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Trudno jest pisać o śmierci… Kiedy masz naście lat, nie myślisz o czymś takim jak
śmierć. Wiemy, że ona istnieje, ale niewielu z nas styka się z nią bezpośrednio. Najczęściej
spotykamy się ze śmiercią osób publicznych, takich jak politycy, aktorzy, celebryci, muzycy.
Mniej lub bardziej śmierci te nas obchodzą, mniej lub bardziej się z nimi utożsamiamy.
Niestety, są wśród nas osoby, które boleśnie i dotkliwie odczuły stratę kogoś bardzo
bliskiego: mamy, taty, rodzeństwa, przyjaciela. Myślę, parafrazując słowa Valerie Tusso,
że najciężej jest tym, którzy nadal muszą żyć opuszczeni nagle przez ważnych dla siebie
ludzi.
Śmierć człowieka wielkiego, ważnego, dającego nadzieję, będącego autorytetem jest
ciosem wymierzonym w tych wszystkich, którzy za nim podążają. Tak było z Martinem
Lutherem Kingiem. Jego wspaniała postawa sprawiła, że był nadzieją na lepsze życie
czarnoskórych. Walczył on z nierównością rasową, a jego trzy słowa ”I have a dream’’,
pobudzały wielu czarnoskórych do walki o swoje prawa. Tragiczna śmierć Kinga sprawiła,
iż wszyscy utwierdzili się w przekonaniu, że tak dłużej nie może być. Pomimo tej straty,
która wstrząsnęła wszystkimi, kontynuowano jego dzieło. Ludzie czarnoskórzy mogli się
załamać, mogli się poddać, ale nie zrobili tego i właśnie dlatego dziś żyją na równi z innymi
osobami na całym świecie.
Często ludzie koncentrują się na tych, którzy umierają, zamiast na tych, którzy żyją,
w imię własnych egoistycznych pobudek. Taka sytuacja miała miejsce w filmie „Bez mojej
zgody” w reżyserii Nicka Cassaretesta. Sara ślepo chciała ratować swoje chore na białaczkę
dziecko, Kate, spychając syna i męża na margines, decydując się na „zaprojektowanie
i stworzenie” kolejnej pociechy, która byłaby jak części zamienne dla potrzebującej siostry.
Matka nie patrzyła na to, że zdrowa córka cierpi fizycznie i psychicznie, znosząc liczne
i nieprzyjemne badania. Postawa matki była straszna, gdyż raniła całą swoją rodzinę, w tym
chorą córkę. To matkę przerażała myśl o stracie, a nie samą Kate, która czuła się gotowa
na odejście. Sara realizowała wyłącznie własne potrzeby, nie wsłuchując się w opinie
i uczucia innych.
Śmierć sama w sobie jest czymś naturalnym. Oczywiście mamy prawo się jej bać,
gdyż jest czymś nieznanym. Może warto oswajać się z tym, że śmierć istnieje? Może warto
nauczyć się przeżywać śmierć? Może warto pamiętać, że śmierć można przeistoczyć w siłę?
Wydaje mi się, że powinniśmy brać przykład z Meksykanów, którzy tak samo jak my
przeżywają czyjeś odejście, jednak w ostateczności się z tego radują, gdyż wierzą,
że ta osoba trafi do piękniejszego i lepszego świata.

