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Jacek Kolbuszewski 

Przedmowa 

Niemożliwy do określenia status ontyczny śmierci, jej 

całkowita niepoznawalność i fakt, że jej istoty nie można zdefi-

niować, sprawiają, że wszelkie badania naukowe wchodzące w 

zakres problematyki mortualnej dotyczyć mogą tylko zewnętrz-

nych aspektów, przyczyn i skutków śmierci. Śmierć widzialna 

jest bowiem tylko z perspektywy pozostających przy życiu. 

Skutki tego dotyczą antropotanatologii humanistycznej, obcią-

żonej dodatkowo przez brak własnego języka i konieczność po-

sługiwania się metodologią „cudzych” dyscyplin naukowych.  

Jedną z tych dyscyplin szczegółowych jest rzadko w Pol-

sce uprawiana socjologia śmierci. Książka Tomasza Michała 

Korczyńskiego Milczenie i lament określona przez autora zbyt 

skromnie mianem Szkiców z socjologii śmierci przynosi coś 

więcej niż tylko wnikliwą analizę postaw, przyjmowanych wraz 

z pewnymi, indywidualnymi i zbiorowymi zachowaniami wo-

bec faktu śmierci, znamiennymi dla „człowieka postdekadenc-

kiej kultury indywidualizmu”.  

Efektem tego postępowania badawczego jest celne zdia-

gnozowanie przez autora stanu współczesnej kultury śmierci, 

przy czym owo określenie w jego ujęciu oznacza zjawiska i za-

chowania związane z reakcjami na śmierć drugiej osoby, dale-

kie zaś jest od częstego sposobu jego stosowania w tandetnej 

publicystyce popularnej. Wartość ujęcia owej problematyki 

przez Korczyńskiego polega na wskazaniu, jak „usunięcie 

śmierci z widnokręgu świadomości” postdekadenta skutecznie 

eliminuje ją z obszaru ludzkich przeżyć i doznań nacechowa-

nych emocjonalnie, pozwalając na wszechobecne panoszenie 

się pornografii śmierci.  
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W ten osobliwy sposób postdekadencka współczesność 

próbuje neutralizować, w istocie zaś często całkowicie neutra-

lizuje lęk człowieka przed jego własną śmiercią, wypierając tra-

dycyjne zachowania związane z przeżywaniem żałoby, co 

ujawnia nieumiejętność człowieka współczesnego w radzeniu 

sobie z istotnymi problemami egzystencjalnymi. Gdy bowiem 

owa śmierć staje się zdarzeniem , wówczas daje o sobie znać 

komplikująca życie nieumiejętność ludzkiego pogodzenia się z 

nią. Tę nieporadność skutecznie wykorzystuje się w manipulo-

waniu żałobą w życiu zbiorowym, co prowadzi do wyraźnie 

ukazanych przez autora, groźnych ze społecznego punktu wi-

dzenia, negatywnych skutków.  

Rzetelny obiektywizm naukowy rozważań autora nie 

przesłania całkowicie pewnych, bardzo dyskretnie zarysowa-

nych, emocjonalnych aspektów jego postawy, co stanowi bar-

dzo sympatyczny rys w omawianiu bardzo trudnej problema-

tyki mortualnej. Na tym zaś tle szczególną uwagę zwraca wy-

raźnie aprobatywne wartościowanie mających wartość terapeu-

tyczną tradycyjnych obrzędowych zachowań wobec umierania 

i śmierci bliskich osób w kulturze ludowej.  

Milczeniu przeciwstawia więc autor lament, dowodząc 

jego terapeutycznej wartości. Leopold Staff napisał, że „śmierci 

trzeba się tak uczyć jak życia”. Znakomite studium Korczyń-

skiego Milczenie i lament potwierdza w pełni to przekonanie. 

 

 



 

 

 „Pewnie, że wciąż na nowo miejsce zmarłej zajmuje nowa 

istota; ale tej istoty, która jest teraz, kiedyś nie będzie, ta okre-

ślona istota nigdy nie powróci, odeszła na wieki, to miejsce, 

które ona zajmowała, pozostaje na zawsze puste, tą istotą jest 

ta właśnie istota tylko raz, człowiek jest tym całkowicie okre-

ślonym człowiekiem tylko teraz, tylko raz” 

(Ludwig Feuerbach)1. 

 

„Jako e g z y s t e n c j a przemawia człowiek, który jest sobą.  

Zwraca się do egzystencji – niezastępowalny przemawia do 

innego niezastępowalnego”  

(Karl Jaspers)2. 

 

„Nie, nie boję się śmierci. Moja śmierć prawie wcale mnie nie 

obchodzi. Prawdziwie oburzającą śmiercią, którą musisz 

znieść, nie jest twoja śmierć, lecz ta twoich bliskich”  

(Gianni Vattimo)3. 
  

                                                           
1 L. Feuerbach, Myśli o śmierci i nieśmiertelności, w: Wybór pism, t. 1, 

Warszawa 1988, s. 104. 
2 K. Jaspers, Filozofia egzystencji, Warszawa 1990, s. 109. 
3 G. Vattimo, P. Paterlini, Nie być Bogiem. Autobiografia na cztery ręce, 

Warszawa 2011, s. 14. 



 

 

 



 

 

Pamięci Syna Jeremiego 
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Wprowadzenie 

Prezentowana praca jest książką o socjologicznych reak-

cjach na śmierć, o indywidualnych, jak i społecznych konse-

kwencjach spotkania się twarzą w twarz ze śmiercią… bliskich. 

Jest ona pisana z pozycji paradygmatu postdekadentyzmu, któ-

remu najbliżej jest do wizji późnej nowoczesności zapropono-

wanej przez Anthony’ego Giddensa i Jeana Baudrillarda, a filo-

zoficznie do egzystencjalizmu (szczególnie heideggerow-

skiego), będąc przy tym bardziej szkicem z zakresu socjologii 

śmierci niż dogłębnym studium empirycznym. 

Życie – obok postępu – jako pojęcie obecne w kulturze i 

filozofii wiodło niegdyś na barykady myślicieli i wizjonerów, 

było „hasłem bojowym do walki z tym, co martwe, sztuczne, 

zastygłe w konwencjach, puste i skostniałe. Wyrażało to, co au-

tentyczne, dynamiczne, twórcze, bezpośrednio i prawdziwie 

przeżywane, młode”4.  

W epoce postdekadentyzmu (którą można określić nie 

tyle jako kulturę śmierci, ale jako końcowy etap jej agonii, po 

której pozostanie już tylko trup kultury par excellence) życie 

straciło wprawdzie na entuzjazmie, niemniej o głównym boha-

terze tej książki – Thanatosie5 – w przestrzeni społecznej ciągle 

                                                           
4 Z. Krasnodębski, Kryzys nowoczesności a świat przeżywany, w: Świat 

przeżywany, Z. Krasnodębski, K. Nellen (red.), Warszawa 1993, s. 153–154. 
5 W wizji starożytnych śmierć nie była upiornym kościotrupem płci żeńskiej, 

jaka znana jest z czasów średniowiecza, lecz chłopcem ze skrzydłami, czasem 

młodzieńcem, czasem brodatym rycerzem, bliźniaczym bratem snu, Hypnosa, 

ale zawsze pozbawionym litości, zimnym i nieczułym stworzeniem, także w 

późniejszym wyobrażeniu jako Charon czy Hades. Dopiero Rzymianie 

uczynili śmierć kobietą, na chrześcijańskim Zachodzie utrwaliła się jako 

Kosiarka lub Płaskonosa. Zob. J. Białostocki, Płeć śmierci, Gdańsk 1999, s. 

7–12 oraz M. Courtois, Pani śmierć, w: Wymiary śmierci, S. Rosiek (red.), 
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cicho i głucho. Wraz z przybywaniem jego ofiar narasta gęste 

milczenie. Co się stało ze śmiercią? Zniknęła? Umarła? Mam tu 

oczywiście na myśli prawdziwą śmierć, konkretnej jednostki, z 

jej chorobą, agonią, nagłym zejściem w samotności, a nie 

śmierć jako abstrakcję czy też symulakrę, telewizyjną, kompu-

terową, rzeczywiście nierzeczywistą bez-refleksję. 

Myśliciel, którego nazwiska nie mogłoby zabraknąć w tej 

książce, Michel Vovelle, prezentuje zgoła inne stanowisko. 

Twierdzi, że śmierć stała się modna, wszechobecna, krzykliwa, 

ale to, na co ten wybitny historyk francuski wskazuje, jest raczej 

tożsame ze zjawiskiem „pornografii śmierci”, śmiercią zbanali-

zowaną i odartą z najważniejszego elementu, jaka jej przyna-

leży (w rozumieniu heideggerowskim) niż z realnym powrotem 

„prawdziwej śmierci”. Oto inna śmierć: agresja, rzeź, masakra, 

przemoc6. 

Z taką „nieprawdziwą” śmiercią spotykamy się, rzecz ja-

sna, co chwila w serwisach informacyjnych, obecna jest ona w 

popkulturze, sztuce, filmie, reklamie itp. Dla postdekadenta jest 

to śmierć w trzeciej osobie, ewentualnie w drugiej, ale nigdy w 

pierwszej. Wydaje się to ontologicznie (i filozoficznie) natu-

ralne, ponieważ nie istnieje dla żyjącego „doświadczenie 

śmierci”, a śmierć innego jest wyłącznie erzacem, poglądem7. 

Niemniej, nie tylko. Jak pisze znawczyni tematyki tanatologicz-

nej w obszarze socjologii i pracy socjalnej, współczesny czło-

wiek ze śmiercią spotyka się często, a nawet nazbyt często, jed-

nocześnie wypiera ze swojej świadomości sprawę własnej 

skończoności. „Mamy zatem zjawisko zinstrumentalizowania 

                                                           
Gdańsk 2002, s. 97. 
6 Zob. M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po 

współczesność, Gdańsk 2004, s. 700–721. 
7 Zob. A. Camus, Mit Syzyfa, w: A. Camus, Eseje, Warszawa 1974, s. 106. 
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śmierci innego i odsunięcia myśli o śmierci własnej. Tej drugiej 

w naszej świadomości nie ma, a pierwsza została już na tyle 

zinstrumentalizowana, że przestaje nas wzruszać”8. 

Tezy zawarte w tej książce będą zatem bliższe koncepcji 

drugiego mistrza tanatologii, Philippe’a Ariésa, który zjawisko 

kryzysu śmierci nazywa mianem „śmierci odwróconej”, cha-

rakteryzującej się usunięciem śmierci poza nawias nie tylko 

społecznej świadomości, ale i jednostkowej, co w sposób szcze-

gólny, i po raz pierwszy, nastąpiło w epoce nowoczesności, po-

twierdzone zostało do granic możliwości w czasach późnej no-

woczesności, a dziś, w epoce postdekadentyzmu (na pewno by 

to przyznał zmarły w 1984 roku historyk francuski) znacząco 

się pogłębiło. 

Struktura książki prezentuje się w sposób następujący. W 

rozdziale pierwszym opowiadam o kondycji współczesnego 

człowieka, którego nazywam postdekadentem, opisuję jego 

lęki, jego ucieczki, jego wiarę w nieśmiertelność doczesną. Wy-

znam od razu: to bardziej filozoficzne rozważania niż socjolo-

giczna empiria. 

W rozdziale drugim spoglądam na śmierć oczami socjo-

loga, korzystając z propozycji współczesnych przedstawicieli 

socjologii i antropologii kulturowej (m.in. Ulricha Becka, A. 

Giddensa, Geoffreya Gorera). Jednocześnie próbuję jeszcze 

bardziej zapoznać się z mentalnością człowieka epoki postde-

kadenckiej, zbliżając się do niego z socjologicznym osprzętem.  

W rozdziale trzecim omawiam panujące stereotypowe 

modele żałobnika i żałoby, uwzględniając problem płci i korzy-

stając z pomocy Alfonsa di Nola, Michela Foucaulta, Norberta 

                                                           
8 M. Ogryzko-Wiewiórkowska, Instrumentalizacja śmierci, w: Problemy 

współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka, 

J. Kolbuszewski (red.), t. 7, Wrocław 2003, s. 74. 
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Eliasa, Émila Durkheima, pisarza Clive’a Staplesa Lewisa, 

wreszcie psychologów i psychiatrów. Proponuję dwa typy ide-

alne sposobów i stylów przeżywania żałoby w XXI wieku. 

W rozdziale czwartym dokonuję klasyfikacji śmierci-

tabu oraz problemów społeczno-psychologicznych, jakie powo-

duje skrywanie i nieprzepracowanie żałoby. Podchodzę najbli-

żej jak to tylko możliwe do osobistej sytuacji żałobnika, który 

zanurza się w ciemnościach osamotnienia i wykluczenia. Uwy-

puklam szczególnie sytuację outsiderów, korzystam z przykła-

dów występujących w literaturze pięknej. 

Rozdział piąty i szósty bezpośrednio ze sobą korespon-

dują z uwagi na zaproponowaną przeze mnie „teorię zwrotu in-

korporacyjnego”, którą weryfikuję empirycznie przy omawia-

niu zjawiska „żałobnika” oraz „trupa”. Długo zastanawiałem 

się, czy nie stworzyć odrębnego rozdziału poświęconego wy-

łącznie omówieniu teorii zwrotu inkorporacyjnego, ale zdecy-

dowałem się naszkicować ją pokrótce w rozdziale piątym i 

wspominać jej poszczególne elementy w tych miejscach 

książki, które są dobrą egzemplifikacją empiryczną dla jej pod-

stawowych założeń.  

Wyszedłem z założenia, że odrębny rozdział mógłby za-

burzyć całość struktury, a moim celem nie było mnożenie arku-

szy ponad potrzebę, aby usatysfakcjonować Ministerstwo Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego i szyć pracę wedle kroju obowią-

zującej aktualnie definicji monografii. Nie pozostawiam Czy-

telnika w zawieszeniu. Całość koncepcji wykładam w oddziel-

nej pracy umieszczonej w publikacji „Obcy w labiryncie kul-

tur”9. 

                                                           
9 Zob. T.M. Korczyński, A. Orla-Bukowska (red.), Obcy w labiryncie kultur, 

Warszawa 2016. 
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W rozdziale siódmym wykorzystuję teorię Roberta K. 

Mertona i Antoniny Ostrowskiej w analizowaniu rytuałów po-

grzebowych. Chcę przy okazji wykazać, że w epoce postdeka-

dentyzmu nastąpił stopniowy zanik funkcji ukrytych pogrzebu. 

Rozdział ósmy jest swoistą falsyfikacją koncepcji czło-

wieka późnej nowoczesności, postmodernizmu (w tym falsyfi-

kacją mentalności postdekadenckiej). Pomocna mi tu była ob-

serwacja polskiej tradycji ludowej, która, pomimo „wszecho-

becnych” zmian późnonowoczesnych, zachowuje swój charak-

ter oraz dobrą i żywotną kondycję. Wyznam tu, że proces pisa-

nia książki postępował w czasie mojego pobytu na Górnym Ślą-

sku, gdzie prowadziłem badania terenowe, które w żadnej mie-

rze nie były związane z zagadnieniem socjologii śmierci i umie-

rania (badałem tam stereotypy narodowe polskiej młodzieży). 

Jednak dłuższy pobyt w tym regionie dał mi możliwość regu-

larnego i stałego przebywania w Bibliotece Śląskiej i był wielką 

przygodą naukową. Ponieważ miałem przede wszystkim dostęp 

do prac opisujących zwyczaje śląskie w kontakcie ze śmiercią, 

jest to więc główna przyczyna wyboru tego konkretnego re-

gionu do niniejszego rozdziału. Zaznaczam, że mam świado-

mość istnienia niezliczonej ilości prac (oraz zwyczajów obrzę-

dowych) na temat kultury ludowej w innych regionach Polski, 

ale nie chciałem rozbudowywać struktury tej pracy. A jeśli to 

osobiste wyznanie nie spełnia zasad metodologicznych ze 

względu na dobór celowy regionu, przywołam uwagę prof. dr. 

hab. Jerzego Antoniego Pośpiecha. Badacze kultury ludowej 

uważają, iż zwyczaje obrzędowe na Górnym Śląsku należą do 

„najbarwniejszych i najbardziej urozmaiconych w Polsce, że ich 

zakres musiał być dawniej jeszcze szerszy i bogatszy niż w in-

nych częściach kraju. Formułuje się też sąd, że zachowana na 
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tym obszarze obrzędowość doroczna jeszcze dziś stanowi naj-

bardziej zajmujący zespół, jaki dotąd istnieje w granicach Pol-

ski, a ponieważ znaczna część tych zwyczajów równocześnie na-

leży do najdawniejszych w Europie Środkowej, nic dziwnego, że 

przykuwa powszechną uwagę nie tylko etnografów. W świetle 

przebogatej literatury przedmiotu, jak i rezultatów najnowszych 

badań terenowych, opinie te trzeba uznać za uzasadnione, mimo 

iż identyczne lub podobne sformułowania padają również w od-

niesieniu do innych regionów Polski, m.in. Warmii i Mazur”10. 

W tematyce śmierci nie mogłoby zabraknąć socjologicz-

nego zjawiska cmentarzy, jako że miasta umarłych czynione są 

na obraz i podobieństwo żywych. Skoro mam ambicję opowia-

dać o współczesnych żywych, nie mogłem pominąć ich nekro-

polii, które znalazły swoje osobne miejsce w rozdziale dziewią-

tym. 

W ostatnim rozdziale podjąłem wątek żałoby narodowej, 

omawiając znane w Polsce wydarzenia: chorobę i śmierć Jana 

Pawła II oraz katastrofę smoleńską z punktu widzenia socjolo-

gicznego. W tych rozważaniach posiłkuję się m.in. badaniami 

własnymi. 

Książka nie ma aspiracji do bycia interdyscyplinarnym 

studium śledzącym dokonujące się kulturowo-społeczne 

zmiany w konfrontacji ze zjawiskami śmierci, umierania, zmar-

łych. Nie jest to studium z tanatologii, która czeka ciągle na 

usystematyzowanie teoretyczne i sprecyzowanie własnej meto-

dologii11.  

                                                           
10 J. Pośpiech, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 1987, s. 7. 
11 Co najmniej od czasów pojawienia się teorii ugruntowanej B.G. Glasera i 

A.L. Straussa wiadomo, że proces umierania, aby móc go naukowo zbadać, 

daje się ująć w jasne reguły metodologiczne. Nota teoretyczna (de facto 

metodologiczna) z badań jakościowych amerykańskich uczonych ukazuje 

postępowanie badawcze podczas obserwowania umierających oraz 

zajmującego się nimi personelu medycznego. Zob. B.G. Glaser, A.L. Strauss, 
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Czytelnik reprezentujący nauki społeczne niech potrak-

tuje tę książkę jako zaproszenie do wyjątkowej podróży, która 

może zaowocować kolejnymi przedsięwzięciami intelektual-

nymi. Albo jeszcze lepiej – jako wyzwanie, ponieważ polska 

socjologia śmierci i umierania nie posiada, w odróżnieniu od 

swoich odpowiedniczek ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej 

Brytanii, Francji czy Niemiec, silnej reprezentacji naukowej w 

naszym kraju12. 

Jako koncepcja multidyscyplinarna tanatologia współ-

tworzona jest przez rozmaite dziedziny nauki. Louis-Vincent 

Thomas wymienia wiele dyscyplin, naukowych i nienauko-

wych, które budują współczesną naukę o śmierci człowieka. 

Wspomina o filozofii, teologii, sztuce, literaturze, demografii, 

statystyce, naukach biologiczno-medycznych i humanistycz-

nych (historia, lingwistyka, semiologia). Omawiając jednak na-

uki społeczne, psychologię, antropologię kulturową, nawet eko-

nomię13, pomija socjologię (przeznaczając dla socjologów zale-

dwie jedną uwagę, dzieloną zresztą pomiędzy antropologów, et-

nologów i historyków, redukując ich do pozycji „opisywaczy” 

charakterystycznych cech społecznych w postrzeganiu współ-

czesnej śmierci). Na to znaczące przemilczenie socjologii nie 

powinno być zgody, ale, cóż, rzeczywiście, sami socjolodzy 

(szczególnie w Polsce) usilnie pracują na to sprawiedliwe po-

minięcie.  

Dokonując przeglądu polskiej literatury z zakresu socjo-

logii śmierci i umierania lub – szerzej – tanatologii, dochodzę 

                                                           
Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków 2009, s. 51. 
12 Lepiej wygląda to od strony antropologicznej, etnograficznej i 

etnologicznej. 
13 Zob. L.-V. Thomas, Tworzenie tanatologii, w: Wymiary śmierci, S. Rosiek 

(red.), Gdańsk 2002, s. 12–32. 
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do wniosku, że prace te można podzielić14 na stare, w tym kla-

syczne lub przestarzałe, oraz na nowe, w tym interdyscypli-

narne, ideologiczne, religijne.  

Polska socjologia śmierci i umierania skończyła się wła-

ściwie pod koniec lat 90., i tylko dzięki osobom prof. dr. hab. 

Jacka Kolbuszewskiego (filologa i historyka) oraz prof. dr hab. 

med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak (lekarza), którzy ratują honor 

polskiej tanatologii, w przestrzeni naukowej ten temat w ogóle 

istnieje15. Naukowcy ci gromadzą wokół siebie wielu eksper-

tów, reprezentujących m.in. nauki społeczne, w tym socjologię. 

Niewiele instytutów socjologicznych polskich uczelni 

proponuje ofertę kursów z tego obszaru. Brakuje podręczników, 

ważnych przekładów z literatury niemiecko-angielsko-francu-

skojęzycznej, które popularyzowałyby tę dyscyplinę, brakuje 

haseł w encyklopediach oraz słownikach nauk społecznych, tak 

jak gdyby śmierć nie była zjawiskiem społecznym, a socjologia 

śmierci i umierania w ogóle nie istniała. Do tego nikła liczba 

badań empirycznych oraz zastój metodologiczny są, w moim 

przekonaniu, ważnym rysem charakteryzującym kondycję 

współczesnej socjologii, która, zająwszy się współczesnym 

społeczeństwem postdekadenckim, zachorowała na jego cho-

robę, chorobę na śmierć, co oznacza, że zamiast mierzyć się bo-

hatersko z tym zjawiskiem, w iście heideggerowskim rozumie-

niu, człowiek i społeczeństwa postdekadentyzmu, także na polu 

nauk społecznych, skutecznie ukryli śmierć i wręcz uwierzyli, 

                                                           
14 Nie liczę tu klasycznego podziału na książki naukowe i popularno-naukowe 

oraz na monografie i prace zbiorowe. 
15 Prof. Jacek Kolbuszewski związany jest z Wrocławskim Towarzystwem 

Naukowym, zaś prof. Elżbieta Krajewska-Kułak ze środowiskiem 

akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
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że jej nie ma (skoro ogłosiło to społeczeństwo, trzeba to empi-

rycznie potwierdzić, a wskaźnikiem będzie zawzięte milczenie 

naukowców). A może słuszność ma niemiecki uczony i znawca 

zagadnień tanatologicznych, Klaus Feldmann, twierdzący, że 

ów brak zainteresowania śmiercią wynika z faktu, że zmarli nie 

mają żadnego lobby?16 

Jeden z bohaterów tej książki, angielski antropolog G. 

Gorer, podjął temat straty po osobistym doświadczeniu tego 

zjawiska. Po śmierci brata i innych ważnych osób z jego kręgu 

rodzinnego został wyrwany z oczywistości życia. Społeczne re-

akcje na śmierć (albo ich brak) po pewnym czasie jawiły mu się 

jako fascynujące, a przeanalizowane na zimno, z dystansu, wy-

wołały pytanie, czy jego przypadek jest jedyny w swoim ro-

dzaju i szczególny, czy przeciwnie, można odnaleźć w do-

świadczonych epizodach ogólne prawidłowości, mechanizmy i 

analogie socjologiczne układające się we wzory zachowań u 

współczesnych, którzy skonfrontowani ze śmiercią zamieniają 

się w słup soli. W tej książce odpowiadam na to pytanie. 

Od samego początku przestrzegam jednak przed jakże ty-

pową dla dzisiejszej literatury postmodernistycznej tendencją 

do tworzenia daleko idących uogólnień na podstawie indukcyj-

nych obserwacji osobistych. Odnoszę tę krytyczną uwagę rów-

nież do własnej koncepcji postdekadenta rodem z epoki postde-

kadentyzmu, który de facto nie istnieje i jest wyłącznie homun-

culusem (w zgodzie z metodologicznym założeniem Alfreda 

Schütza) zaproponowanym jako teoretyczny model w celu uzu-

pełnienia luk i deficytów fenomenologicznych, jakie występują 

w koncepcji tzw. człowieka późnej nowoczesności Giddensa 

                                                           
16 Zob. K. Feldmann, Tod und Gesellschaft. Sozialwissenschaftliche Thanato-

logie im Überblick, Wiesbaden 2010, s. 7. 
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oraz innych socjologów. I dobrze, że nie istnieje, ponieważ 

„biada ziemi i morzu”, gdyby homunculus-postdekadent rze-

czywiście ożył! A zatem powtórzę, człowiek postdekadenty-

zmu skażony duchem późnej nowoczesności to wyłącznie typ 

idealny, jeśli już istniejący, to raczej jako mieszkaniec Europy 

Zachodniej niż Europy Środkowo-Wschodniej (np. wsi radom-

skiej czy rzeszowskiej)17. 

Tworzenie ram i punktów odniesienia do dzikiej podróży 

do kresu nocy nie gwarantuje sukcesu, ale nie oznacza to prze-

cież, że trud ten poszedł na marne. Podjęcie zagadnienia, które 

dotyczy bezpośrednio każdego człowieka, warte było zadania 

sobie intelektualnego wysiłku. 

                                                           
17 Takiego „człowieka” naukowych roztrząsań, żeby nawiązać bezpośrednio 

do idei egzystencjalistycznej Miguela de Unamuny, po prostu nie ma, owa 

„czysta idea” jest zaprzeczeniem człowieka. Zob. tenże, O poczuciu 

tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów, Kraków–Wrocław 1984, s. 

5. 
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