
38 19.12.2016-1.01.2017

T E G O  Ż YC I A  J U Ż  Z A  W I E L E  N I E  B Ę D Z I E

Ekspertka  
od własnej śmierci

Czasami tak mnie pochłania myślenie o umieraniu,  
że zapominam o życiu. Zaraz, zaraz, przecież ja jeszcze żyję  

– chora na nowotwór 33-letnia AnetA ŻukowskA,  
filozofka i antropolożka kultury, mówi, czego sobie nie życzy umierający

ROZMAWIA M A ŁG O R Z ATA  ŚW I Ę C H O W I C Z  ZDJĘCIE A D A M  G O L E C

NEWSWEEK: Żal?
ANETA ŻUKOWSKA: Oczywiście, żal. 
Że tego życia już za wiele nie będzie, że 
z pewnych rzeczy muszę zrezygnować.
Z pewnych rzeczy?
– Właściwie ze wszystkiego. Chcia-
łam napisać książkę, miałam pomysł 
na fabułę. A tu taka diagnoza. Pierw-
sza moja myśl: „Kurczę, nie zdążę na-
pisać książki”.
Że nie zdążysz mieć męża, dzieci?
– W tej absurdalnej dla mnie sytua-
cji poznałam wspaniałego mężczyznę 
i jest mi żal, że będzie musiał mnie 
stracić. Nie rozmawiamy o tym, co 
mogłoby być. Nie ma rozmów o tym, 
jak mógłby kiedyś wyglądać nasz dom. 
Staramy się, żeby było nam jak najle-
piej tu i teraz. Nasze wspólne plany 
nie wybiegają nawet do najbliższych 
wakacji, najwyżej do stycznia. To  
rozsądne.
Czy myśl o śmierci można czymkolwiek  
zagłuszyć? Czy jest pierwszą, jaka 
przychodzi po przebudzeniu, i ostatnią 
przed zaśnięciem? 
– Wszystko, co robię, jest już w kontek-
ście śmierci. Wszelkie decyzje, jakie 
podejmuję i jakich nie podejmuję. Wo-

lałabym robić już tylko to, na co mam 
ochotę, jednak nie chcę, żeby moje ży-
cie stało się całkiem odmienione, bo to 
dobre życie. Uwielbiam je. Tyle że sy-
tuacja jest wyjątkowa. Czasami więc 
przychodzi taka myśl: „Daj sobie spo-
kój z pracą, przecież umierasz! Nie 
zajmuj się banalnymi rzeczami, nie 
marnuj czasu, wyjedź!”. Chciałabym 
poznawać więcej ludzi, przeczytać i na-
pisać więcej książek. I bawić się! Mieć 
tak zwane życiowe flow, nie czuć lęku, 
nie mieć poczucia utraty czasu i tego, 
że coś mnie zatrzymuje.
Aneta, rocznik ’83, chora na nowotwór, 
czwarty stopień zaawansowania – taki 
był podpis pod twoim portretem, który 
został nagrodzony w tegorocznym 
Grand Press Photo. Ty tam półnaga, 
bez włosów, z papierosem. Jakie były 
reakcje?
– Nikt nie skrytykował. Inna spra-
wa, że jestem teraz pod kloszem, mnie 
się nie mówi nic przykrego. Jeśli cho-
dzi o palenie (Aneta wyciąga paczkę ty-
toniu, skręca papierosa i wychodzimy na 
zewnątrz, żeby mogła się kilka razy za-
ciągnąć), lekarz powiedział, że w moim 
stanie nie muszę już z niczego rezyg-

nować. A sesja zdjęciowa to był pomysł 
na oswojenie się z tym, jak wyglądam. 
Stanęłam ze sobą twarzą w twarz. Taka 
wtedy byłam, po chemii, nastawiona 
ku śmierci. Teraz, w przerwie między 
chemiami, włosy mi odrosły i nie widać 
po mnie, że jestem śmiertelnie chora. 
Ale już tego nie ukrywam.
Na początku ukrywałaś?
– I strasznie mnie to ukrywanie iryto-
wało. Założyć chustkę? Czy czapkę? To 
niewygodne, a to wkurzające. Ale dopó-
ki sama sobie nie poradziłam z infor-
macją o chorobie, nie chciałam nikomu 
pokazywać łysej głowy ani z nikim o tym 
rozmawiać. Udawałam, że to z powodu 
zmiany stylu nie mam już długich wło-
sów, sukienek i delikatnego makijażu. 
Kupiłam czerwoną szminkę i kurtkę ze 
skóry. To był taki rodzaj samoobrony, 
żeby nikt nie mówił, jaka ze mnie bied-
na chora kicia. Żeby nikt się nade mną 
nie litował. Nie zniosłabym tego.
Ale w końcu trzeba było powiedzieć 
rodzinie, przyjaciołom?
– Wykorzystałam listę mailingową, 
wszystkim równocześnie przesłałam 
tę samą treść. Może to wydaje się zim-
ne, ale tak było łatwiej. Nie chciałam 
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rozmawiać, bo najpierw musiałam to so-
bie gruntownie przemyśleć. Pisząc do 
wszystkich o tym, co mi jest, w żartob-
liwym tonie poinformowałam, czego  
sobie teraz nie życzę.
A czego sobie nie życzysz?
– Pocieszeń w rodzaju: „Będzie dobrze”. 
Za to byłabym w stanie zagryźć. Jeśli ktoś 
nie wie, co powiedzieć, niech już lepiej nic 
nie mówi. Choć może to tylko mnie ta-
kie puste pocieszenia działają na nerwy? 
Może inni chorzy tego potrzebują? W szpi-
talu słyszałam, jak jedna pani w peru-
ce mówiła drugiej pani w peruce: „Będzie 
dobrze”. Albo: „Trzeba to jakoś przeżyć”. 
Pomyślałam: „Jak TO przeżyć? Co prze-
żyć? Własną śmierć?”. Wolę takich rze-
czy nie słuchać. W ogóle nie zaczynam  
rozmów z innymi chorymi. Boję się.
Czego?
– Nie umiem tego nazwać. Po prostu 
unikam osób, które są w mojej sytua-
cji. Gdy idę do szpitala, to słuchawki na 
uszy, wzrok taki, że lepiej do mnie nie 
podchodź! W spojrzeniach innych czę-
sto odczytuję: „O, zobaczcie, jaka młoda”. 
Większość tam jest ode mnie starsza. Nie 
możemy sobie pomóc, ani ja im, ani oni 
mnie. Każdy, tak czy siak, jest z chorobą 
sam. Bo co można zrobić? Nie da się być 
z kimś w cierpieniu. Mnie myśl o umie-
raniu zabiera tyle energii, że czasami za-
stanawiam się, jak sobie z tym radzą inni? 
Jeśli mają jakieś rodzinne obowiązki, 
męża, żonę, dzieci, to czy mają czas, żeby 
zastanowić się nad swoim położeniem? 
Wydaje mi się, że wielu ludzi umiera, nie 
wiedząc nic o umieraniu. Mają to umie-
ranie kompletnie nieprzemyślane. Ja 
nad tym spędzam wiele godzin dziennie. 
Potrafię leżeć, patrzeć w sufit i myśleć. 
Czasami tak mnie pochłania myślenie 
o umieraniu, że zapominam o życiu. Łapię 
się na tym, że zaraz, zaraz, przecież ja jesz-
cze żyję. To życie najbardziej czuję, gdy 
spotykam interesujących ludzi, gdy tań-
czę, kocham się z mężczyzną, podróżu-
ję, czytam ciekawą książkę, piszę... Myślę 
wtedy: „Oto pełnia życia”. To doświadcze-
nie przede wszystkim zmysłowe. Wcześ-
niej tego aż tak nie doświadczałam.
A święta? Będą piękne czy przykre?
– Miłe, ciepłe, z najbliższymi. Mam świa-
domość, że mogą być ostatnie. Ale też na-

dzieję, że nie będzie tak ciężko, jak by się 
mogło wydawać.
Nie boisz się, że rozmowy przy stole  
nie będą się kleić? Nie wiadomo,  
co powiedzieć, żeby cię nie urazić? 
– Myślisz, że jeśli ktoś wspomni o śmier-
ci, to mi zrobi przykrość? To temat, któ-
ry mam stale w głowie. Na początku nie 
wiedziałam, jak o tym rozmawiać, ale też 
i niewiele wiedziałam o tym, jak wygląda 
proces dochodzenia do śmierci. Teraz je-
stem ekspertem w dziedzinie własnego 
umierania. Tym żyję. 
Gdy umawiałyśmy się na rozmowę, by-
łaś bardzo delikatna, a mogłaś napi-
sać wprost: „Cześć, chcę porozmawiać 
o umieraniu”. To nie jest demon, którego 
się wystrzegam. Ja z tym tematem mie-
rzę się teraz dzień w dzień. Mam wra-
żenie, że rozmowa o śmierci jest dużo 
łatwiejsza dla mnie niż dla innych. Wi-
dzę, jak wiele osób jest zakłopotanych. 
Bacznie obserwuję rozmówcę i widzę, 
kiedy powinnam przestać. 

Po czym poznajesz, że lepiej już tego 
wątku nie ciągnąć?
– Kiedy ktoś milknie, nie wie, co powie-
dzieć. Albo kiedy lituje się nade mną, 
przy mnie... Nie wiem wtedy, co robić. 
Mam go pocieszać? Tak naprawdę, jeśli 
chodzi o rozmowy, czuję niedosyt. Przy-
jaciele starają się – dbając o moją psychi-
kę – rozśmieszać mnie. Żartujemy sobie. 
Żartujecie z tego, że umrzesz?
– Śmiejemy się, że jeśli zamienię się 
w ducha, to mam do nich wpadać, ale nie 
trzaskać drzwiami. Są też sugestie, że mo-
głabym już teraz, póki żyję, zorganizo-
wać udaną stypę. Albo że mogę bezkarnie  
łamać przepisy drogowe.

Bo zanim przyślą mandat, to ciebie już 
nie będzie?
– We wszystkim, jak widać, można do-
strzec jakieś plusy. Cenię sobie pomy-
słowość moich przyjaciół. Dobrze, że 
możemy sobie razem pożartować. To jest 
jak najbardziej na miejscu. Może tylko 
kilka razy coś mnie ukłuło. Ale ja też pew-
nie, przez niedelikatność, kogoś ukłułam. 
Czasami zdaje mi się, że to nie dzieje się 
naprawdę. Tym bardziej że jeśli akurat 
nie biorę chemii, to mam całkiem dobrą 
kondycję. 
Uciekasz czasami w taką myśl, że może 
lekarze się pomylili?
– Nie chwytam się żadnych wątpliwych 
pocieszeń. O pomyłce nie ma mowy, nie 
wybronię się. Rzadki nowotwór, wykryty 
zbyt późno.
Co powiedział lekarz, informując,  
że jesteś bez szans?
– Nie musiał zbyt wiele mówić. W zasa-
dzie wszystko wyczytałam, odbierając 
wynik tomografii. Nie można mnie wyle-
czyć. Można jedynie trochę wydłużyć mi 
życie. Była nawet propozycja operacji. Le-
karze mogliby spróbować usunąć maksy-
malnie dużo komórek nowotworowych 
i zmienić moją sytuację na tyle, że może 
miałabym przed sobą perspektywę kil-
ku długich lat. Jednak było też ryzyko, że 
coś przy tym uszkodzą, nie będę sprawna 
albo umrę na stole. Nikt nie był w stanie 
powiedzieć, jak rozkładają się szanse, a ja 
miałam podjąć decyzję. Jednak na jakiej 
podstawie? Od chirurga, który by mnie 
operował, usłyszałam: „Nie będę gdybać. 
Zobaczymy, jak otworzymy”. Może po-
winnam wtedy powróżyć sobie z fusów 
albo zamknąć oczy i po prostu ślepo w to 
wejść? Ale nie weszłam.
Zamęczasz się pytaniami: dlaczego 
mnie to spotkało? Dlaczego teraz?
– Jestem wrogiem pytania: dlaczego 
ja? Stawiając je, uznajemy, że jest tu ja-
kaś wina i kara. Miałabym sobie wyrzu-
cać, że może to przez papierosy? Może 
przez stres? A może z powodu traumy, bo 
wcześniej rozstałam się z chłopakiem? 
Nie idę w tym kierunku, bo nie wiem, czy 
to, jak żyłam, ma jakikolwiek związek 
z tym, jak będę umierać. Nie ma odpowie-
dzi na pytanie: dlaczego ja? I stawianie go 
nie daje żadnej ulgi, tylko potęguje lęk.

Śmierć nie jest dla mnie 
problemem, tylko to, 

przez co trzeba przejść, 
zanim się umrze
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To podstawowe uczucie w tym stanie?
– Także zdumienie. Także wściekłość. 
Dużo wysiłku kosztuje mnie przerabia-
nie destrukcyjnych emocji. Nie chcę, żeby 
mnie zatruwały. Czyszczę sobie głowę, ale 
wściekłość wciąż wraca. Kolejna sprawa: 
zaakceptować swoje ciało. Brzuch, w któ-
rym jest nowotwór, stał mi się obcy. Po-
czątkowo nie chciałam się dotykać w tym 
miejscu, omijałam je, gdy po kąpieli sma-
rowałam się balsamem. A później pojawi-
ła się emocja wręcz przeciwna: czułość do 
mojego chorego ciała. Chcę być dla niego 
dobra, znów czuję z nim związek. W cho-
robie to nie jest takie oczywiste. Raz je-
steś swoim ciałem, za chwilę już tylko 
jego właścicielem, bez większego wpły-
wu na to, co się z nim dzieje. Ciało trafia 
w ręce pielęgniarek i lekarzy, jest ogląda-
ne, przekładane, nakłuwane, nasączane 
chemią. Staje się przedmiotem.
Jak znosisz chemię?
– Po każdej waham się, czy iść na kolejną. 
Jestem obolała, słaba, potrzebuję opie-
ki. Wstydzę się sama za siebie. Po chemii 
potrzebuję kilku dni, żeby jakoś do siebie 
dojść. A jak już dojdę, to znów trzeba je-
chać na chemię, więc jadę i znów jestem 
słaba, obolała, potrzebuję pomocy. Za 
każdym razem to walka ze sobą. A jednak 
użyłam tego słowa.
Na swoim blogu oburzałaś się, że chory 
na raka nie może po prostu chorować, 
oczekuje się, że będzie „walczył”,  
„pokona”, „wygra”, „zwycięży”.  
Nie cierpisz tej militarnej metaforyki?
– Pokazuje, że nie ma w ludziach ochoty na 
szczere rozmowy o lęku, bólu, cierpieniu. 
Skoro każdy chory ma być dzielny, odważ-
ny, walczący, to co z tym, który nie jest? We 
wszystkich chorych jest dzielność w tym 
sensie, że muszą się z tym jakoś zmierzyć. 
Jednak może warto byłoby poszukać in-
nej metaforyki niż militarna? Stosowanie 
jej jest absurdalne, do tego ucina dyskusję, 
zamyka w utartych schematach. O kimś, 
kto do końca bierze chemię, nawet gdy 
to już mu nie pomaga, tylko go wynisz-
cza, mówi się: odważny. I o sobie, choć 
przerwałam chemię, też usłyszałam, że  
jestem odważna. Wychodzi na to, że tak 
czy siak łatkę „bohatera” musisz dostać.
Nie bierzesz tyle chemii, ile zalecają  
lekarze?
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– Ostatnią serię przerwałam, do kolejnej 
w ogóle nie podeszłam. Następną chyba 
wezmę, ale zastanawiam się, czy to ma 
sens? Może już lepiej w ogóle porzucić 
eksperymenty na swoim ciele? Nie mam 
aż takiej motywacji jak ci, którzy po che-
mii mają szansę wyzdrowieć. Mnie może 
to jedynie wydłużyć życie. Ale nie ma 
pewności, czy wydłuża, czy skraca? Cza-
sami więc wolę od chemii odpocząć. To 
przyjemne, że nikt nie naciska, nikt mnie 
nie szantażuje. Wiem, że w innych rodzi-
nach bywa płacz, zgrzytanie zębów, żona 
mówi do męża albo matka do córki: „Weź 
tę chemię dla mnie”. U mnie tego nie ma. 
Zresztą nawet jeżeli chemia pozwoli mi 
trochę dłużej pożyć, to o ile?
Lekarze nie potrafią powiedzieć?
– To nie jest amerykański film, na którym 
choremu się mówi: „Zostało panu jeszcze 
pół roku”. Bardzo bym chciała wiedzieć 
ile. Naprawdę dużo bym dała za tę infor-
mację. Jeśli trzy miesiące, to wolałabym 
je spędzić na plaży, a nie myśleć, jak tu za-
robić na czwarty miesiąc, skoro czwartego 
już nie będzie. Co jakiś czas zadaję mojej 
onkolożce pytanie: „Od czego zacznie się 
proces bezpośredniego umierania? Po 
czym poznam, że to już?”. Te pytania nie 
są dla mnie łatwe, ale chcę wiedzieć, przy-
gotować się. Dużo czytałam o procesie 
umierania, o tym, że guz będzie się roz-
rastał, odcinał moje kolejne organy, poja-
wią się objawy żółtaczki, zaczną problemy 
z wodą w organizmie, spuchną mi nogi, 
pojawi się brak apetytu, bezsenność...
Myślisz, że to dobrze tak dokładnie 
znać swoją perspektywę?
– Nie wiem jak inni, ale ja chcę wiedzieć, 
co przede mną. Potrzebuję precyzyjnych 
informacji. Niestety, rozmowy z lekarza-
mi nie dają jednoznacznych odpowiedzi. 
Nie wiem, kiedy mnie zetnie z nóg. Może 
już jutro? Zakładam, że nie. Ale to tro-
chę jak gra w rosyjską ruletkę. Nie jestem 
w stanie żyć tak schizofrenicznie: trochę 
z nadzieją i trochę bez nadziei. Musiałam 
coś postanowić.
I postanowiłaś żyć bez nadziei?
– Nie okłamywać się. Nie odkładać na 
później tego, o czym marzę.
A o czym marzysz?
– Żeby wyjeżdżać, jak najczęściej. Zmia-
na otoczenia, kontekstu pozwala na nie-

zbędny w tej sytuacji dystans. Nie myślę 
o podróżach poza Europę, bo na to już nie 
mam energii. Ale może Hiszpania, Grecja, 
Włochy? Gdzieś, gdzie jest cieplej niż tu. 
Po chemii bardzo źle znoszę niskie tem-
peratury. Rodzina wie, że najlepszym dla 
mnie prezentem byłyby bilety lotnicze. 
Znajomi, gdy dowiedzieli się, że jestem 
śmiertelnie chora, też proponowali, że 
zrzucą się na spełnienie jakiegoś mojego 
marzenia. Gdy to zaproponowali, pomy-
ślałam: „Może później”. Ale później może 

być za późno. Zastanawiam się, czy moż-
liwe byłoby stworzenie w Polsce funda-
cji pomagającej umierającym dorosłym 
posmakować życia. Zamiast zbierać na 
leki, które im już nie pomogą, zebrać tro-
chę pieniędzy na wieczór w spa, weekend 
w górach, butelkę najlepszej whisky. Prze-
stać celebrować cierpienie, skupić się na 
dawaniu przyjemności. Skoro w tym kra-
ju nie jest możliwa dyskusja o eutanazji, to 
może choć o tym można by porozmawiać?
Myślisz o eutanazji?
– To moje marzenie: umrzeć na swoich 
warunkach. Dużo o tym czytam, szukam 
sposobu. Gdy przeczesuję internet, by 
znaleźć informacje o tym, w jaki sposób 
się u nas umiera, jestem bezsilna, wście-
kła. Wielu odchodzi w bólu, przedłuża się 

konanie, podpinając ich do kroplówek. To 
skrajne okrucieństwo. Boję się, że będę 
długo niepotrzebnie się męczyć i nie bę-
dzie nikogo, kto miałby odwagę to prze-
rwać. Czy ty wcześniej myślałaś o tym, jak 
źle się umiera?
Byłam przy śmierci dwojga bliskich mi 
osób. 
– Cierpieli, prawda?
Tak.
– Moja onkolożka mówi, że mam niestan-
dardowe podejście. Na ogół pacjenci wolą 
za dużo nie wiedzieć. A ja chciałabym 
mieć kontrolę nad swoim życiem. Mie-
wam myśli: „A może zabić się już jutro?”. 
Z jednej strony jest we mnie obawa, że 
nadmiernie skrócę sobie życie, z drugiej 
– że zwlekając, przegapię właściwy mo-
ment i później już nie dam rady. Śmierć 
nie jest dla mnie problemem, tylko to, 
przez co trzeba przejść, zanim się umrze. 
Rozmawiasz o tym z rodzicami?
– Rozmawiamy otwarcie, nie ma uda-
wania, że nic się nie dzieje. Ale w wielu 
domach zagaduje się temat, ucieka w roz-
mowy o niczym, żeby tylko nie mówić 
o umieraniu. Wtedy umierający nie ma 
ruchu, nie przerwie przecież tej paplani-
ny o błahostkach, nie powie: „Hej, ludzie, 
co robicie? Ja umieram! Porozmawiajmy 
o tym!”. Zapewne będzie mu przykro, ale 
podda się, skoro wszyscy w jego otocze-
niu uciekają od tematu, przystanie na to. 
U nas, na szczęście, rozmowa jest szczera. 
Gdy pojawia się kwestia pogrzebu...
Masz jakieś życzenia?
– Na razie żadnych. Może się to zmieni, 
ale teraz mówię: zróbcie, co chcecie. Po-
grzeb mnie nie dotyczy. To już nie bę-
dzie moja sprawa. Niektórzy twierdzą, że 
to, jak chowamy zmarłych, jest miarą na-
szej cywilizacji. Doszło jednak do tego, że 
cywilizacja pogrzebów stała się ważniej-
sza niż cywilizacja umierania. I to jest 
problem. Gdy widzę na cmentarzach tyle 
wystawnych pomników, myślę sobie: cie-
kawe, jak ci wszyscy ludzie umierali? Czy 
ktoś wtedy o nich zadbał? Być może nie 
mieli nawet z kim porozmawiać o tym, 
co czują, umierając. A teraz rodzina cho-
dzi na cmentarz i rozmawia z ładnym  
nagrobkiem. N

malgorzata.swiechowicz@newsweek.pl

Czy możliwe byłoby 
stworzenie w Polsce 

fundacji pomagającej 
umierającym dorosłym 

posmakować życia? 
Zamiast zbierać na leki, 
które im już nie pomogą, 
zebrać trochę pieniędzy 

na weekend w górach 
albo butelkę  

najlepszej whisky


