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V. Żałobnik w pętli ekskluzji-inkorporacji 

Zachodzące zmiany struktur i schematów na postrzeże-

niowo-wartościującej płaszczyźnie Inności Społecznej wpraw-

dzie nie wykraczają zasadniczo poza trychotomiczny model 

Swój – Obcy – Wróg, ale przemieszczają się dynamicznie we-

wnątrz jego struktur i relokują pozycje bliskich, obcych i wro-

gich (zob. Ilustracja 1.).  

Ilustracja 1. Trychotomiczny model Inności 

 

 

Konfrontacja kulturowa i zderzenie wzorów kulturowych 

to tylko jeden wymiar problemu, zazwyczaj podkreślany i oma-

wiany z socjologicznego czy antropologicznego punktu widze-

nia. 

To, w moim przekonaniu, nie wyczerpuje zjawiska Inno-

ści. Dziś bliski może stać się nagle daleki, najbliższy wrogiem, 

a obcy najbliższym. Nie trzeba być Innym rasowo, narodowo, 

kulturowo, płciowo, etnicznie, religijnie, światopoglądowo, 

seksualnie, aby wpaść w tryby procesu ekskluzji, alienacji, 
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stygmatyzacji i enemizacji, czyli nie tylko zostać wyalienowa-

nym ze społecznej Macierzy, stanąć twarzą w twarz z otocze-

niem jako Inny-Obcy, ale zostać naznaczonym stygmatem In-

nego-Wroga i zostać wyrzuconym poza ramy dotychczasowej 

wspólnoty, pozostając jednocześnie jej formalnym członkiem, 

czyli, paradoksalnie, nie opuszczając oficjalnie grupy. Socjolo-

giczne fenomeny żałobnika oraz zmarłego są jednymi z takich 

przypadków. 

Teoria zwrotu inkorporacyjnego, którą w tym miejscu za-

proponuję (zob. Ilustracja 2.), podkreśla znaczenie dialektycz-

nej relacji jednostki i grupy, dostrzega przekraczanie niewi-

dzialnych granic oraz przebieg dramatu wewnątrz grupy, bez 

formalnego pozbawienia członkostwa byłych Swoich-Teraz-

Wrogów. Osią tej koncepcji jest czas historyczny grupy, wedle 

którego przebiegają poszczególne etapy (ekskluzji oraz inkor-

poracji), jak i fazy (procesów: alienacji, stygmatyzacji, enemi-

zacji, zwrotu absorpcyjnego, kwarantanny, wreszcie absorpcji). 

Ekskludowana poza grupę własną (in-group) jednostka, 

która – stygmatyzowana – przepoczwarza się ze Swojego (na-

turalnego) w Obcego (ciągle naturalnego), a potem we Wroga 

wyrzuconego na zewnątrz grupy (lub pozostającego wewnątrz 

ze stygmatem Wroga), utrzymuje nadal silne relacje z grupą 

wykluczającą. Jednostka ta może funkcjonować w nowym ży-

ciu, w nowej grupie, ale niekoniecznie jest to wymogiem, po-

nieważ może także być satelitą krążącą wewnątrz ekskludującej 

grupy, bez przyjmowania kolejnego członkostwa. Punkt koń-

cowy fazy enemizacji może, ale nie musi, zakończyć się mo-

mentem wyrzucenia jednostki z grupy. Tu kończy się pierwszy 

etap.  
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Ilustracja 2. Teoria zwrotu inkorporacyjnego 
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W niektórych przypadkach jednostki lub grupy wyklu-

czone mogą uczestniczyć w drugim etapie. Zdarza się wtedy, że 

wykluczeni Obcy-Już-Nie-Swoi, stygmatyzowani następnie 

jako Wrogowie (którzy przeszli metamorfozę w Nowych-Swo-

ich w innej grupie lub krążą jako satelity wewnątrz lub na ze-

wnątrz porzucanej wspólnoty) przemierzą odwrotny cykl, 

zwany zwrotem absorpcyjnym, zakończony pomyślną inkorpo-

racją. Dokona się więc swoisty zwrot (zwrot absorpcyjny) prze-

chodzący przez kolejne fazy: kwarantanny (podobnej do fazy 

alienacji, ale nie tożsamy, ponieważ może dotyczyć, ale nie 

musi, tej samej jednostki lub grupy), ku pełnej inkorporacji ex-

Wroga, potem ex-Obcego, wreszcie jako Ponownie-Swojego. 

Nawet jeżeli cały cykl dotyczy jednej jednostki lub 

grupy, to czas, przebieg biograficzny i doświadczenia osobiste 

oraz społeczne związane z poszczególnymi etapami i fazami 

ekskluzji-inkorporacji dokonują zmian w psychice, osobowo-

ści, tożsamości jednostki, co oznacza, że powraca ona Inna, od-

mieniona, zmieniona, nietożsama. 

To długotrwały proces, który może trwać nawet kilka po-

koleń, jeżeli dotyczy narodu czy innych makrostruktur. Decy-

dujący jest upływ czasu i głównym zadaniem uczonego jest ob-

serwacja metamorfozy w trakcie trwania historii doświadczeń 

biografii jednostkowej lub grupowej. Dlatego badania jako-

ściowe, wzdłuż czasu, stosujące analizę historyczną, antropolo-

giczną wydają się najwłaściwszymi metodami dokonywania ta-

kiej obserwacji. 

Wskażę dwa przypadki, gdzie teoria zwrotu inkorpora-

cyjnego otrzymuje swoją empiryczną egzemplifikację. Śmierć 

Innego, zaczynając od reprezentanta bliskich, znajomych, po-

tem obcych, może zmienić na zawsze lub na jakiś czas perspek-

tywę filozofii dnia codziennego w dwóch wymiarach. Naznacza 
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stygmatem śmiertelności-na-poważnie, uświadamia własną 

skończoność, rodzi bunt przeciwko śmierci, „przeciw jej nieu-

stępliwej władzy, przeciw jej mdłościom i konwulsjom, jej nie-

przyjemnym zapachom, mówiąc wprost – animalności”148.  

Drugi wymiar tego doświadczenia może mieć wydźwięk 

pozytywny. Uzdrawia, wyrywa ze stagnacji intelektualnej, 

uczuciowej, emocjonalnej bezrefleksyjności. Po odejściu naj-

bliższych-ważnych ci, co pozostają, przynajmniej niektórzy z 

nich, po takim tragicznym wydarzeniu dopiero wtedy zaczynają 

żyć naprawdę. 

Mistrz francuskiej antropologii kulturowej (i tanatolo-

gii), L.-V. Thomas, pisze, że śmierć bliskiego jako jawna 

zdrada naszego wspólnego powołania do bycia żywymi, „od-

grywa podstawową rolę w uświadomieniu sobie przez nas faktu 

umierania oraz musu umierania”149, otwiera najprawdziwszą 

drogę dogłębnego poznania śmierci. Groźba niebytu ze strony 

jakiejś nieokreślonej zewnętrzności w konfrontacji z faktem 

straty znaczącego Innego przemienia się w groźbę wewnętrzną. 

Teorię zwrotu inkorporacyjnego można wykorzystać w 

wielu sytuacjach społecznych. W tej książce zająłem się, zgod-

nie z jej wiodącym tematem, zjawiskami „żałobnika” oraz 

„trupa”, które są rozmieszczone w ramach słynnego układu In-

ności: Swój – Obcy – Wróg.  

Inspiracją oraz punktem wyjścia były dla mnie modele 

żałobnika wg G. Gorera oraz teoria rytuałów przejścia (rites de 

passage), które zostały opisane przez takich badaczy, jak É. 

                                                           
148 J.A. Prokopski, Egzystencja i tragizm…, s. 250. 
149 L.-V. Thomas, Doświadczenie śmierci: jego granice i rzeczywistość, w: 

Antropologia śmierci. Myśl francuska, S. Cichowicz, J.M. Godzimirski (red.), 

Warszawa 1993, s. 172. 
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Durkheim, Arnold van Gennep, Clifford Geertz czy Victor Tur-

ner i weszły na stałe do terminów antropologii kulturowej oraz 

socjologii. 

G. Gorer wyróżnia trzy kategorie żałobników, które po-

zwolę sobie nazwać następująco: 1) uwolnieni, 2) ukryci oraz 

3) manifestujący. Te skategoryzowane typy idealne pasują do 

mojej koncepcji żałobnika traktowanego jako Swój – Obcy –

Wróg. 

W pierwszym przypadku żałobnikowi udało się wyzwo-

lić od śmierci bliskiej osoby: albo nie dał po sobie znać, co na-

prawdę czuje, albo powrócił po odbytej żałobie do zdrowych i 

żywych. Prowadzi normalne życie, zajmując się swoimi spra-

wami.  

W drugim przypadku żałobnik jest odseparowany i w sa-

motności znosi swoje cierpienie. Społeczeństwo pozwala na to, 

o ile ekspresje uczuć i emocji nie będą zanadto eksternalizo-

wane, a żałoba nie potrwa za długo.  

Ostatnia kategoria osób to zawzięcie demonstrujący 

swoją żałobę150, co jest jawnie i wprost nieaprobowane przez 

społeczeństwo postdekadenckie. Taka osoba może być nawet, 

twierdzi Gorer, uznana za chorą umysłową i wykluczona, a 

także, dodam, poddana procesowi enemizacji. 

Z kolei A. van Gennep będzie tu potrzebny dzięki swo-

jemu odkryciu wzoru liniowego okresów czasoprzestrzennych 

wytyczających reguły, normy, zachowania w społeczeństwach 

tradycyjnych, żyjących w binarnej rzeczywistości tego, co sa-

crum, i tego, co profanum. Wykazał on, że szczególne momenty 

                                                           
150 Zob. G. Gorer, Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain, New 

York, Doubleday, s. 128. Za: P. Ariés, Śmierć odwrócona, s. 252. 
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dla wspólnoty tradycyjnej, takie jak narodziny, inicjacja, mał-

żeństwa, śmierć, dokonują gwałtownych zmian statusu społecz-

nego jednostki i osób z nią związanych. Stare wzory odchodzą 

w niepamięć, a zbiorowość nakazuje dopasowanie się do no-

wych. Momentami przełomowymi są tu okres separacji (okres 

preliminalny), przejścia (liminalny) i wreszcie inkorporacji (po-

stliminalny)151. Sytuacja graniczna, jaką jest wyrwanie ze 

świata wspólnoty żywych zmarłego członka, wpisuje się w pe-

wien sposób w ten wzór, nawet w świecie postsakralnym, czyli 

w interesującej nas tu epoce postdekadenckiej. 

Anomia i zatracanie wspólnotowości Gemeinschaft wy-

obcowuje cierpiącą w samotności, pozostawioną samą sobie 

jednostkę lub rozerwaną stratą rodzinę. Tym, co jednoczy los 

umierającego i żałobnika, który doznał straty najbliższej osoby, 

jest choroba na samotność, która, jak twierdzi N. Elias, staje się 

podstawowym doświadczeniem naszego wieku. Nie chodzi tu 

Eliasowi o brak osób znajdujących się w pobliżu cierpiącego – 

tych zapewne znalazłoby się sporo, ponieważ z powodu wyko-

nywanego zawodu lub okoliczności stanęły na drodze odcho-

dzących (personel medyczny, pracownicy socjalni, inni umie-

rający) – ale o osoby znaczące, którym można zaufać, które zna-

lazłyby się ze swoim pocieszeniem wyłącznie z powodu tej, 

konkretnej osoby, niezależnie czy jest ona osobą umierającą, 

czy zmagającą się z bólem po stracie bliskiej osoby. „Społeczny 

problem śmierci jest właśnie dlatego trudno przezwyciężyć, 

dlatego że żyjącym ciężko odnaleźć punkty identyfikacyjne z 

                                                           
151 Zob. G. Wiński, A.A. Szafrański, Obrzędy pogrzebowe – rytuały przejścia, 

w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – 

Humanistyka, J. Kolbuszewski (red.), t. 1, Wrocław 1997, s. 423–424. 
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umierającym”152, a przyczyną tego braku solidarności i identy-

fikacji żyjącego z umierającym (i – dodam – również z żałob-

nikiem, który dotarł doświadczeniem do przełomowego mo-

mentu egzystencji) jest wypieranie przez żyjącego świadomości 

własnej skończoności. Żyjący, twierdzi Elias, nie chce do-

świadczyć swojej śmiertelności, toteż dla umierających i zmar-

łych i tych, którzy opłakują swoich zmarłych, miejsca w społe-

czeństwie nie ma. Wyeliminowanie żałoby „nie jest oczywiście 

skutkiem niefrasobliwości rodziny nieboszczyka, lecz bezli-

tosnego przymusu społeczeństwa, które nie chce uczestniczyć 

w przeżyciach żałobnika: jest to pewien sposób nieuznawania 

śmierci, mimo że uznaje się jej realność”153. 

Umiera zawsze ta konkretna i samotna jednostka, „jed-

nakże społeczeństwo pociesza pogrążonych w żałobie i samych 

umierających, podciągając każdą śmierć pod kategorie ogólne, 

które zdają się łagodzić jej grozę. Człowiek umiera, a my po-

wiadamy: Cóż, wszyscy kiedyś umrzemy”154. Tak więc slogan 

wszyscy to właściwie każdy, czyli nikt. To ucieczka od pewno-

ści, że umrę sam, na pewno, samotnie. Starzy, śmiertelnie cho-

rzy, wreszcie zmarli stali się prywatną sprawą najbliższego oto-

czenia, choć coraz częściej w społeczeństwie postdekadenckim 

nawet i tu są niechciani. Sam proces odchodzenia także. Śmier-

telnie chorzy są izolowani i alienowani od tętniącego życiem 

społeczeństwa, usuwani na jego margines, jeśli przywołać w 

tym miejscu szereg licznych usług oferowanych przez domy 

opieki społecznej, szpitale czy hospicja. 

                                                           
152 N. Elias, Über die Einsamkeit der Sterbenden, Frankfurt am Main 1982, s. 

10. 
153 P. Ariés, Śmierć odwrócona, s. 253. 
154 P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1995, s. 138. 
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Podobnie żałobnik: jest on persona non grata w prze-

strzeni publicznej. Jawnie nie pasuje do wypracowanych tren-

dów, mód, stylów życia, filozofii i wartości postdekadenckich. 

Nie oznacza to jednak, że jego obcość jest od razu stygmatyzo-

wana. Nie, jeżeli okres wyobcowania nie wykracza poza akcep-

towane normy czasowe. Jak społeczeństwo definiuje owo nieo-

stre pojęcie: „nie-za-długo”? 

Czas człowieka postdekadentyzmu przyspieszył, co 

oznacza pośpiech i niecierpliwość przy doznawaniu wszelkich 

uczuć i emocji, zaczynając od radości, euforii, ekstazy, miłości, 

kończąc na melancholii, cierpieniu, bólu i doświadczaniu straty. 

Wraz z nim przyspieszyły wskaźniki naukowe, w tym me-

dyczne. Spożywający fastfoodowe emocje i uczucia nie aspi-

rują do nurkowania w refleksyjnych głębinach samooglądu.  

Niegdysiejszy zwyczajowy rok żałoby (DSM III), rozcią-

gający się nawet do dwóch lat, skrócony został, wedle ustaleń 

klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzy-

stwa Psychiatrycznego, wpierw do dwóch miesięcy (DSM-IV), 

a dziś do dwóch tygodni (DSM-V). Piąta edycja DSM z maja 

2013 roku dowodzi, że jeśli trauma żałobnicza utrzymuje się 

przez dwa tygodnie, można ją leczyć jako zaburzenie psy-

chiczne. Zadaniem żałobnika jest jak najszybszy powrót z dale-

kiej podróży żałoby do Swoich, gdzie zostanie łaskawie przy-

jęty przez Macierz, aby żyć dalej jako w pełni Swój.  

Dydaktyczna księga hebrajska z II w. p.n.e. zwana Mą-

drością Syracydesa na pewno spodobałaby się psychiatrom ery 

postdekadentyzmu. Gdyby tylko się z nią zapoznali, mogliby 

nanieść kolejne poprawki do swoich ksiąg mądrości. Przekaz 

Jezusa, syna Syracha, przestrzega przed zbytnim pogrążaniem 

się w żałobie, która może zatruć serce. Nie znosi obowiązku 
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uczestniczenia w obrzędach żałobnych, pogrzebowych, nie lek-

ceważy naturalnych objawów smutku i cierpienia, ale w prze-

żywaniu żałoby zaleca zdrowy umiar, rozsądek, powściągli-

wość, gdyż na każdego przychodzi taki sam koniec, a trzeba da-

lej żyć.  

„Synu, wylewaj łzy nad zmarłym i jako bardzo cierpiący zacznij 

lament, według tego, co mu przystoi, pochowaj ciało i nie lekce-

waż jego pogrzebu! Płacz gorzko i z przejęciem uderzaj się w 

piersi, zarządź żałobę odpowiednio do jego godności, dzień je-

den lub dwa, dla uniknięcia potwarzy, potem już daj się pocie-

szyć w smutku! Ze smutku bowiem śmierć następuje: smutek 

serca łamie siłę. Tylko do chwili pogrzebu niechaj trwa smutek, 

bo życie udręczone – przekleństwem dla serca. Nie oddawaj 

smutkowi swego serca, odsuń go, pomnąc na swój koniec. Nie 

zapominaj, że nie ma on powrotu, tamtemu nie pomożesz, a so-

bie zaszkodzisz. «Pamiętaj o moim losie, który będzie też 

twoim: mnie wczoraj, tobie dzisiaj». Gdy spoczął zmarły, niech 

spocznie i pamięć o nim, pociesz się po nim, skoro już wyszedł 

duch jego” (Syr 38,16–23). 

Widać tu wyraźnie wzór kulturowy, który nie traktuje 

zgonu jako czegoś porażającego, nadnaturalnego, makabrycz-

nego. Śmierć jest wpisana w życie, ten wczoraj, jutro ty, poju-

trze ja, żyjmy dalej. Postdekadent wprowadza tę zasadę w czyn, 

ale bez refleksji, że oto sam umrze. Otoczenie nie wyprowadza 

go z błędu. Im szybciej powróci do żywych, im szybciej zapo-

mni o zmarłym, tym lepiej dla jednostki i dla społeczeństwa, 

gdyż nie będzie zaburzać rytmu biegu nieśmiertelnej doczesno-

ści. 

Współczesna socjolingwistyka wyjaśnia socjologiczny 

aspekt komunikatów przygotowanych w pakiecie dla żałobni-

ków, Obcych powracających z oddali. Oto kilka mądrości ze 

skarbca wiedzy zdroworozsądkowej, które przywołuje Marta 

Felber, a które pozwalam sobie skomentować w nawiasach 
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obok wymienionych sloganów: „Czas leczy rany” (czas niczego 

nie leczy, jeśli żałobnik nie pozwoli na to i nie znajdą się osoby, 

które mu w tym leczeniu pomogą), „Jeśli zaczniesz płakać, mo-

żesz nigdy nie przestać” (blokowanie emocji na pewno nie po-

może w procesie inkorporacyjnym), „Powinieneś cały czas 

czymś się zajmować, żeby pomóc sobie zapomnieć” (żałoba 

musi zostać przepracowana i odkładanie jej na później utrudni 

powrót do żywych), „Ludzie wierzący w Boga nie muszą cier-

pieć żałoby po śmierci ukochanych” (szantaż religijny dehuma-

nizuje zarówno zmarłego, jak i żałobnika), „Jeśli pozwalasz so-

bie na rozrywki, to brak ci szacunku dla swego zmarłego” (od-

zyskanie radości w życiu powinno być raczej nagradzane niż 

karane, wręcz oczekiwane, a nie tropione jako niestosowne), 

„Do tego czasu powinieneś już powrócić do normalności” (pre-

sja społeczna degraduje w ten sposób indywidualne doświad-

czenie straty żałobnika), „Bądź silny ze względu na tych, którzy 

pozostali” – to znaczy: ze względu na dzieci, współmałżonka, 

rodziców, przyjaciół itp. (dzieci, jak i inni bliscy powinni 

współuczestniczyć w żałobie, konsolidując na nowo więzi, 

współbudować na nowo relacje w tragicznie zaistniałej sytua-

cji)155. 

Co się jednak dzieje, gdy proces żałoby zostanie zablo-

kowany, przerwany lub opóźniony? Gdy żałobnik nie zgadza 

się na odżałowanie straty albo gdy okoliczności śmierci zdają 

się brutalne, nienaturalne, niesprawiedliwe? Wówczas powstaje 

poważne niebezpieczeństwo, że nieprzeżyta dogłębnie żałoba 

zamieni się stopniowo w żałobę patologiczną. Skutkuje ona 

                                                           
155 Zob. M. Felber, Jak sobie poradzić ze śmiercią współmałżonka, Kraków 

2004, s. 39–40. 
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znaczną ilością zaburzeń psychicznych, fizycznych i społecz-

nych, wywołanych nadmiarem bądź niedomiarem reakcji i 

uczuć, co prowadzi do zasadniczego zakłócenia komunikacji 

interpersonalnej pomiędzy społeczeństwem a cierpiącą jed-

nostką, ona sama zaś miota się, nie rozumiejąc własnych zacho-

wań i odczuć. 

Może to prowadzić do takich zaburzeń, jak: a) wrogość i 

agresja wobec ludzi, jak i wobec okoliczności związanych ze 

śmiercią ukochanej osoby; b) wycofanie powiązane z radykal-

nym odcięciem się od dotychczasowego życia i całkowitym za-

nurzeniem we wspomnieniach; c) nadmierne idealizowanie 

zmarłego i patologiczna identyfikacja z nim; d) autoagresja (w 

tym próby samobójcze); e) silne dolegliwości somatyczne156. 

Przedłużający się stan permanentnej żałoby prowadzi do bez-

senności, braku apetytu, spadku wagi ciała157.  

Do charakterystycznych symptomów przewlekłej żałoby 

należą: a) nadmierna koncentracja na stracie, kontemplacja pa-

miątek po zmarłej osobie, które zastępują dokonującą się co-

dzienność; b) ekstremalna tęsknota za osobą zmarłą; c) brak 

zgody na jej śmierć; d) apatia i poczucie oderwania od życia; e) 

brak odczuwania radości z życia; f) głęboki smutek; g) pro-

                                                           
156 Portal AriaMemoria przeznaczony jest dla osób, które utraciły kogoś 

bliskiego. Dla opisywanej w tej książce sytuacji żałobników epoki 

postdekadentyzmu taka wirtualna przestrzeń, anonimowa, niezobowiązująca, 

ale istniejąca i skupiająca podobne przypadki może okazać się pomocna w 

inaugurowaniu leczenia po stracie: http://ariamemoria.com/zaloba-

patologiczna/ [dostęp: 10.09.2016]. 
157 Zob. B. Janusz, L. Drożdżowicz, Wpływ nieprzeżytej żałoby w rodzinie na 

funkcjonowanie i rozwój dziecka, „Psychiatria Polska” 2013, nr 47 (5), s. 865–

873. 
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blemy w normalnym, codziennym funkcjonowaniu; h) świa-

dome lub nieświadome wycofanie się z interakcji społecznych; 

i) niesłabnące poczucie bezsensu i braku celu w życiu158.  

Oferta psychologiczna dla osób pogrążonych w żałobie 

jest w sieci widoczna, a ilość usług wskazuje na znaczne zain-

teresowanie chorych tą formą pomocy. Jest to zatem kolejny 

znak, że obszary związane dotychczas z sacrum, a którymi za-

rządzał Kościół, zostały przejęte przez poradnie z obszaru pro-

fanum. Kościół próbuje reagować, tworząc Duszpasterstwa 

Osób w Żałobie, ale ta usługa duchowa nie jest ani powszechna, 

ani zanadto rozreklamowana. Napotyka się wciąż ten sam pro-

blem. Śmierć nie jest w modzie i nawet Kościół ery postdeka-

dentyzmu nie poświęca jej wiele uwagi. A przecież, o czym 

wspominałem w rozdziale drugim, taka oferta byłaby wręcz 

idealna dla enemizowanych, stygmatyzowanych, izolowanych 

i wykluczonych żałobników, dryfujących pomiędzy światami 

żywych i umarłych. Tym bardziej, że nie trzeba nawet czekać 

na „klienta”, który zainteresuje się ewentualną ofertą duszpa-

sterską, gdyż „jednymi z pierwszych osób i instytucji nawiedza-

nych przez rodziny po śmierci najbliższych są kancelarie para-

fialne i dyżurujący w nich duszpasterze, osoby zakonne i 

świeccy pracownicy biur parafialnych”159. W tym miejscu 

można uzyskać pierwsze wsparcie albo przeciwnie: zderzyć się 

z zimną, wykalkulowaną bezdusznością postdekadentyzmu160. 

                                                           
158 http://pomocwwarszawie.pl/problem/zaloba/ [dostęp: 10.09.2016]. 
159 P. Krakowiak, Pomoc po stracie…, s. 60. 
160 Chwalebnym przykładem, choć wyjątkowym, jest działalność ks. Jacka 

Kotowskiego, Przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Łomżyń-

skiej Kurii Diecezjalnej. Jest on inicjatorem Hospicjum Prenatalnego przy 

Duszpasterstwie Rodzin Diecezji Łomżyńskiej, tworzenia grobów Dzieci 

Utraconych w Łomży, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Grajewie, a także 

pomników dzieci nienarodzonych. W Diecezji Łomżyńskiej, jak i w innych 
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Cechy te dotyczą przede wszystkim psychologicznej 

strony zagadnienia. Chciałbym na koniec poruszyć aspekt 

stricte socjologiczny. Kiedy żałobnik zagubi się w labiryntach 

głębszych refleksji, w smutkach, cierpieniach, uczuciach nega-

tywnych, walcząc z faktem odejścia bliskiego, gdy nie akcep-

tuje zaistniałego tragicznego zdarzenia, wtedy istnieje niebez-

pieczeństwo zainicjowania procesu enemizacji. Żałobnik, który 

przez akceptowany okres przechodzi niejako naturalną fazę 

alienacji, zaczyna nagle być postrzegany jako Za-Długo-Obcy. 

To prowadzi do fazy stygmatyzacji, potem enemizacji, jeżeli 

żałoba staje się patologiczna. Żałobnik postrzega innych jako 

wrogów, nie akceptuje żywych. Nie myślę tu o szczególnej sy-

tuacji wdowieństwa, gdy wdowa/wdowiec traktowani są jako 

potencjalni rywale i wyobrażani jako ci, co czyhają na partne-

rów swoich przyjaciół/przyjaciółek (choć i tego wątku nie 

można pominąć), ale o takiej, gdy społeczeństwo zaczyna się 

niepokoić z powodu przedłużającej się nieobecności żałobnika, 

gdy wywiera presję i zachęca do powrotu, a ten nie odpowiada, 

zbywa je milczeniem lub odtrąca pomocną dłoń. 

Żałobnik, który wkroczył na drogę patologicznej żałoby, 

wybiera życie z umarłym/umarłymi, nie chce powrotu do ży-

wych. Jest wrogiem, ponieważ w społeczeństwie postdekaden-

tyzmu nie ma zgody na brak, stratę, wyobcowanie, różnicę, tę-

sknotę, aprobowany jest wyłącznie stan nasycenia161. Jeżeli ża-

łobnik nie przyjmie narzucanej mu roli, będzie musiał pożegnać 

                                                           
diecezjach Polski obowiązuje specjalna Instrukcja dot. Pogrzebu Dzieci 

Zmarłych przed Narodzeniem. Pytanie tylko, jak wielu księży o niej wie, i się 

jej podporządkowuje? 
161 Zob. M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, 

Warszawa 2012, s. 10. 
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się z kolektywem. Zazwyczaj decyzję podejmuje sam, a auto-

ekskluzja albo mu w pełni uniemożliwi, albo utrudni zainicjo-

wanie drugiego etapu, czyli inkorporacji.




