego życia i śmierci:
Życie człowieka cechuje całościowość. Każdy fakt związany z umieraniem ma od
niesienie do wymiaru życia: jest jego spotęgowaniem lub osłabieniem. Osoba ludzka,
mając w perspektywie moment śmierci, zdaje sobie sprawę, że jest on także życiem,
a właściwie jego dopełnieniem. Umieranie jest związane z życiem i jego podstawowym
znamieniem - trudem. (...) Człowiek staje się do końca życia, zwłaszcza gdy spotyka się
z ciężarem życia - trudem - jako podstawową składową swojego losu. Równocześnie
jednak nieprzerwanie jest osobą i ta wartość stanowi drogowskaz jego dojrzałości62.

Trud życia jest pełen dynamiki i może stać się inspiracją dla chorego czło
wieka do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego oraz swoich bliskich.
„Stawanie się” do końca życia jest realizacją potencjału rozwojowego, zawartego
w godności osoby ludzkiej. Uznanie tej godności ma szczególne znaczenie dla
wychowania przebiegającego w kontekście zagrożenia życia. W tym znaczeniu
wychowanie polega na „rozpoznaniu godności. Rozpoznanie godności nie
jest poznaniem czysto teoretycznym, lecz takim ujęciem wartości osobowej,
które pociąga za sobą rodzaj inspiracji do działania. Poznanie godności obliguje
do zrobienia czegoś, nie pozwala pozostać obojętnym. Pragnienie aktywności,
obudzone przez uświadomienie sobie godności osobowej, w istocie oznacza
chęć dawania63 . Autor dokonał interpretacji wychowania w optyce założeń
personalizmu chrześcijańskiego i zaakcentował znaczenie godności osobowej
jako podstawowego kryterium oceny wszelkich oddziaływań wychowawczych.
62 W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją: u podstaw pedagogiki umierania, „Ethos” 2007, nr 20
(3/4), s. 30.
63 W. Chudy, Pedagogia godności: elementy etyki pedagogicznej, Lublin 2009, s. 58.
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Założenia tanatopedagogiki opierają się na uznaniu fundamentalnej zasady
poszanowania godności każdej istoty ludzkiej oraz apriorycznej godności życia
ludzkiego64, a refleksja Chudego wpisuje się w ten nurt i pogłębia rozumienie
jego aksjomatów. Według niego:
Godność osobowa jest wartością wynikającą z najgłębszych duchowych wymiarów
bytu ludzkiego. W aspekcie teologicznym jej źródła upatruje się w podobieństwie
człowieka do Boga (homo imago Dei), ustanowionym w bycie ludzkim w akcie
stworzenia (Rdz. 1, 26,27). W świetle tych ustaleń metafizycznych widać, iż żaden
rodzaj niepełnosprawności nie sięga istoty bytu osobowego człowieka, czyli tego
wymiaru bytu ludzkiego, który decyduje o jego godności osobowej65.

Odkrycie godności każdego człowieka, także chorego i niepełnosprawnego,
obliguje do zainteresowania się nie tylko jego stanem fizycznym, ale także psy
chicznym i duchowym. Stąd rodzi się idea bezinteresownej pomocy, która jest
tak okazywana, by wzmocnić to poczucie godności.
Rozumienie fenomenu umierania i śmierci miało dla luminarza fundamen
talne znaczenie. Propagował
spojrzenie przeniknięte poczuciem ładu, pogodzenia, a nawet harmonii (...).
Ta postawa charakteryzuje się dalekowzrocznością i trzeźwą świadomością co do
kondycji ludzkiej. Jednak aby ją uzyskać, trzeba odznaczać się wielką siłą charakteru
i tym rodzajem optymizmu, który nawet w sytuacji egzystencjalnie skrajnie nieko
rzystnej pozwala zdobyć się na pogodę ducha66.

Słowa Wojciecha Chudego wydają się kontynuacją myśli Frankla, dla które
go każdy tragiczny czy negatywny aspekt życia może, poprzez przyjęcie okreś
lonej postawy, zostać przekuty w pozytywne osiągnięcie67. Lubelski myśliciel
był zwolennikiem takiej wizji życia i śmierci, która zakłada zdroworozsądkowe
uznanie konieczności przemijania i śmierci, a z drugiej strony nie pomija nad
przyrodzonego charakteru tego procesu, co przeciwstawia się współczesnym
tendencjom do zredukowania wizji człowieka i absolutyzacji wartości ziem
skich68. Troska o wierność obiektywistycznym wartościom pomimo trudnych
okoliczności życiowych była treścią codziennego życia Wojciecha Chudego, na
skutek czego jego słowa nabierają szczególnego znaczenia.
64 J. Binnebesel, Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci,
Toruń 2013, s. 251.
65 W. Chudy, Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, „Studia Philosophiae
Christianae” 1987, nr 23 (2), s. 5-24.
66 W. Chudy, Pedagogia godności..., dz. cyt., s. 171.
67 V.E. Franki, Wola sensu: założenia i zastosowanie logoterapii, tłum. A. Wolnicka, Warszawa
2010, s. 100.
68 W. Chudy, Śniadanie u Sokratesa, czyli Trzy, cztery rzeczy najważniejsze, Kraków 1999, s. 30.
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Autor podaje interesujące rozróżnienie, które ma niebagatelne znaczenie
dla tanatopedagogiki. Zakłada on istnienie pedagogii umierania, którą można
przedstawić w trzech odsłonach69. Pierwszą stanowi ogólna pedagogia umie
rania, która zakłada, że człowiek powinien być przygotowany do ostatniego
etapu swego życia, a wychowanie powinno mu w tym pomóc. Odwołując się
do założeń filozofii heglowskiej, Wojciech Chudy podkreśla, że w perspektywie
wieczności liczy się wyłącznie egzystencjalna zmiana i przekroczenie progu
śmierci, a wszelkie wartości doczesne stanowią tylko pozór. Stąd rodzi się po
trzeba uczenia sztuki umierania, swoistego ars moriendi, która ma pozytywne
przesłanie:
Postawa memento mori łączy się ze starożytnym carpe diem. Obydwie zaś są ele
mentami ars moriendi - sztuki kształtowania życia w perspektywie śmierci i nadziei
ostatecznej. Łączy się tutaj również egzystencjalny aspekt umierania zawsze związa
ny z trudem i cierpieniem, z wymiarem eschatologicznym życia wiecznego - źród
łem oczekiwanej radości i pełni70.

Nadzieja stanowi ważny element filozofii Wojciecha Chudego. Nabiera ona
szczególnego znaczenia w perspektywie śmierci i wtedy nadzieje doczesne łączą
się z nadzieją ostateczną, właściwą dla myśli chrześcijańskiej71.
Można również wyodrębnić szczegółowe pedagogie umierania, związane
z dwiema sytuacjami: spotkaniem z kimś, kto umiera, oraz kontaktem z oso
bami w żałobie72. W pierwszym przypadku głównym zadaniem pedagoga jest
pomoc w przejściu „na drugą stronę”, w czym niezbędną pomocą jest dialog,
przeciwstawiający się egzystencjalnej samotności. „Jaki powinien być ten dia
log?” - pyta autor i odpowiada:
Z pewnością u jego podstaw winno być przekonanie o koniecznej pomocy dla czło
wieka starego lub chorego. Pomoc ta winna oznaczać wsparcie duchowe. Można
tu wymienić takie szczegółowe zachowania, jak udzielanie mu swego czasu, uwagi,
życzliwości i rozumnego słowa, obdarowywanie go znakami uczuć, delikatnością,
taktem (...). W przypadku „tego, który odchodzi”, nabierają one szczególnego
znaczenia. Budują bowiem most, po którym człowiek umierający będzie w stanie
przejść do sfery transcendencji73.

Nietrudno zauważyć, że kontakt z człowiekiem umierającym należy
do zasadniczych obszarów praktycznej realizacji założeń tanatopedagogiki.
69 W. Chudy, Pedagogia godności..., dz. cyt., s. 172-173.
70 K. Uzar-Szcześniak, Fenomen nadziei Wojciecha Chudego filozofii wychowania, „Roczniki
Pedagogiczne” 2009, s. 63.
71 Tamże, s. 56.
72 W. Chudy, Pedagogia godności..., dz. cyt., s. 178.
73 Tamże, s. 180.
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Umiejętności prowadzenia dialogu, uzupełnione nabytymi kompetencjami,
a przede wszystkim wewnętrzną motywacją pomocy drugiemu człowiekowi
skutkują wypracowaniem postawy dialogicznej, istotnej w działaniach pomoco
wych. Fundamentalne znaczenie dla realizacji pomocy umierającemu człowie
kowi ma prawda. Wojciech Chudy poświęcił jej dużą część własnego dorobku,
przedstawiając ją w różnych kontekstach74. Prawda ma szczególne znaczenie
w wychowaniu, stąd refleksja nad tanatopedagogicznym wymiarem kresu życia
również domaga się postępowania zgodnie z jej wymogami. W tym kontekście
autor porusza problem „prawdy umierania”, określając go jako jedno z najważ
niejszych wyzwań pedagogiki śmierci75. Autor nie zgadza się na jakiekolwiek
formy kłamstwa, przypominając, że nawet w obliczu zagrożenia życia mówienie
prawdy jest normą obowiązującą76.
Ważny wymiar pedagogii umierania stanowi troska o osoby w żałobie.
Szczególna atencja jest niezbędna w przypadku rodziny dziecka, które zmarło.
Lubelski luminarz podkreśla, iż „nie istnieją gotowe «przepisy» pedagogiczne,
ułatwiające przygotowanie ludzi do takich sytuacji”77, stąd niezbędna jest umie
jętność doboru metod wychowawczych, oparta na empatii oraz umiejętnościach
wychowawczych. Odpowiedzią na samotność umierania jest pedagogia umie
rania wskazująca na powiązanie smutku i nadziei78, przynoszących ukojenie.
Wojciech Chudy był postacią, która na trwałe zapisała się w świadomości
i pamięci osób spotykających się z nim na co dzień, ale także tych, którzy pozna
ją go poprzez lekturę jego publikacji. Dzięki nim refleksja filozoficzna tego lumi
narza tanatopedagogiki wciąż ma faktyczny wpływ na rozwój tej subdyscypliny
pedagogicznej, a jednocześnie na sposób przeżywania przez poszczególne osoby
trudnych doświadczeń związanych z chorobą, niepełnosprawnością i umiera
niem. Wnosi w nie nadzieję, której fascynatem był Wojciech Chudy.

Jan Paweł II

Nie ma potrzeby przybliżania postaci ani życiorysu polskiego świętego pa
pieża. Warto jednak zwrócić uwagę, że biografia przyszłego papieża zawiera
liczne wydarzenia naznaczone cierpieniem. Spośród faktów związanych z jego
74 W. Chudy, Filozofia kłamstwa: kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw,
Warszawa 2003.
75 W. Chudy, Pedagogia godności..., dz. cyt., s. 180.
76 W. Chudy, Filozofia kłamstwa..., dz. cyt., s. 244-245.
77 W. Chudy, Pedagogia godności..., dz. cyt., s. 186.
78 M. Sztaba, Pedagogika integracyjna wobec wieloaspektowości problemu samotności człowie
ka, „Rozprawy Społeczne” 2003, t. 7, nr 1, s. 55.
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dzieciństwem i młodością warto podkreślić kilka, które wpłynęły na osobowość
Karola Wojtyły. Pierwszym była śmierć matki, gdy Karol Wojtyła miał 9 lat
(1929 rok). Trzy lata później umarł jego starszy brat, Edmund, a w 1941 roku
ojciec, Karol79. Warto podkreślić, iż Karol miał również siostrę, która zmarła
wkrótce po porodzie80. Jakkolwiek nie można doszukiwać się zbyt oczywistego
związku tych wydarzeń z nauczaniem Jana Pawła II81, z pewnością nie pozostały
one obojętne na rozwój Karola.
Warto podkreślić, iż atmosfera towarzysząca młodości Karola była prze
siąknięta zagrożeniem związanym z II wojną światową, która stanowiła tło jego
wchodzenia w dorosłość i odkrywania powołania82. Świadomość tego, że wielu
jego rówieśników zostało pozbawionych życia przez okupanta owocowała re
fleksją:
Otóż w tym wielkim i straszliwym theatrum drugiej wojny światowej wiele zostało
mi oszczędzone. Przecież każdego dnia mogłem zostać wzięty z ulicy, z kamienioło
mu czy z fabryki i wywieziony do obozu. Nieraz nawet zapytywałem samego siebie:
tylu moich rówieśników ginęło, a dlaczego nie ja? Dziś wiem, że nie był to przypa
dek. W kontekście tego wielkiego zła, jakim była wojna, w moim życiu osobistym
jakoś wszystko działało w kierunku dobra, jakim było powołanie83.

Tanatyczny kontekst rozwojowy Karola Wojtyły nieustannie uświadamiał
mu, że zagrożenie utraty życia jest bardzo wysokie, a jednocześnie w tych
trudnych warunkach następował niezwykle intensywny rozwój duchowy
robotnika, studenta, a potem kleryka. To zestawienie zagrożenia z rozwo
jem stanowi praktyczną realizację istoty tanatopedagogiki. Świadomość nie
uchronności śmierci, a jednocześnie pragnienie rozwoju wyzwoliły energię,
która została właściwie spożytkowana. Wspominając te wydarzenia po ponad
pięćdziesięciu latach, Jan Paweł II zawarł je w modlitwie wdzięczności wobec
Bożej Opatrzności.
W kapłańskim i naukowym życiu księdza, a potem biskupa Wojtyły można
odnaleźć odniesienia do tajemnicy życia i śmierci, choć nie należą one do za
sadniczych tematów jego wypowiedzi. Punktem zwrotnym był dzień wyboru na
Stolicę Piotrową, który zapoczątkował szereg wypowiedzi na temat cierpienia

” T. Michta, Jan Paweł II: Bibliografia, http://www.centrumjp2.pl/janpawelii/jan_pawel_
ii,31,19.html (dostęp: 28.04.2017).
80 G. Weigel, Świadek nadziei: biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2012, s. 43.
81 Tamże, s. 45.
82 E. Zastawnik, Apostolski wymiar choroby i cierpienia w życiu oraz nauczaniu Jana Pawła II,
Kraków 2012, s. 197-200.
83 Jan Paweł, Dar i tajemnica: w pięćdziesiąte} rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków
2005, s. 27.
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i śmierci84. Warto zwrócić uwagę na fragment wiersza Karola Wojtyły Mysterium
Paschale, napisanego w 1975 roku:

(...)
Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu
jest tajemnicą.
Tajemnica - to zapis głęboki
dotychczas nie odczytany do końca,
poczuwany, niesprzeczny z istnieniem
(czyż nie bardziej sprzeczna jest śmierć?).
Jeśli Ktoś odsłoni ten zapis
i odczyta, i sprawdzi na sobie,
i PRZEJDZIE85
Przechodzenie z życia do śmierci i ze śmierci do życia staje się zrozumia
łe w kontekście wiary w Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć. Dla Karola
Wojtyły śmierć jest tajemnicą; „nie odczytana do końca”, wydaje się sprzecz
nością, absurdem. Wymiar paschalny przejścia ze śmierci do życia wskazuje
na Chrystusa, który jako pierwszy przechodzi, odczytuje i sprawdza na sobie
realizm śmierci i nowego życia. Doświadczenie śmierci ukazane w poezji Woj
tyły z jednej strony odsłania grozę przemijania, z drugiej wskazuje na nadzieję
na życie wieczne. Autor nie ukrywa absurdu śmierci, ale jednocześnie podkreśla,
że absurdem jest również życie bez nadziei86.
Nauczanie Jana Pawła II w dużej mierze skupiało się na trosce o chorych
i cierpiących. Na szczególną uwagę zasługuje list apostolski Salvifici doloris
o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (1984). Papież mówi tam:
Jeśli bowiem istnienie świata otwiera jakby wzrok duszy ludzkiej na istnienie Boga,
na Jego mądrość, wszechmoc i wspaniałość, to zło i cierpienie zdają się zaćmiewać
ten obraz - czasem w sposób radykalny, zwłaszcza wobec codziennego dramatu
tylu niezawinionych cierpień, a także tylu win, które uchodzą bezkarnie. Ta przeto
okoliczność - może bardziej jeszcze niż jakakolwiek inna - wskazuje, jak doniosłe
jest pytanie o sens cierpienia i z jaką wnikliwością trzeba traktować zarówno samo
to pytanie, jak też wszelką możliwą na nie odpowiedź87.
84 M. Jędraszewski, Przeżycia i cierpienia jako doświadczenia osoby ludzkiej w myśli Karola
Wojtyły - Jana Pawła II, w: Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przy
szłość chrześcijaństwa, red. D. Łukasiewicz, M. Siwiec, S. Warzyński, Bydgoszcz 2010, s. 64.
85 K. Wojtyła, Mysterium Paschale, http://www.santosubito.org.pl/informacje,non_omnis_
moriar,30,l.html (dostęp: 28.04.2017).
861. Ziemiński, Doświadczenie śmierci. Na marginesie twórczości literackiej Karola Wojtyły
(Jana Pawła II), w: Rozumieć cierpienie?..., dz. cyt., s. 63.
87 Jan Paweł II, List apostolski „Sałvifici doloris” o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia,
Londyn 1984.
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Pytanie o sens cierpienia, które stawia chory człowiek Jan Paweł II, umiej
scawia na styku pragnienia dobra i szczęścia oraz bolesnych przeżyć. Wnikli
wość w traktowaniu samego pytania, jak i odpowiedzi na nie wyraża, że papież
rozumie sytuację ludzi zmagających się z bólem, ze świadomością zagrożenia
życia88. List apostolski na temat cierpienia został opublikowany po zamachu na
Placu św. Piotra w Rzymie, co stanowi ważny kontekst uwiarygadniający słowa
Jana Pawła II. Dla tanatopedagogiki pytanie o sens cierpienia należy do najistot
niejszych, bo w jego perspektywie można odnaleźć sens życia naznaczonego
bólem. Ten sens daje się odkryć najpełniej w perspektywie nadprzyrodzonej,
dlatego Papież pisze:
Aby odnaleźć głęboki sens cierpienia, idąc za objawionym Słowem Boga, trzeba
otworzyć się szeroko w stronę ludzkiego podmiotu w jego wielorakiej potencjalności. Trzeba nade wszystko przyjąć światło Objawienia, nie tylko, o ile wyraża
ono transcendentny porządek sprawiedliwości - ale o ile porządek ten prześwietla
miłością jako ostatecznym źródłem sensu wszystkiego, co istnieje. Miłość jest też
najpełniejszym źródłem odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. Odpowiedzi tej
udzielił Bóg człowiekowi w Krzyżu Jezusa Chrystusa89.

Odwołanie do Krzyża Chrystusa, będącego wyrazem miłości i uczynienia
z siebie dobrowolnej ofiary, wskazuje kierunek niełatwych, ale wartościowych
poszukiwań90. Podkreślenie roli miłości jako źródła odpowiedzi na pytanie o sens
cierpienia skierowuje te poszukiwania poza świat logiki szukania własnej korzyści.
Warto podkreślić, że w życiu i nauczaniu Papieża można dostrzec symptomy
świadczące o stopniowym przygotowywaniu się Jana Pawła II do śmierci. Wyraz
tego znajdziemy w poezji, jak choćby w Tryptyku rzymskim, gdzie autor przewi
duje swoją śmierć i wybór kolejnego papieża:

Sykstyńska polichromia przemówi wówczas Słowem Pana:
Tu es Petrus - usłyszał Szymon syn Jony.
„Tobie dam klucze Królestwa”.
Ludzie, którym troskę o dziedzictwo kluczy powierzono,
zbierają się tutaj, pozwalają się ogarnąć sykstyńskiej
polichromii,
wizji, którą Michał Anioł pozostawił Tak było w sierpniu, a potem w październiku pamiętnego
roku dwóch konklawe,

88 Jan Paweł II, Orędzie na V Światowy Dzień Chorego (1997): Maryja prowadzi do stóp krzyża,
w: Jan Paweł II, Do chorych i cierpiących, Głogów 2015, s. 47.
89 Jan Paweł II, List apostolski „Salvifici doloris”..., dz. cyt.
90 Jan Paweł II, Tryptyk rzymski: medytacje, Warszawa 2007.
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i tak będzie znów, gdy zajdzie potrzeba,
po mojej śmierci91

Świadomość przemijania, a jednocześnie bycia ważnym elementem w pla
nach Boga powoduje, że słowa o śmierci są pełne majestatu, tchną powagą,
lecz jednocześnie wnoszą pokój. Pogodzenie się z koniecznością złożenia tak
wzniosłego urzędu wydaje się tylko prostą konsekwencją przyjęcia prawdy o do
brym Bogu, który kieruje losami świata i Kościoła. Ta świadomość jest jeszcze
lepiej widoczna w słowach testamentu, który Jan Paweł II pisał w kilku etapach,
poczynając od 1979 roku92. Ten sposób pisania jest świadectwem dojrzewania
Papieża do przyjęcia śmierci. W 1980 roku uzupełnił testament między innymi
tymi słowami:
Dzisiaj pragnę do niego dodać tylko tyle, że z możliwością śmierci każdy zawsze
musi się liczyć. I zawsze musi być przygotowany do tego, że stanie przed Panem
i Sędzią - a zarazem Odkupicielem i Ojcem. Więc i ja liczę się z tym nieustannie,
powierzając ów decydujący moment Matce Chrystusa i Kościoła - Matce mojej
nadziei93.

Odniesienie prawdy o nieuchronności śmierci do własnego losu świadczy
o głębi spojrzenia na śmierć, ale także na życie. Tanatopedagogiczne cele wycho
wania zakładają, że człowiek kierujący swoim rozwojem potrafi sprostać praw
dzie o przemijaniu, ale jednocześnie potrafi dostrzegać radość w codziennym
życiu i ją promować. Ta radość, niekiedy przeplatana grymasem cierpienia, była
często widoczna na twarzy Jana Pawła II. Dzięki temu, że potrafił połączyć głę
boką refleksję na temat umierania z prawdą o sensie życia, przeżywał je z optymi
zmem i radością, uważając, że „każde ludzkie cierpienie, każdy ból, każda słabość
kryje w sobie obietnicę wyzwolenia, obietnicę radości”94. Efektem przyjęcia takiej
postawy jest percepcja nauczania Papieża wśród młodzieży; ważną rolę odgry
wały w nim nie tylko wypowiadane słowa, ale także gesty czy sposób bycia. Takie
świadectwo było przekonujące także dla starszych, dokonujących bilansu życia95.
Pontyfikat Jana Pawła II łączy w sobie nauczenie ze świadectwem życia,
którym Papież starał się konsekwentnie potwierdzać głoszone prawdy. Tak było
także odnośnie do cierpienia, o którym pisał i w którym uczestniczył. Zmaganie

51 Tamże.
92 P. Koźlak, Pięknie żyć, aby pięknie umierać: refleksje nad Testamentem Jana Pawła II, Kra
ków 2012, s. 13.
93 Tamże, s. 15-16.
94 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość: rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 68.
95 A. Molesztak, Wybrane poglądy Jana Pawła II o seniorach / Chosen views ofjohn Paul II on
the elderly, „Rozprawy Społeczne” 2015, nr 4, s. 49.
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się z chorobami, skutkami zamachu, wreszcie starością było świadectwem, nie
kiedy szokującym. Jego apogeum nastąpiło w okresie terminalnym choroby:
Śmierć Jana Pawła II zakwestionowała większość współczesnych przekonań i wy
obrażeń dotyczących umierania oraz społecznej roli umierających. Odchodzenie
polskiego papieża, poprzedzone wieloletnim zmaganiem się z chorobą i niedołę
stwem, przypominało świadkom tego aktu, że tradycja żegnania członka społecz
ności wymaga od nich przestrzegania pewnych rytuałów i obrzędów96.

Odchodzenie Jana Pawła II, dzięki decyzji pozostania na urzędzie św. Piotra
do ostatnich chwil życia, nabrało znaczenia tanatopedagogicznego, stało się
„lekcją dobrego umierania”.
Efektem tego był „cud, w którym wszyscy uczestniczyli. Cała Polska, a także
Europa i w jakimś stopniu świat. Ludzie mówili o umieraniu, o śmierci, o ży
ciu wiecznym, o miłosiernym Bogu, który z otwartymi ramionami czeka na
człowieka”97. Niespodziewanym efektem towarzyszącym ostatnim dniom życia
i śmierci Jana Pawła II było przełamanie tabu, jakie ciążyło na tematyce związa
nej ze starością, umieraniem i śmiercią. Dzięki temu w mass mediach pojawiły
się treści i obrazy, które zwykle są marginalizowane. Odwaga mówienia i poka
zywania tego, co trudne i nieuniknione przynosiła pozytywne społeczne skutki.

*

*

*

Tytuł luminarza w danej dziedzinie przysługuje osobom wybitnym, mającym
szczególne zasługi. Przedstawieni luminarze zostali wyróżnieni tym tytułem, choć
żaden z nich nie przyczynił się bezpośrednio do powstania i rozwoju tanatope
dagogiki. Jednak przez podjętą refleksję naukową stworzyli teoretyczne podstawy
dla rozwoju tej subdyscypliny pedagogicznej, a przez czytelną postawę życiową
wskazali sposoby ich realizacji. Stali się w ten sposób znakami nadziei, która roz
wija się pomimo wszelkich przeciwności. Odpowiedzieli na pytanie, jakie w kon
tekście ekstremalnych zagrożeń stawiają Zbigniew Marek i Anna Walulik:
Nadzieja ma to do siebie, że każę człowiekowi ufać, oczekiwać zmiany sytuacji
trudnej czy wręcz beznadziejnej. Czy jednak taka nadzieja może towarzyszyć czło
wiekowi świadomemu śmiertelnego zagrożenia, które wynika z jego egzystencjalnej
sytuacji „bez wyjścia”?98.

96 B. Pieńkowska-Wyżyńska, Sztuka dobrego umierania, „Salwator” 2015, http://www.salwator.com/sztuka-dobrego-umierania.l 191,814,produkt.html (dostęp: 27.03.2017).
97 G. Bartoszewski, Odszedł Pasterz Wielki: sługa boży papież Jan Paweł II w świadomości
Polaków po odejściu do Pana, Warszawa 2006, s. 5.
98 Z. Marek, A. Walulik, Sytuacje graniczne i wychowanie, „Pedagogia Christiana” 2012, nr 2,
s. 183.
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Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie zakłada, że człowiek, odwołu
jąc się do osobistych zasobów, a przede wszystkim do mocy płynącej od Boga,
potrafi rozwinąć się duchowo. Motywem przewodnim takiej zmiany jest miłość
oraz czerpany z niej sens życia. One pozwalają nadać sens temu, co trudne, nie
odwracalne, absurdalne. Luminarze tanatopedagogiki dokonali tego i przez to
pomogli niezliczonej liczbie osób w zmaganiach z brakiem nadziei. Działalność
tych wyjątkowych postaci znacznie wykraczała poza zasięg, którym obecnie
zajmuje się tanatopedagogika, stąd zaszczytem dla niej jest wpisanie Viktora
Emila Frankla, Karola Wojtyły, Antoinea de Saint-Exuperyego oraz Wojciecha
Chudego do grona jej prekursorów i znakomitości.
Trzeciego dnia był uroczysty pogrzeb. Wynieśliśmy otwartą - katolickim zwycza
jem - trumnę i położyliśmy ją na przybranym bogato wozie. A że po mieście ro
zeszła się wieść, iż to był wielki mędrzec żydowski, co do krzyża przyszedł, ruszyła
ogromna procesja, a w niej bractwa cechowe, trąby, zakonnicy i pospólstwo w wiel
kiej liczbie, ciekawe, że będą chować przechrztę w poświęconej ziemi. Ludzie bardzo
płakali, nie wiadomo dlaczego, bo ani nie znali zmarłego, ani nie bardzo wiedzieli,
kim on był. Kiedy w farze biskup tutejszy prawił kazanie, płakał cały kościół, bo
w kazaniu wiele razy padało słowo „daremność”, a to jest chyba jeszcze gorsze słowo
niż „śmierć”. I ja płakałem, bo ogarnęła mnie rozpacz, jakiś żal odwieczny, i dopiero
wtedy mogłem opłakać moją małą córkę i wszystkich zmarłych moich.
Pamiętam, że stał obok mnie Herszełe i zapytał mnie, co znaczy to polskie sło
wo: „daremność”. „Ładne”, powiedział.
To wtedy, gdy cały wysiłek idzie na marne, gdy buduje się na piasku, gdy sitami
czerpie się wodę, gdy ciężko zapracowany pieniądz okazuje się fałszywy. To wszyst
ko jest właśnie ta daremność. Tak mu to wytłumaczyłem".
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Streszczenie
Słowniki łacińskie słowo luminar odnoszą „do pochodni, światła, gwiazdy, blasku, zna
komitości niosącego światło czy mistrza”. Mówiąc o luminarzach tanatopedagogiki, myślimy o tych, którzy swoimi rozważaniami wpisali się w przyjętą myśl tanatopedagogiczną,
stanowiąc jej filar i podstawę oraz swoistą artes serviunt vitae, sapientia imperat. Można
do nich zaliczyć np. Viktora Frankla, Wojciecha Chudego czy Jana Pawła II. Osoby te są
przykładem tworzenia i rozumienia idei człowieka i śmierci w perspektywie godności,
wolności i podmiotowości ludzkiego życia. Pokazują, jak nadać sens temu, co trudne,
nieodwracalne, absurdalne.

Słowa kluczowe: luminarz, tanatopedagogika, człowiek - osoba, sens śmierci

Summary

Luminaries of tanatopedagogy
Latin dictionaries refer the word luminar to the torch, light, star, luminance, significance
of someone who bears the light or master. In reference to tanatopedagogy luminaries, we
think about those who have madę an impression on the acknowledged tanatopedagogical
concept and built its pillars, foundations, and specific artes serviunt vitae, sapientia
imperat through their own considerations. They include such figures as Viktor Franki,
Wojciech Chudy, or John Paul II. They are the examples of creating and understanding
the idea of man and death from the perspective of dignity, freedom and subjectivity of
human being life. They show us how to give sense to something difficult, irreversible,
absurd.

Keywords: luminar, tanatopedagogy, man-person, sense of death
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