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Abélard, Pierre – „Nie wiem, nie wiem”.
Audubon, John – „Lubiłem świat; chociaż nikczemny, jest może 
tak dobry, jak światy nieznane”.
Aurelius, Marcus (do trybuna, który spytał go, jakie hasło wyzna-
cza na najbliższą noc) – „Idź do wschodzącego słońca, bo ja 
zachodzę”.
Baszkircewa, Maria (rosyjska malarka, patrząc na migocącą świecę) 
– „Zgaśniemy razem”.
Boleyn, Anne (na szafocie) – „Kat, jak sądzę, jest bardzo do-
świadczony, a moja szyja jest bardzo cienka”. 
Bruno, Giordano (na stosie) – „Moja dusza wzniesie się z dymem 
do raju”. 
Comte, Auguste – „Co za niepowetowana strata!”. 
Corot, Jean-Baptiste Camille – „Wierzę całym sercem,  
że w niebie będzie malarstwo”. 
Curie, Maria Skłodowska (do lekarza z zastrzykiem) – „Nie chcę 
tego. Chcę, by zostawiono mnie w spokoju”.
Cuvier, Georges Leopold (do pielęgniarki, która stawiała mu pijawki) 
– „To ja odkryłem, że pijawki mają czerwoną krew”. 
Czechow, Anton Pawłowicz (gdy podano kieliszek szampana) – 
„Umieram… Od dawna nie piłem szampana”.
Defoe, Daniel – „Nie wiem, co jest trudniejsze w życiu chrześ-
cijanina: dobrze żyć czy dobrze umrzeć”. 
Diderot, Denis (do żony) – „Jak myślisz, co mi diabeł zrobi?”.
Duncan, Isadora – „Adieu, przyjaciele, idę do chwały”.
Edison, Thomas Alva (powróciwszy na krótko do przytomności) – 
„Bardzo jest tam pięknie”. 
Fontenelle, Bernard de (stuletni literat – do lekarza) – „Nie czuję 
niczego, poza trudnością w kontynuacji istnienia”. 
Galois, Évariste – „Nie płaczcie. Potrzebuję całej mojej odwagi, 
by umrzeć mając dwudziestkę”.
Grontoft, ? (radiotelegrafista tonącego statku norweskiego do statku 
„Estonia” płynącego na pomoc, 1922) – „Przykro mi, ale nie mogliśmy 
na was czekać. Pilna sprawa gdzie indziej. Skaal”. 
Hegel, Georg Wilhelm – „Tylko jeden człowiek mnie rozumiał… 
I on mnie nie zrozumiał”. 
Heine, Heinrich – „Bóg mi wybaczy, to Jego zawód”… Pisać, 
pisać! Papieru, ołówka!”.

Hokusai – „Gdyby Niebo darowało mi jeszcze pięć lat, mógłbym 
zostać prawdziwym malarzem”. 
Hunter, William (anatom) – „Gdybym miał dość siły, by utrzymać 
pióro, opisałbym, jak łatwo i przyjemnie jest umierać”. 
Kafka, Franz (prosząc Maxa Broda, by zniszczył wszystko, co napi-
sał) – „W ten sposób nie będzie dowodu, że kiedykolwiek byłem 
pisarzem”.
Kant, Immanuel – „To już dosyć”.
Laplace, Pierre Simon de (matematyk) – „Co wiemy, to niewiele, 
a czego nie wiemy, jest ogromne”.
Ludwik XIV (do dworzan) – „Dlaczego płaczecie? Czy myśleliście, 
że będę żył wiecznie? Myślałem, że śmierć będzie trudniejsza”.
Maria Theresa (pierwsza żona Ludwika XIV) – „To okropna pogoda 
na taką długą podróż, jaka mnie czeka”. 
Medici, Lorenzo Magnifico (zapytany, jak smakuje mu pożywienie) 
– „Jak zawsze umierającemu człowiekowi”.
Mill, John Stuart – „Moje dzieło jest zakończone”. 
Montmorency, Anne de (książę; śmiertelnie ranny w bitwie z hu-
genotami pod Saint-Denis) – „Czy myślicie, że człowiek, który żył 
uczciwie przez 80 lat, nie wie, jak umierać przez kwadrans?”.
Mozart, Wolfgang Amadeus – „Czyż wam nie powiedziałem, 
że pisałem to [Requiem] dla siebie?”.
Newton, Sir Isaac – „Nie wiem, czym mogę wydawać się dla 
świata. Ale mnie wydaje się, że byłem tylko chłopcem bawiącym 
się na brzegu morza i odwracającym się znajdując jakiś gładszy 
kamień lub ładniejszą muszlę niż zwykłe, podczas gdy wielki 
ocean prawdy leżał przede mną cały nieodkryty”.
Pawłowa, Anna – „Przygotujcie mój kostium Łabędzia”.
Perugino (namawiany do wezwania księdza) – „Nie. Jestem ciekaw, 
co dzieje się na tamtym świecie z człowiekiem, który umiera, 
nie wyspowiadawszy się”.
Pirandello, Luigi – „Karawan, koń, woźnica – to wszystko”.
Smith, Sydney (angielski kpiarz, gdy powiedziano mu, że przez po-
myłkę napił się atramentu) – „Więc przynieście mi całą bibułę, jaka 
jest w domu”.
Talleyrand, Charles Maurice de (gdy powiedziano mu, że arcybiskup 
Paryża gotów byłby oddać za niego życie) – „Może zrobić z tego 
lepszy użytek”. 
Teresa z Ávila, św. – „Jakże tęskniłam do Ciebie. O witaj, błoga 
godzino – kresie wygnania!”.
Tojo, Hideki (premier Japonii, zbrodniarz wojenny, przed egzekucją) 
– „Patrzcie, jak kwiaty wiśni opadają niemo”.
Turner, Joseph M.W. (angielski malarz pejzażysta) – „Słońce jest 
Bogiem”.
Vinci, Leonardo da – „Obraziłem Boga i ludzkość, ponieważ moje 
dzieło nie osiągnęło doskonałości, na jaką miałem nadzieję”.
Wilde, Oscar (prosząc o szampana) – „Umieram jak żyłem – ponad 
stan”. 

Barnaby Conrad zebrał w książce Famous Last Words  
(Doubleday & Company, New York 1961) ostatnie słowa wy-
powiedziane lub zapisane tuż przed śmiercią przez wybitnych 
ludzi. (Wybór i tłumaczenie: AMK)
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