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Czy istotnie jest tak – jak g∏oszà chrzeÊcijaƒskie pisma – ˝e cia∏o jest „ziemskim
namiotem”, naczyniem, które bez ducha jest tylko trupem? Czy przeznaczeniem
martwego cia∏a jest powrót do ziemi, by ulec tam mineralizacji, rozk∏adowi na
czynniki, z których zosta∏o stworzone? Jak mo˝e ulec przeobra˝eniu nasz stosu-
nek do martwego cia∏a, prochów, szczàtków czy koÊci, kiedy przestaje obowià-
zywaç formu∏a: z prochu powsta∏eÊ i w proch si´ obrócisz, a mo˝liwa staje si´:
z prochu powsta∏eÊ, w diament si´ obrócisz? 

Ewa Domaƒska 

Diatanaty 
Prochy, diamenty i metafizyka obecnoÊci*

— 

Syntetyczny diament

z ludzkich prochów. 

© LifeGem 2003 

— 



— 
W 1999 roku w miejscowoÊci Rockford (Illinois, USA) Russel (Rusty)
VendenBiesen (33) z bratem Deanem (39) oraz Greg Herro i jego brat Mike roz-
mawiali o Êmierci i pogrzebach. Rusty, który nie chcia∏ zostaç pochowany na
cmentarzu ani spoczàç w urnie, którà rodzina b´dzie trzyma∏a nad kominkiem,
wpad∏ na pomys∏ przekszta∏cania ludzkich prochów w syntetyczne diamenty.
W 2001 roku w czwórk´ za∏o˝yli firm´, którà nazwali LifeGem Memorials. Jej
centrum znajduje si´ w Chicago. 
Rusty VendenBiesen przyznaje, ˝e kiedy zaczyna∏ badania, nie wiedzia∏ nic ani
o biochemii, ani o produkcji diamentów. W normalnych warunkach krystalizacja
w´gla w diament trwa kilka milionów lat i wymaga wysokiej temperatury i ci-
Ênienia. W warunkach laboratoryjnych produkcj´ syntetycznych diamentów roz-
pocz´∏a w 1950 roku firma General Electric. Najpierw s∏u˝y∏y one do produkcji
wierte∏ i narz´dzi do ci´cia, dopiero póêniej pojawi∏a si´ bi˝uteria. 
LifeGem to – jak g∏osi ulotka firmy – posiadajàcy certyfikat wysokiej jakoÊci
diament, stworzony z w´gla twoich bliskich jako pamiàtka ich unikalnego
i wspania∏ego ˝ycia. W kwietniu 2002 roku, po trzech latach prób ze spalaniem
szczàtków zwierz´cych, g∏ównie Êwiƒ, w laboratorium nale˝àcym do firmy ame-
rykaƒskiej, a mieszczàcym si´ pod Monachium w Niemczech, z w´gla uzyskane-
go z kremacji ludzkich zw∏ok uda∏o si´ wyprodukowaç sztuczny diament. 
Zainteresowanie firmà od razu by∏o ogromne. Wkrótce po og∏oszeniu pierwszych
oficjalnych informacji na ten temat, które podane zosta∏y 20 sierpnia 2002 roku
przez „Chicago Tribune”, a potem przez CNN (mówi∏ tak˝e o tym w popularnym
w USA show Jay Leno) i BBC News, stron´ internetowà LifeGem odwiedza∏o
tygodniowo 45 tysi´cy osób. Ju˝ w koƒcu sierpnia szeÊç domów pogrzebowych
oferowa∏o na terenie Stanów Zjednoczonych poÊrednictwo w us∏ugach LifeGem,
na poczàtku listopada ich liczba wzros∏a do 50, a obecnie wynosi 330. W tej
chwili firma ma ju˝ zamówienia na nast´pne dwa lata i oferuje swoje us∏ugi tak-
˝e na terytorium Kanady, Australii, Holandii, Japonii, Anglii i W´gier. 
Z cia∏a ludzkiego, które zawiera 15% w´gla, mo˝na uzyskaç od 50 do 100 kamie-
ni ró˝nej wielkoÊci – twierdzi Greg Herro, a ich produkcja trwa oko∏o 16 tygo-
dni. Proces rozpoczyna si´ w momencie, kiedy technicy kontrolujà poziom tlenu
podczas kremacji, by nie dopuÊciç do zmiany w´gla w dwutlenek. W odpowied-
nim momencie spalanie zostaje przerwane i technik zbiera powsta∏y w´giel
w postaci ciemnego proszku. Jego cz´Êç zostaje przechowana i oddana rodzinie,
a cz´Êç – po opatrzeniu szesnastocyfrowym numerem identyfikacyjnym – wysy-
∏ana jest do laboratorium w Pensylwanii, gdzie jest ogrzewany do temperatury
oko∏o 3000°C. W ten sposób proszek zostaje oczyszczony mi´dzy innymi
z wapna, ˝elaza i aluminium i zamieniony w grafit. Ten z kolei wys∏any zostaje
albo do laboratorium w Niemczech, albo do laboratorium pod Moskwà, gdzie
w autoklawach przez okres od 7 do 10 dni znowu poddawany jest dzia∏aniu wy-
sokiego ciÊnienia (80 000 atmosfer) i temperatury (3000°C) potrzebnej do po-
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wstania diamentu. W laboratoriach zostajà zatem zreplikowane procesy zacho-
dzàce w naturze. Ta kreacjonistyczna analogia obecna jest w ofertach firmy,
która reklamuje siebie jako LifeGem – created diamonds (˚ywy Klejnot –
stworzone diamenty). Nast´pnie diamenty zostajà poddane obróbce i wys∏ane
do Nowego Jorku, gdzie European Gemological Laboratory (EGL/USA) wyda-
je im certyfikat stwierdzajàcy, ˝e kamieƒ jest wytworzonym przez cz∏owieka
diamentem, i opisujàcy jego jakoÊç. Diament dostaje tak˝e certyfikat Interna-
tional Gemological Center LTD.
Obecnie LifeGem oferuje diamenty o wielkoÊci od 2.5 do 1.3 karata, ale zapowia-
da, ˝e w niedalekiej przysz∏oÊci b´dzie w stanie wyprodukowaç trzykaratowy
syntetyczny diament. WielkoÊç diamentu zale˝y od tego, jak d∏ugo grafit pozo-
staje pod ciÊnieniem: im d∏u˝ej, tym diament jest wi´kszy. Kamieƒ wyjmowany
spod prasy jest surowym kryszta∏em, który poddany zostaje obróbce zgodnie
z ˝yczeniami klienta. (Mo˝na tak˝e za˝yczyç sobie wyrycie inskrypcji). Cena
(dane z maja 2003) zale˝y od wielkoÊci: 20–29-karatowy kamieƒ kosztuje 2499
dolarów; jednokaratowy – 15 000 dolarów. Cena jest wysoka i znacznie prze-
wy˝sza cen´ diamentu naturalnego (25–700 dolarów). Diamenty produkowane sà
w ró˝nych kolorach – pierwsze mia∏y naturalny kolor niebieski (ze wzgl´du na
Êladowà obecnoÊç w ciele boru), potem zacz´to oferowaç tak˝e czerwone, ˝ó∏te
i zielone. Mark Gershburg, dyrektor EGL, twierdzi, ˝e ∏atwo jest odró˝niç dia-
ment naturalny od syntetycznego, ale nie jest mo˝liwe odró˝nienie kamienia wy-
produkowanego z prochów i zwyk∏ego syntetyku. Minimalne zamówienie to dwa
diamenty, ale – jak twierdzi Herro – wszystkie zamówienia przyj´te do tej pory
dotyczy∏y wi´kszej iloÊci. 

— 
Pomys∏ takiego obchodzenia si´ ze szczàtkami, zw∏aszcza w Polsce, ma prawo
kojarzyç si´ jak najgorzej. Pami´tamy bowiem o produkcji z ludzkich cia∏ myd∏a
i aba˝urów; o przetapianiu z∏otych z´bów i innego rodzaju utylizacji zw∏ok. Dla
jednych przerabianie prochów na diamenty mo˝e byç odra˝ajàcà i makabrycznà
praktykà nekrofilskà. Dla innych jest to wspó∏czesna wersja wiktoriaƒskiej bi˝u-
terii ˝a∏obnej, zwyczaju obcinania kosmyka w∏osów i noszenia go w medalionie
– jak mówi dyrektor angielskiego oddzia∏u LifeGem Memorials David Hampson.
I faktycznie LifeGem reklamowany jest jako tak zwany biojewelry (biobi˝uteria,
tj. bi˝uteria robiona z organicznych elementów cia∏a ludzkiego), która wraz z me-
morial art (np. malowanie obrazów farbami zmieszanymi z prochami czy wyrób
ceramiki z gliny zmieszanej z prochami) jest jednym z najpr´˝niej rozwijajàcych
si´ nurtów we wspó∏czesnym przemyÊle funeralnym. 
Je˝eli oburza nas LifeGem, to przypomnijmy sobie z historii praktyki u˝ywania
zw∏ok do budowy okopów w czasie obl´˝eƒ, o jedzeniu sproszkowanych czàstek
egipskich mumii, które mia∏y jakoby posiadaç w∏aÊciwoÊci lecznicze (podobnie
jak szczàtki Êwi´tych), o odwijaniu mumii z banda˝y po to, by owe banda˝e prze-
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rabiaç na szary papier; o paleniu mumiami w piecach parowozów, dysmembracji
i wielokrotnym przenoszeniu szczàtków Êwi´tych czy w koƒcu o zdobieniu
szczàtkami rzeêb i o∏tarzy (szczególnie w okresie baroku). 
Odsuƒmy jednak interpretacj´ nekrofilicznà oraz narzucajàcà si´ interpretacj´
konsumpcyjnà (LifeGem jako sposób na zbicie fortuny; diament jako symbol bo-
gactwa i zbytku) i spójrzmy na t´ bardzo kontrowersyjnà praktyk´ tworzenia
z prochów diamentów z innego punktu widzenia – od strony konkretnej osoby
i zapytajmy, co kieruje ludêmi, którzy decydujà si´ na „obrócenie” prochów swo-
ich bliskich w diamenty? Czy chodzi tu o „metafizyk´ obecnoÊci” i o magi´ w∏a-
Êciwà relikwii? Uwa˝am, ˝e trudno jest w tym wypadku zrozumieç motywy ludz-
kie bez indywidualnej analizy przypadków, dlatego te˝ w dalszej cz´Êci tekstu
przybli˝´ jeden z nich. B´dàc wiosnà 2003 roku w Kalifornii, przeprowadzi∏am
kilkanaÊcie wywiadów z osobami, które nawiàza∏y kontakt z ró˝nymi domami
pogrzebowymi i zak∏adami kremacji w okolicach San Francisco, pytajàc o mo˝-
liwoÊç przetworzenia prochów w∏aÊnie zmar∏ych lub wczeÊniej skremowanych
bliskich w diatanaty (okreÊlenie moje). 

— 
W poniedzia∏ek 2 czerwca 2003 roku, w wyniku ran zadanych no˝em w czasie
napadu, który mia∏ miejsce na pla˝y w Santa Cruz w Kalifornii, zmar∏ dwudzie-
stoletni Derek Snell. 11 czerwca do biura dyrektora domu pogrzebowego firmy
Byrgan Cremation w Los Gatos, Kalifornia – Dona Van Straatena przysz∏a mat-
ka Dereka – Lenaya Snell. Lenaya us∏ysza∏a w telewizji, ˝e opracowana zosta∏a
technologia umo˝liwiajàca przetworzenie ludzkich prochów na syntetyczne dia-
menty, i postanowi∏a tak w∏aÊnie zachowaç szczàtki syna. Oto fragmenty rozmo-
wy z tego spotkania: 

Ewa Domaƒska: Ile diamentów i jakiej wielkoÊci zdecydowa∏a si´ Pani zamó-
wiç? 
Lenaya Snell: Nie podj´∏am jeszcze decyzji odnoÊnie wielkoÊci, bo córka jesie-
nià wychodzi za mà˝ i czekajà mnie wydatki. Je˝eli zaÊ chodzi o iloÊç, to w tej
chwili myÊl´ o dwóch: jednym dla córki [siostry Dereka – dop. E.D.] i jednym
dla siebie. 
E.D.: Jaki kolor Pani wybra∏a? 
L.S.: Niebieski i ˝ó∏ty. 
E.D.: Co si´ sta∏o z Pani synem? 
L.S.: Zosta∏ napadni´ty przez kilku m´˝czyzn, którzy rzucili si´ na niego z no˝a-
mi. Jeden cios zadano w serce... Derek jest ciàgle wÊród nas. I po to w∏aÊnie jest
diament. Istnienie syna nigdy nie zostanie domkni´te. Diament b´dzie nam przy-
pomina∏, ˝e stale jest tutaj. 
E.D. do Dona van Straatena: Dlaczego zdecydowa∏ si´ Pan, by Pana firma po-
maga∏a ludziom za∏atwiç LifeGem? 
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Don von Straaten: Bo ludzie ciàgle o to pytali, ale nie reklamuj´ LifeGem i jako
poÊrednik nie czerpi´ z ich sprzeda˝y ˝adnych korzyÊci finansowych. Po prostu
przychodzà do mnie ludzie i pytajà, czy mog´ im pomóc. Kiedy rodzina przekra-
cza próg mojego biura, wiem, ˝e taki diament mo˝e dla nich wiele znaczyç...
W zesz∏ym tygodniu zadzwoni∏a do mnie pewna pani. Jej mà˝ zmar∏ dwa lata
temu i zosta∏ skremowany. Us∏ysza∏a o mo˝liwoÊci przemiany prochów w dia-
menty i pyta∏a, czy i po jakim czasie od pogrzebu mo˝na tego dokonaç. Oczywi-
Êcie – powiedzia∏em. 
E.D.: Jak d∏ugo po kremacji mo˝liwe jest odzyskanie z nich w´gla? 
D.vS.: Im starsza kremacja, tym ∏atwiej odzyskaç w´giel. KiedyÊ nie by∏o tak do-
brych pieców jak dzisiaj, wi´c w starych prochach znajduje si´ wiele w´gla.
Obecnie po kremacji prochy sà tak odw´glone, ˝e tracà kolor, ale kiedy trzydzie-
Êci lat temu zaczyna∏em prac´, prochy by∏y czarne. To Êwiadczy o wysokiej za-
wartoÊci w´gla. [...] 
Tak wiele osób nosi bi˝uteri´, medaliony, pierÊcionki itd., w których znajdujà si´
prochy bliskich lub inna forma ich szczàtków, ale LifeGem to przekracza. Tutaj
nie widzimy prochów; nie mamy z nimi kontaktu. 
E.D.: Jakie jest w tej chwili zainteresowanie LifeGem? 
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Ulotka reklamujàca

LifeGem. 

— 
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D.vS.: Tylko w tym miesiàcu podpisa∏em cztery umowy. 
E.D.: Jak d∏ugo trwa proces tworzenia diamentu? 
D.vS.: W tej chwili oko∏o 16 tygodni od chwili wys∏ania prochów do momentu
przekazania kamienia rodzinie. LifeGem ma zamówienia na szeÊç miesi´cy do
przodu. 
E.D.: Jakiego typu ludzie zg∏aszajà si´ do Pana? Czy LifeGem jest faktycznie dla
bogatych i ekstrawaganckich Amerykanów, jak cz´sto czyta si´ w komentarzach
na ten temat? 
L.S.: Nie jestem zamo˝na. Sama wychowa∏am dwójk´ dzieci. Ca∏e ˝ycie ci´˝ko
pracuj´, by daç im to, czego potrzebujà, ale LifeGem jest dla mnie bardzo wa˝-
ny. Nigdy nie kupi∏abym sobie diamentu nawet za tysiàc dolarów, bo mnie na to
nie staç, ale LifeGem to coÊ innego. Zdob´d´ go, nawet je˝elibym mia∏a podjàç
dodatkowà prac´ albo zaciàgnàç po˝yczk´. 
D.vS.: Pierwsza osoba, która zamówi∏a u nas LifeGem, by∏a zamo˝na, ale w ze-
sz∏ym tygodniu przyj´liÊmy zamówienie od kobiety, której zmar∏ mà˝. Mia∏ 37
lat. Zamówi∏a trzy diamenty: jeden dla siebie i dwa dla teÊciowej, która postano-
wi∏a zrobiç z nich kolczyki. W sumie koszt zamówienia opiewa∏ na 7000 dolarów.
Nie by∏o jej na to staç i próbowa∏em odwieÊç jà od tak kosztownego wydatku, ale
LifeGem by∏ dla niej najwa˝niejszy. 
E.D.: Co si´ dzieje z resztà prochów, bo tylko ich cz´Êç (odzyskany w´giel) wy-
sy∏ana jest do laboratorium? 
D.vS.: Oko∏o 99% w´gla jest trawiona w czasie spalania i uchodzi z dymem do
atmosfery. Po spaleniu cia∏a uzyskuje si´ oko∏o trzech kilogramów prochów (plus
niewielkà iloÊç w´gla). 
L.S.: Czy zawsze sà to trzy kilogramy? 
D.vS.: Nie, to zale˝y od osoby, od zawartoÊci w ciele wapna i ˝elaza. Czasami
jest to oko∏o czterech kilogramów. Obecnie rzadko si´ zdarza uzyskaç tyle pro-
chów, by nie mo˝na ich by∏o zmieÊciç w jednej urnie, ale w przesz∏oÊci, bez tak
zaawansowanej technologii jak dzisiaj, czasami potrzebne by∏y dwie urny. 
E.D.: A jaka jest reakcja na LifeGem spo∏ecznoÊci religijnych? 
D.vS.: Nic na ten temat nie s∏ysza∏em. 
E.D. do L.S.: Czy Pani jest wierzàca? 
L.S.: Ja nie, ale ojciec Dereka – tak. On, moja siostra i jej mà˝ sà katolikami
i uwa˝ajà, ˝e LifeGem jest wspania∏y. Nie majà ˝adnych obiekcji. 
E.D. do D.vS.: Jaki procent rodzin nie poprzestaje tylko na kremacji i decyduje
si´ na specjalne post´powanie ze szczàtkami? 
D.vS.: Oko∏o 20%. Na przyk∏ad w okolicy wiele zamówieƒ ma osoba, która wy-
twarza ceramik´, wykorzystujàc prochy. Ciekawa jest firma, która buduje
sztuczne rafy koralowe tak˝e z wykorzystaniem szczàtków. Diamenty sà bardzo
drogie, ale cena rafy jest niezwykle wysoka. Takich raf jest ju˝ pi´ç u wybrze˝y
Hawajów. 
D.vS. do L.S.: A zatem co z naszymi LifeGem? 



L.S.: Jestem zdecydowana, nie jestem jedynie pewna co do ich wielkoÊci, ale
w ciàgu nast´pnych paru dni dam ostatecznà odpowiedê. 
E.D. do D.vS.: D∏ugo Pan prowadzi firm´ dokonujàcà kremacji. Pracowa∏ Pan
przez wiele lat w domach pogrzebowych i kierowa∏ nimi. Jest Pan znanym w Ka-
lifornii balsamistà. Jaka jest Pana opinia na temat LifeGem? 
D.vS.: Ta idea mi si´ podoba. Wreszcie ktoÊ wpad∏ na pomys∏, który ma wi´ksze
znaczenie ni˝ dotychczasowe idee zwiàzane z przechowywaniem szczàtków.
W Stanach przejdzie wszystko, co b´dzie usuwaç martwe cia∏o z widoku. Ludzie
nie chcà mieç z nim do czynienia. [...] 
E.D.: A jaki jest Pana stosunek do martwego cia∏a? 
D.vS.: To pozosta∏oÊç (remnant). Wierz´, ˝e cia∏o umiera, ale duch pozostaje. Do
martwego cia∏a odnosz´ si´ jako do konkretnego przypadku (case), poniewa˝ tak
w∏aÊnie okreÊlamy ludzi, kiedy odejdà. Jest to coÊ, co ja i moi koledzy w firmie
traktujemy z ca∏ym szacunkiem, ale nie jest to ju˝ osoba (person). 
E.D.: Je˝eli jednak nie uwa˝alibyÊmy, ˝e martwe cia∏o coÊ jednak znaczy, nie
dbalibyÊmy o nie tak bardzo. Nawet je˝eli wierzymy w continuum ducha, to cz´-
sto chcielibyÊmy zachowaç fatyczny kontakt z cia∏em bliskiego po Êmierci. 
D.vS.: Nosz´ przy sobie pukiel w∏osów matki. Kiedy moja matka zmar∏a, by-
∏em dyrektorem domu pogrzebowego i organizowa∏em jej pogrzeb. Zorganizo-
wa∏em wielki pogrzeb, potem poszliÊmy na cmentarz, pochowaliÊmy jà, wróci-
liÊmy do domu i wtedy pomyÊla∏em: Zapomnia∏em zachowaç pukiel w∏osów
matki! Co zrobiç? Ekshumowaç jà? Nie – pomyÊla∏em – nie mog´ tego zrobiç
w∏asnej matce. Zadzwoni∏em do siostry i powiedzia∏em: Chc´ mieç pukiel w∏o-
sów matki, a ona na to: Ja te˝. Nie mówi∏am ci o tym, bo by∏am pewna, ˝e sam
to zrobisz. Odpowiedzia∏em, ˝e nie zachowa∏em jej w∏osów. Co zatem zrobi-
my? – zapyta∏em. Powiedzia∏a na to: Idê do domu matki. Kiedy zachorowa∏a,
zacz´∏y wypadaç jej w∏osy. Zobacz, czy nie ma ich w szczotce do w∏osów.
Moja matka by∏a bardzo schludna i nie mia∏em wielkich nadziei, ˝e znajd´
gdzieÊ jej w∏osy, ale kiedy zobaczy∏em jej szczotk´, okaza∏o si´, ˝e by∏o ich
tam wiele. Nie wyobra˝a sobie Pani, jak wiele dni sp´dzi∏em, usuwajàc ze
szczotki w∏os po w∏osie i uk∏adajàc je w pukle. Zrobi∏em trzy: dla siostry, dla
brata i dla siebie.
E.D.: Dlaczego posiadanie w∏osów matki by∏o dla Pana tak wa˝ne? 
D.vS.: Byç mo˝e dlatego, ˝e wiem, co si´ sta∏o z matkà po z∏o˝eniu do grobu.
Gdyby to ode mnie zale˝a∏o, nie pochowa∏bym rodziców, ale skremowa∏bym ich
cia∏a. Ogólnie zaÊ chodzi o to, ˝e nie chcemy pozwoliç bliskim odejÊç. Nie cho-
dz´ cz´sto na cmentarz. Moja siostra odwiedza groby ca∏y czas; jej mà˝ tak˝e.
Kiedy odbywa si´ pogrzeb, uczestnicz´ w nim, by oddaç czeÊç zmar∏emu, ale nie
czuj´ szczególnego przywiàzania do grobu jako takiego. Gdybym teraz – po wie-
lu latach po jej Êmierci – zgubi∏ pukiel w∏osów matki, nie przejà∏bym si´ tym
zbytnio, ale wtedy, po jej pogrzebie, by∏y dla mnie niezwykle wa˝ne i nosi∏em je
przy sobie ca∏y czas. Po jakimÊ czasie przesta∏em. 
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E.D.: Czy myÊli Pan, ˝e taki los mo˝e tak˝e spotykaç LifeGems? To znaczy, ˝e
ludzie chcà mieç diamenty tu˝ po Êmierci bliskich, ale potem b´dà je trzymaç
w szufladzie? 
D.vS.: Niestety tym si´ martwi´. Kobieta, o której Pani wspomina∏em, jest bied-
na – nie ma pieni´dzy na nadzwyczajne wydatki, a chce wydaç 7000 dolarów na
trzy diamenty. Nie chcia∏bym, bym po trzech latach, gdyby jej finansowa sytu-
acja si´ pogorszy∏a, musia∏ si´ zastanawiaç: I po co wydawa∏a te pieniàdze? Dla-
tego te˝ nie zach´cam ludzi do wydatków ponad ich mo˝liwoÊci. 
E.D.: Nie sàdzi Pan, ˝e ludzie mogà po prostu chcieç sprzedaç diamenty, nie
ujawniajàc, ˝e sà to syntetyczne diamenty zrobione z ludzkich prochów? To po-
wa˝ny problem etyczny. 
D.vS.: Wszystkie tego typu diamenty majà wyryty laserem 16-cyfrowy numer
identyfikacyjny. Czy ktoÊ móg∏by chcieç kupiç diament zrobiony z ludzkiego
w´gla? Mo˝liwoÊç sprzeda˝y? Nie mo˝na tego wykluczyç... jakiÊ wnuk, który
nie pami´ta dziadka, a znalaz∏ si´ w kryzysie finansowym... Ale czy to ma zna-
czenie? W tym momencie osoba która zamówi∏a diament, wydoby∏a ju˝ z niego
to, co chcia∏a. [...] 
E.D.: Skoƒczy∏ Pan wy˝szà szko∏´ nauk mortuarnych w San Francisco. Czy
obecnie uczy si´ tam technologii tworzenia LifeGem? 
D.vS.: Nie, od lat 20. XX wieku ciàgle uczà tam tych samych rzeczy. Kiedy stu-
diowa∏em tam w latach 70., ciàgle nas uczyli, jak robiç p∏yny do balsamowania.
MówiliÊmy nauczycielom: Po co nas tego uczycie, przecie˝ mo˝na kupiç goto-
we p∏yny. Biznes pogrzebowy to nie jest interes, który szybko si´ rozwija. [...] 
E.D.: Dlaczego zdecydowa∏ si´ Pan na taki zawód? 
D.vS.: Bo lubi´ pomagaç ludziom. Kiedy Lenaya do mnie zadzwoni∏a, jecha∏em
autostradà i ze swoim trzydziestoletnim doÊwiadczeniem ∏atwo mi by∏o zauwa-
˝yç, ˝e ta kobieta jest kompletnie zagubiona; nie wie, co robiç ani dokàd pójÊç.
Pierwszà rzeczà, jakà mi powiedzia∏a, by∏o: Potrzebuj´ pomocy. Mój syn zosta∏
zamordowany. W takiej sytuacji najwa˝niejszà rzeczà jest, by milczeç, pozwoliç
ludziom mówiç i po prostu im pomóc. 

— 
LifeGem oferuje najbardziej zaawansowanà technologi´ zabezpieczajàcà
wieczne trwanie oraz unikalny sposób okazywania szacunku zmar∏ym (nie tylko
ludziom, lecz tak˝e zwierz´tom) i ich upami´tniania. Diament – najtwardszy
kamieƒ na Êwiecie – gwarantuje szczàtkom wiecznoÊç, a bliskim bycie z nimi „na
zawsze”. Ponadto stanowi rodzaj wiecznego dziedzictwa, które przechodzi z po-
kolenia na pokolenie. Reklamujàc swoje us∏ugi, firma odwo∏uje si´ do personali-
zacji i indywidualizacji podejÊcia do szczàtków ludzkich, które stanowià obecnie
najpowa˝niejszy trend w przemyÊle funeralnym. 
Du˝e odleg∏oÊci dzielàce rodzin´ od cmentarzy, na którym spoczywajà szczàtki
bliskich, niemo˝noÊç ich cz´stego odwiedzania oraz odcieleÊnienie obcowania ze
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zmar∏ym – to g∏ówne powody, dla których ludzie
decydujà si´ na transformacj´ prochów w diamen-
ty. Cz∏owiek potrzebuje czegoÊ namacalnego, bo
pami´ç jest ulotna, zatem Noszàc naszyjnik czy
pierÊcionek z diamentem wyprodukowanym
z prochów, na zawsze b´dziesz z Twoim ukocha-
nym – g∏osi slogan reklamowy firmy. Szczàtki
stajà si´ niezniszczalne, wieczne, przenoÊne,
pi´kne i nie wymagajà piel´gnacji. Stanowià te˝
rodzaj fetysza i talizmanu, który chroni, wspiera
i dodaje energii. Ponadto poprzez fatycznà bli-
skoÊç, umo˝liwia on intymne obcowanie z tymi,
którzy odeszli, a przysi´gi typu: dopóki Êmierç
nas nie roz∏àczy czy na zawsze Twój/a zyskujà
nowe znaczenie. 
LifeGem – g∏osi ulotka jednego z domów pogrze-
bowych wspó∏pracujàcego z chicagowskà firmà –
jest czymÊ wi´cej ni˝ pomnikiem, który odwiedza
si´ w weekendy; to codzienny sposób obejmowa-
nia pami´cià twoich bliskich. LifeGem jest naj-
bardziej unikalnà i wiecznà pamiàtkà, jakà mo˝-
na stworzyç, by daç Êwiadectwo ich unikalnemu
˝yciu. Mamy nadziej´ i wierzymy, ˝e LifeGem
przyniesie ci spokój i wsparcie kiedykolwiek
i gdziekolwiek b´dziesz tego potrzebowa∏ i za-
bezpieczy pami´ç, która trwa tak d∏ugo, jak sam
diament – wiecznie. Je˝eli pragniesz wiecznie
trwajàcego zwiàzku i bliskoÊci z tym, którego
straci∏eÊ, LifeGem jest w∏aÊnie tym, czego po-
trzebujesz. Ka˝dy LifeGem jest celebracjà ˝ycia,
opowiada unikalnà histori´ i reprezentuje nowy
poczàtek. BliskoÊç i mobilnoÊç, którà oferuje tyl-
ko LifeGem, pozwala, by bliski zawsze by∏ przy
tobie i ca∏y czas stanowi∏ cz´Êç twojego ˝ycia.
LifeGem jest diamentem jedynym w swoim ro-
dzaju, b´dzie zatem piel´gnowany przez rodzin´
przez nast´pne pokolenia. 
Trup jest abjektywnà (odrzucanà ze wstr´tem, by
u˝yç okreÊlenia Julii Kristevy) formà ludzkiego
cia∏a. Czym innym jest oczywiÊcie zmar∏y,
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Syntetyczne diamenty z ludzkich prochów. 
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a czym innym trup. S∏owo „zmar∏y” przywodzi na myÊl ∏agodne okreÊlenie
„tego, który zmar∏”, kogo chcemy zatrzymaç, bezosobowe zaÊ i odra˝ajàce s∏o-
wo „trup” odnosi si´ do rzeczy, której staramy si´ jak najszybciej pozbyç. Nie
chcemy pozwoliç bliskim odejÊç – mówi Don van Straaten, ale te˝ nie chcemy
widzieç trupa. Chcemy zatem zachowaç to, co nie ulegnie rozk∏adowi – na
przyk∏ad kosmyk w∏osów albo zamkni´te w urnie prochy. Racj´ ma jednak van
Straaten, wy˝szoÊç szczàtków zachowanych w formie diatanatu nad prochami
w urnie polega na tym, ˝e prochów nie widzimy; nie mamy z nimi kontaktu. Dia-
ment daje nam zaÊ mo˝liwoÊç fatycznego kontaktu ze szczàtkami w formie zro-
bionego z nich morfu. Jest on ponadto czymÊ bardziej estetycznym ni˝ prochy
i magicznym. LifeGem to sposób na udomowienie szczàtków i zmiana towarzy-
szàcej im aury wznios∏ej niesamowitoÊci („bia∏e koÊci”, prochy, popio∏y) na in-
tymnà obecnoÊç wiecznoÊci.

Nie bez znaczenia jest fakt, ˝e najwi´ksza liczba zamówieƒ diamentów pochodzi
z kr´gu najbli˝szej rodziny: rodzice proszà o diatanaty dzieci (szczególnie cz´ste
sà przypadki zamówieƒ sk∏adanych przez matki w stosunku do dziecka); dzieci
o LifeGems rodziców; wnuki – dziadków; rzadziej ma∏˝onkowie w stosunku do
siebie. Nie jest te˝ przypadkiem, ˝e Lenaya Snell (jak i wiele innych matek,
których deklaracje s∏ysza∏am) chcia∏a, by kamienie umieszczone zosta∏y w kol-
czykach. W ten sposób cia∏o jej syna znów po∏àczone zostanie z cia∏em matki.
Warto te˝ zwróciç uwag´ na transkulturowà wiar´ w magiczne dzia∏anie diamentu.
Przydaje mu si´ atrybuty Êwi´tego kamienia posiadajàcego boskie Êwiat∏o,
którego specyficzny blask chroni przed czarami i odbija z∏e myÊli i s∏owa. Jest
on podobno zdolny przeniknàç ciemne zakamarki ludzkiej duszy i je oczyÊciç.
Jego moc zale˝y jednak od intencji posiadacza. Wierzy si´ bowiem, ˝e kamieƒ
˝ywi si´ jego fluidami. Interpretowany w ten sposób LifeGem umieszczony na
powrót w ciele matki (w formie kolczyka w uchu czy p´pku) to zgoda na perma-
nentnà cià˝´ i dozgonne po∏àczenie dwóch istnieƒ. W pewnym sensie praktyka ta
przypomina endokanibalizm pochówkowy praktykowany przez amazoƒskie
plemi´ Indian Amahuaca, gdzie po kilku miesiàcach od Êmierci dziecka matka
odkopuje szczàtki, spala je, a szczypt´ popio∏u miesza z napojem i wypija, wie-
rzàc, ˝e w ten sposób b´dzie mog∏a powtórnie zajÊç w cià˝´. 
LifeGem to przypadek transsubstancjacji zarówno organicznej, jak i symbolicz-
nej. Podstawà jego tworzenia jest zawarty w ciele ludzkim w´giel, odzyskany
w czasie kremacji. B´dàc g∏ównym sk∏adnikiem organizmów ˝ywych, w´giel
stanowi o kontynuacji organicznego ˝ycia. W takim kontekÊcie mo˝na powie-
dzieç, ˝e w LifeGem to w´giel staje si´ esencjà, a nie dusza. Mamy zatem do
czynienia z problemem substancjalnej przemiany, w wyniku której zmienia si´
forma (cia∏o–prochy–diament), ale esencja (w´giel) pozostaje. 
Prochy nale˝àce do osoby, z której ma powstaç LifeGem, charakteryzuje si´ ta-
kimi atrybutami, jak diament. Marianne by∏a olÊniewajàcà kobietà i po Êmierci



tak˝e taka pozostanie w formie diamentów, diamenty zrobione z Valerie majà
w sobie tyle ognia i sà tak pi´kne, jak ona, John by∏ prawdziwym skarbem; by∏
jak ska∏a; by∏ Êwiat∏em mojego ˝ycia – mówià decydujàcy si´ na diatanaty bli-
scy zmar∏ych. Mi´dzy osobà a diamentem zachodzi zatem pokrewieƒstwo meta-
foryczne: „x jest jak y” – Marianna by∏a jak diament (by∏a pi´kna, by∏a Êwia-
t∏em, by∏a skarbem), zatem – podobnie jak to by∏o w przypadku przemienionego
w wilka Likaona w „Metamorfozach” Owidiusza – zamienienie jej w diament
stanowi jedynie materializacj´ jej istoty. LifeGem ujawni∏ zatem, kim naprawd´
by∏a Marianna, zintensyfikowa∏ te cechy, które by∏y w niej – jako w cz∏owieku –
najcenniejsze. Parafrazujàc s∏owa Biblii (prochem jesteÊ i w proch si´ obrócisz,
Rdz. 3, 19), mo˝na zatem powiedzieç, ˝e diamentem jesteÊ i w diament si´ ob-
rócisz.

Tworzeniem diatanatu kieruje przede wszystkim pragnienie uobecnienia zmar∏ego.
Przy czym bardziej chodzi tutaj o jego realnà i namacalnà obecnoÊç ni˝ o upa-
mi´tnienie. Diatanat znosi binarnà opozycj´ pomi´dzy nieobecnym zmar∏ym
a obecnym trupem. Wype∏nia horror vacui, pustk´, która powsta∏a po Êmierci
bliskiej osoby, wype∏niajàc jà substytutem. Wa˝ne jest, i˝ ów substytut jest
czymÊ dotykalnym, zmys∏owym. Dlatego te˝ mamy tu do czynienia z kolejnym
przekroczeniem binarnoÊci, gdzie na jednym biegunie mamy intymnoÊç, a na
drugim od∏àczenie. Owe dwa stany okazujà si´ nie wykluczajàcym si´ conti-
nuum.

Diament, najtwardszy minera∏ znany cz∏owiekowi, gwarantuje wiecznoÊç; wiecz-
noÊç, która przekracza histori´ zbawienia. ÔÔ
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* O przetwarzaniu prochów w diamenty pisa∏am ju˝ w krótkim artykule Z prochu powsta∏eÊ, w dia-

ment si´ obrócisz, który opublikowany zosta∏ we „Wprost” 28.03.2004, s. 82. Tytu∏ zosta∏ przez
redakcj´ pisma bez porozumienia z autorkà zmieniony na „Bi˝uteria ze zw∏ok”, tekst zaÊ zosta∏
przeformu∏owany i skrócony, co nada∏o ca∏oÊci wymiar skandalizujàcej informacji o ekstrawa-
ganckich pomys∏ach bogatych Amerykanów. Intencja autorska tego artyku∏u by∏a zupe∏nie inna
i zmierza∏a do wskazania na powinowactwo LifeGem z ideà relikwii. Dzi´kuj´ panu Donowi van
Straatenowi za ˝yczliwoÊç i pomoc przy zbieraniu materia∏u do tego tekstu i pani Lenayi Snell,
której zawdzi´czam zrozumienie tego fenomenu. Strona internetowa LifeGem Memorials:
http://www.lifegem.com.


