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Wprowadzenie

Śmierć u kresu każdej ludzkiej 
przygody pozostaje szczególnie 

odkrywczym źródłem1

Śmierć jest punktem stycznym  
metaempirycznej tajemnicy i zjawiska naturalnego2

Vladimir Jankelevitch

Śmierć, ku której każdy z nas dąży, wpisana jest we wszystkie sfery i fazy 
życia, stanowi trwałą podstawę  naszych ludzkich przeżyć. Toteż, jak zauwa-
żają badacze

[…] ostateczne rozumienie człowieka staje się bardziej pełne, gdy 
uwzględnimy w ogólnych rozważaniach także i moment śmierci jako 
zasadniczej i koniecznej perspektywy ludzkiego życia, wobec której 
wszelkie inne zagadnienia bledną, gdyż nie zawsze są faktem koniecz-
nym, nie zawsze dotyczą wszystkich ludzi, nie zawsze są to zagadnienia 
naprawdę trwałe3.

Śmierć była od zawsze przedmiotem rozważań początkowo filozofów, 
później badaczy innych dziedzin naukowych4. Sformalizowana refleksja  

1 M. Vovelle, Historia ludzi w zwierciadle śmierci (33-57), [w:] S. Rosiek red., Wymiary 
śmierci, Gdańsk 2002: Słowo/Obraz Terytoria.
2 V. Jankelevitch, Tajemnica śmierci i zjawiska śmierci (43-76), [w:] S. Cichowicz, J.M. Go-
dzimirski red., Antropologia śmierci. Myśl francuska, Warszawa 1993: Wydawnictwo Nauko-
we PWN, s.48.
3 M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 1979: TN KUKL, s.391.
4 M. Adamkiewicz, Oblicza śmierci: propedeutyka tanatologii. Toruń 2004: Europejskie Cen-
trum Edukacyjne, cop.; A. Pawliszyn, Filozofia a humanistyka, Poznań 2000: Wydawnictwo 
Fundacji Humaniora; J. Jaskóła, Poznanie a śmierć (25-30), [w:] J. Kolbuszewski red., Proble-
my współczesnej tanatologii, Wrocław 2004: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
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z czasem uzyskała nazwę tanatologia. Termin ten pojawił się w nauce pod 
koniec XVIII wieku, w roku 1795, gdy

sławny lekarz getyński Salomon Anschel posłużył się nim w dziele, któ-
re zyskało pewien rozgłos [...] prezentuje etiologię śmiertelnych chorób 
oraz semiotykę śmierci, ale również podaje wynik swych nowatorskich 
badań dotyczących umierania zwierząt i hibernacji żab5.

Już w wieku XIX, naukową wiedzę o śmierci zmonopolizowała medycy-
na, szczególnie medycyna sądowa, i tak jest do dziś. Wówczas też specyficzny 
język nauki zaczął dominować nad refleksją natury teologiczno-medycznej.

Obecnie tanatologia usiłuje zestawić wiedzę o charakterze inter- lub mul-
tidyscyplinarnym na temat śmierci w jedną całość. Projekt ten wydaje się jed-
nak mało prawdopodobny uwzględniając specyfikę poszczególnych dyscyplin 
wiedzy, np. filozofii, która zawsze oscylowała między perspektywą racjona-
lizującą a doświadczeniem fenomenologicznym, czy teologii, zajmującej się 
tajemnicą i sensem śmierci.

Współczesna teologia stara się sformułować nową koncepcję śmierci 
(nie kojarzonej z grzechem) oraz nową  koncepcję eschatologii (co 
przejawia się w reinterpretacji zmartwychwstania); coraz chętniej zaj-
muje się kwestiami praktycznymi i sensem cierpienia, prawem wyboru 
śmierci (mowa tu o samobójstwie i eutanazji), reformą rytuału, wspie-
raniem umierających6.

Z kolei sztuka i literatura koncentrują się nad różnorodnością zbioru 
form, przedstawień, obrazów oraz symboli dotyczących kresu życia i losu 
pośmiertnego, natomiast nauki biologiczno-medyczne analizują sytuację 
współwystępowania życia i śmierci, szukają trudno rozpoznawalnej granicy 
pomiędzy życiem a śmiercią; fizjologia interesuje się śmiercią jako całkowi-
tym i nieodwracalnym zatrzymaniem funkcji życiowych, medycyna dostarcza 
obiektywnych faktów oraz doświadczeń, gdyż zajmuje się umierającymi, lin-
gwistyka i semiologia, dały tanatologii spojrzenie, koncepcje i metody nie-
zbędne do rzetelnego zinterpretowania śmierci rozumianej kulturowo jako 
zjawisko komunikujące, wyrażające i wskazujące na różnie manifestujące się 
wyobrażenia oraz postawy w ujęciu  synchronicznym, jak i diachronicznym,  

5 L.-V. Thomas, Tworzenie tanatologii (11-32), [w:] Rosiek, Wymiary śmierci..., op.cit., s.11.
6 Ibid., s.13; L. Patyjewicz, Koncepcja śmierci i nieśmiertelności w polskiej filozofii medycyny  
I połowy XX wieku (147-162), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 1999; idem., Pro-
blematyka tanatologiczna polskiej szkoły filozofii medycyny w I połowie XX wieku (135-146),  
[w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit.
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a historia skoncentrowała się na badaniu mentalności, zaś antropologia spo-
łeczna i kulturowa łączą bezpośrednio przedstawianie śmierci, jej przeżywa-
nie i postawy wobec niej z miejscem środowiska życia człowieka; socjologia 
bada to zagadnienie z punktu widzenia grup społecznych, a ekonomia, wiąże 
swoje zainteresowanie z kosztami śmierci. W sferze zainteresowań psychologii 
znajduje się jednostka i relacje interpersonalne, czyli bada ona, jak śmierć od-
działuje na naszą psychikę, jakie odczucia wywołuje zgon, co przeżywa osoba 
umierająca i ci, którzy pozostają, jaką funkcję pełni żałoba. Już ten pobieżny 
przegląd unaocznia fakt, iż

Owe dyskursy są nieprzekładalne przede wszystkim ze względu na to, 
iż każdy z nich mówi de facto o czym innym. To, co zwie się tanatolo-
gią nie sposób bowiem zdefiniować inaczej, niż w nie mającej wartości 
logicznej definicji per enumerationem – przez rosnące progresywnie 
wyliczanie coraz to nowych dyscyplin ze śmiercią [...] związanych7.

Dlatego poglądy dotyczące ostatecznego losu człowieka i całej ludzkości 
w aspekcie teoretycznym są zdeterminowane przyjętą koncepcją natury czło-
wieka, czyli odpowiedzią na pytanie: Kim jest człowiek?8 W związku z czym 
pojawia się pytanie, szczególne z psychologicznego punktu widzenia: Czy 
możliwa jest epistemologia śmierci? W procesie poznania śmierć nie jest nam 
dostępna w oglądzie bezpośrednim; śmierci nie doświadczamy i nie doznaje-
my – nie istnieje logos naszej indywidualnej śmierci, bo to doświadczenie jest 
jednocześnie kresem naszej egzystencji i treści doświadczenia nie  możemy 
przekazać w żadnej postaci.

Istnieje jednak coś takiego, jak intuicja – ogląd intuicyjny, czy też  
fenomenologiczny ogląd czystej naoczności. Obiektywizacji oglądu 
intuicyjnego nie da się jednak wyrazić werbalnie, a jeśli podejmujemy 
takie próby, jest to zazwyczaj Logos poetycki, lub mistyczny. Śmierć 
postrzegamy i śmierci doświadczamy w sposób zapośredniczony, bądź 
to przez doświadczenie śmierci Innego, bądź to przez Logos śmier-
ci – zespół wypowiedzi-komunikatów werbalnych i niewerbalnych  
 

7 J. Gajda-Kryńska, Tanatologia jako dyscyplina naukowa? Logos śmierci (9-14), [w:] J. Kol-
buszewski red., Problemy..., op.cit., 2005, s.11; I. Bitter, Filozofia człowieka. Zarys dziejów  
i przegląd stanowisk, Łódź 1997: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; K. Szewczyk, Do-
bro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Warszawa 2002: PWN;  
W. Wilowski, Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych 
Zachodu i Wschodu, Poznań 2000: WAM; J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, Warszawa 
2000: PAX: Adam.
8 G.E. Kwiatkowska, Człowiek jako podmiot dyskursu w psychologii i wybranych ujęciach 
filozoficzno-humanistycznych, Lublin 2020: Wydawnictwo UMCS.
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o śmierci Innych. Logos śmierci to zespół tekstów [...] różniących się 
w sposób zasadniczy9.

Każdy Logos śmierci wymaga więc własnej hermeneutyki – wykładni  
i interpretacji. Rywalizacja materialistycznego i spirytualistycznego punktu 
widzenia w filozofii oraz związane z nią spory światopoglądowe rzutują na treść 
twierdzeń dotyczących spraw ostatecznych. Od tego, jak postrzegamy struk-
turę bytową całej istniejącej rzeczywistości, będzie zależało rozumienie natury 
człowieka i świata, w którym byt ludzki jest zanurzony. „Konsekwentnie, ko-
niec istnienia, obserwowany w przypadku śmierci pojedynczego człowieka czy 
też przewidywany, gdy chodzi o „śmierć” obecnie istniejącego Wszechświata, 
będzie interpretowany jako nieprzekraczalny kres albo punkt przemiany, pro-
wadzący dalej. A ponieważ człowiek jest częścią Wszechświata i w znacznym 
stopniu podziela jego los, zbieżność między „antropoeschatologią” i „kosmo-
eschatologią” wydaje się być naturalna, a przez to nieunikniona”10.

Śmierć staje się więc nieodłącznym elementem życia ludzkiego, jest róż-
nie definiowana, co oznacza, że w każdej kulturze określana jest i traktowana 
w inny sposób, co wskazuje na różnorodność społeczno-kulturowej ludzkiej 
egzystencji. Także we wszystkich społeczeństwach śmierć jawi się jako zja-
wisko wyjątkowe, jako to, które nas naprawdę dotyczy i obchodzi11. „Mamy 
ideę życia, ideę osoby, ideę miłości, ideę wierności, nawet mamy ideę nie-
śmiertelności, ale nie mamy idei śmierci. Dlatego mówiąc o śmierci, mówimy 
o niej językiem mitów i poezji i ciągle odwołujemy się tylko do obrazów, do 
porównań”12. Śmierć ulega więc zawłaszczeniu magicznemu i mitycznemu. 
Z czasem krystalizują się dwie pierwsze i powszechne w dziejach ludzkości 
koncepcje śmierci:

jedna skupia się wokół kosmomorfizmu, czyli kosmicznej metamor-
fozy lub takiegoż włączenia, w który jednostka jest wchłonięta, ale 
utrzymuje się na powierzchni (śmierć-odrodzenie; śmierć-spoczynek); 
druga zaś – wokół przetrwania widma, dzięki czemu dochodzi do afir-
macji jednostkowości wykraczającej poza śmierć, która ulega zupełnej 
antropomorfizacji. Obie koncepcje śmierci są wyrazem dialektycznej 

9 J. Gajda-Kryńska, Tanatologia..., op.cit., s.13.
10 A. Świeżyński, Eschatologia antropologiczna a eschatologia kosmologiczna. Próba porów-
nania (105-11), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2003, s.111; J. Finkenzeller, 
Eschatologia, Kraków 2000: WAM.
11 K. Tarkowski, Przedmowa, [w:] A. Siemianowski, Śmierć i perspektywa nadziei, Gniezno 
1992: Prymasowe Wydawnictwo Gaudentinum, s.5.
12 A. Siemianowski, Śmierć i perspektywa nadziei, Gniezno 1992: Prymasowe Wydawnictwo 
Gaudentinum, s.71.
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konieczności, która ciąży na jednostkowości: musi się ona chronić 
poza zniszczeniem, ale zarazem łączyć się ze światem. Musi przedstawić 
się światu, ale też w nim w pełni uczestniczyć. Te koncepcje śmierci 
są zatem koncepcjami życia: leżą […], u podłoża ludzkiej świadomości 
jako takiej. To dzięki nim człowiek odkrywa zarazem swoją śmierć  
i swoją nieśmiertelność13.

Uświadamiamy więc sobie, że śmierć jest zdarzeniem, które ma miejsce, 
a nasze jej doświadczenie, nie wnosi nic więcej „do owego platońskiego wro-
dzonego poznania lub pojmowania, które może być udziałem każdego czło-
wieka; obdarza ono jednak owym wrodzonym pojmowaniem Innego osob-
nika; w doświadczeniu żałoby lub śmierci dokonuje się urealnienie naszej 
wiedzy”14.

Z doświadczenia życia rodzi się nasz sprzeciw wobec śmierci. „Tak bar-
dzo cenimy swoją egzystencję i tak ważnym jest dla nas współbytowanie  
z drugim, że śmierć wydaje się nam czymś skandalicznym i nienaturalnym”15. 
Z tej perspektywy jest ona nie „ideą”, lecz pewnym „obrazem” (jak mawiał 
Bachelard), metaforą życia czy też, jeśli się woli, pewnym mitem16.

Wobec śmierci człowiek rozporządza obrazem bez przedmiotu – ów 
przedmiot przez wzgląd na człowieka, którym pewnego dnia sam roz-
porządzi, jest z  kolei bez obrazu. Idea śmierci posiada  własne ideatum, 
lecz nie jest ono w niej przedstawione. Pusta idea wchłonie w siebie 
wszystko, wszystko może poddawać się ślepej idei za jej przedmiot. 
Czynnikiem decydującym  w tym procederze jest ludzka fantazja, czę-
sto bierze w nim udział intelekt pod naciskiem afektów, kiedy te stara-
ją się oddalić od siebie śmiertelne niebezpieczeństwo. Wyobrażeniami  
i rozumowaniem próbuje człowiek pokonać coś, co nie jest na miarę 
jego wrażliwości, a przynajmniej się z tym oswoić, pokonując choćby 
własny lęk. Wynikiem tych prób są wypady w zaświaty, śledzenie dal-
szych losów zmarłych, wybieganie w przyszłość ku własnemu zgonowi. 
Z uwagi na pustkę martualnej idei każdy dowolnie może roić sobie  
o tym wszystkim17.

13 E. Morin, Antropologia śmierci (77-153), [w:] S. Cichowicz, J. M. Godzimirski red., An-
tropologia…, op.cit., s.148.
14 V. Jankelevitch, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci (43-76), [w:] S. Cichowicz, J. M. Go-
dzimirski red., Antropologia…, op.cit., s.56.
15 M. Wylangowski, Śmierć jest skandalem (36-43), [w:] W. Kuligowski, P. Zwierzchowski 
red., Śmierć jako norma. Śmierć jako skandal. Bydgoszcz 2004: Wydawnictwo Akademii Byd-
goskiej, s.43.
16 E. Morin, Antropologia…, op.cit., s.79.
17 S. Cichowicz, Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp (5-20), [w:] S. Cichowicz, J. M. 
Godzimirski red., Antropologia…, op.cit., s.19.
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W człowieku rodzi to wszechobecny lęk przed umieraniem i śmiercią,  
a dzisiejszy człowiek przyjmuje zbyt często wobec tej, którą św. Paweł nazwał 

„królową trwogi”, postawę dwuznaczną, oznaczającą dziwne przemieszcze-
nie ucieczki i zaprzeczania18. „Mówienie o śmierci ujawnia więc, jak się cza-
sem słyszy, „chorobliwy stan ducha, graniczący z upiornością”19. Umieranie  
i śmierć zaczęły być traktowane jako tabu i skandal. Śmierć w kulturze glory-
fikującej sukces, przebojowość i młodość jest tematem mocno niepożądanym. 
Nie wypada o niej mówić w sposób otwarty, a już szczególnie nie przystoi 
przypominać o jej nieuchronności ludziom młodym, którzy zresztą, jak cały 
zachodni świat, trwają w szaleńczym wirze karnawału20. Wszystko, co może 
zakłócić, albo jeszcze gorzej – przerwać zabawę, należy bezwzględnie usuwać 
z obszaru życia publicznego.

Chorobą naszej cywilizacji w jej obecnym wcieleniu jest uczynienie ze 
śmierci tabu. Umieranie staje się czymś nieprzyzwoitym, podejrzana 
staje się nawet jej bliskość. Przenika się z tym obsesja młodości i zdro-
wia. Mamy się cieszyć życiem, nie myśleć o śmierci21.

A skandalem jest przecież próba wciągnięcia znajomych w rozmowę  
o śmierci kogoś bliskiego, skandalem stało się obnoszenie z własnym smut-
kiem, okazywanie żałoby22. 

Tabuizacja śmierci odnosi się do różnych etapów  związanych z nią: 
umierania, zgonu, rytuałów pogrzebowych, żałoby, pamięci o zmar-
łych. Znajduje ona swój wyraz w wielu aspektach życia: obyczajowym, 
politycznym, medycznym, w mediach. Goefrey Gorer już w 1955 
roku wskazał, że współczesny stosunek do śmierci jest analogiczny do 
tego, jak kiedyś podchodzono do pornografii23.

18 P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki  tradycyjnej, Warszawa 1997: PIW.
19 L.-V. Thomas, Wprowadzenie do antropologii (24-34), [w:] S. Cichowicz, J. M. Godzimir-
ski red., Antropologia…, op.cit., s.25.
20 G.E. Kwiatkowska, M. Filipiak red., Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI 
wieku, Lublin2009: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej.
21 B. Wildstein, Poeta i cenzor, czyli Polska Rymkiewicza i Polska Michnika, Uważam Rze, 
2011, 14.03, s.15; W. Kuligowski, P. Zwierzchowski red., Śmierć jako norma, śmierć jako 
skandal, Bydgoszcz 2004: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej; K. Sztromska, Czy temat tabu?, 
Sygnały troski, 2008, 4.
22 J. Burszta red., Strategie śmierci – formy umierania, Warszawa 2004: PWN; L. Boros, Ist-
nienie wyzwolone: rozważania teologiczne. Misterium moris: człowiek w obliczu ostatecznej 
decyzji, Warszawa 1985: PAX; Adamkiewicz, Oblicza śmierci..., op.cit.
23 Z. Rudnicki, Tanatotabu w kulturze apologii przyjemności (129-134), [w:] J. Kolbuszewski 
red., Problemy..., op.cit., 2012, s.131.
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Dotykająca nas realnie śmierć, czyni nas ludźmi samotnymi, a naszą tra-
gedią zajmują się eksperci i wyspecjalizowane firmy, starając się ze wszystkich 
sił, by nie zakłócić trwającego dookoła karnawału życia.

Śmierć uznana za część życia prywatnego, wypchnięta została tym 
samym z teatru życia publicznego, stała się nagłą, wstydliwą, nic nie 
znaczącą tajemnicą pojedynczego człowieka albo małego kręgu ro-
dzinnego. Akt umierania jest skandalem i z tego powodu, że otwarcie 
zaprzecza zaklęciom obiecującym wieczną młodość, wiecznie młode 
ciało, a w końcu i klonowanie aż po nieśmiertelność24.

Wydarto człowiekowi w ten sposób jego własną śmierć: umiera on sa-
motnie, w przytułku lub w szpitalu, bez jakiegokolwiek przygotowania25. Po-
chówek i obrzędy żałobne są ukrywane, zwłoki okazują się czymś kłopotliwym, 
natomiast cmentarze piętrzą przed urbanistami same problemy26. Śmierć ro-
dzi pustkę, która wdziera się w pełnię życia, a człowiek staje się niewidoczny  
i za sprawą  śmierci  szybko wpada w pustkę niebytu. Efektem tego proce-
su jest stan społecznego i indywidualnego przerażenia skończonością, mający 
wszelkie znamiona tanatycznego kryzysu.

Jego oddziaływanie na kulturę jest wielce niebezpieczne. Kryzys bo-
wiem przyspiesza mentalizację, a ta ze swej strony pogłębia kryzys. 
Samonapędzające się działanie tanatycznej trwogi wynika przede 
wszystkim z faktu, że w zmedykalizowanej kulturze głównej strategii 
łagodzenia lęków skończoności dostarcza biomedycyna, będąca naj-
wyższym celem owej nauki. Pragnienie realizacji wizji świata bez cier-
pień, chorób i śmierci staje się funkcją tych lęków. Niepowodzenia 
w urzeczywistnianiu jej celu podważają wiarygodność biomedycyny 
jako reduktora niepokojów w skończoności. Wynikająca z kryzysu, 
nadmierna instytucjonalizacja lęku przed śmiercią przekształca go we 
wrogą człowiekowi, zewnętrzną siłę społeczną, nieustannie kontrolują-
cą całość naszej egzystencji, zarówno po stronie początku, jak i kresu 
jednostkowego życia27.

24 W. Kuligowski, P. Zwierzchowski, Pokażę ci, jak się umiera (7-11), [w:] W. Kuligowski, 
red., Śmierć…, op.cit., s .9.
25 P. Veyner red., Historia życia prywatnego, Wrocław 2005: Wydawnictwo Ossolineum;  
A. Widera-Wysoczyńska, Rozmowy o przemijaniu: hermeneutyczna analiza psychologiczna 
doświadczeń człowieka, Wrocław 2000: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
26 L.-V. Thomas, Wprowadzenie…, op.cit., s.27 i nast.
27 M. Gałuszko, K. Szewczyk red., Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów 
granicznych życia ludzkiego. Warszawa - Łódź 2002: Wydawnictwo Naukowe PWN, s.11-12.
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Podejmujemy różne wybiegi, aby ukryć absurdalność ludzkiej kondycji, 
lecz wszystkie są pozorne i nieskuteczne28. Okazuje się bowiem, że to, czego 

– jak myśleliśmy – nie ma, albo nie istnieje w wyobrażeniu, stoi obok nas29. 
„Ten pierwszy grzech stawiania fatalnych pytań zapoczątkowany został przez 
głęboką przemianę ludzkiego doświadczenia”30, pojawił się wraz ze zmianami 
zachodzącymi w naszej kulturze, a ciążącymi ku indywidualizmowi, trakto-
waniu człowieka jako dobra nadrzędnego, który w pewnym momencie zajął 
miejsce Boga. Brak intersubiektywności doprowadził do wykreowania form 
grupowego egoizmu.

Zamykanie sią ‘ja’ na ‘ty’, które niemieccy psychologowie nazywają 
Icheinsamkeit (samotnością Ja), prowadzi do szaleństwa. Istotna inte-
gralność człowieka szalonego zawiera się w tym, że mówi obok, mimo 
ludzi, i nie jest w stanie mówić do innej osoby ani związać się z nią 
jako z ‘ty’. Przecenianie znaczenia ego powiązane jest z izolacją owe-
go szaleńca, z faktem, że nie ma ‘ty’ dla jego ‘ja’. Absolutyzacja ego 
prowadzi do ‘kultury śmierci’, która rozwija się wtedy, gdy ludzie, za-
miast ze sobą współpracować na sposób wzajemnie się uzupełniający, 
indywidualnym wysiłkiem dążą do pełni niemożliwej do osiągnięcia. 
Zatem skupienie się na sobie nieuchronnie prowadzi do konfliktu  
i rywalizacji31.

Nie możemy oczekiwać, że wszystkie jednostki, działające właśnie jako 
jednostki, podzielać będą tę samą wizję. Zdewaluowawszy niesprawiedliwie 
komplementarność, zastępuje ją przez podobieństwo. Ale pojęcie podobień-
stwa zostaje całkowicie zanegowane i zaprzeczone w chwili, gdy absolutyzu-
je ego, deprecjonując jednocześnie wszystkich innych, do których samo ego 
jest rzekomo podobne. Taka postawa w sposób nieunikniony prowadzi do 
oddzielenia się od innych. Co więcej, stanowi oderwanie od wszystkich war-
tości, jakie istnieją poza własną osobą, co owocuje duchowym ubóstwem, 
ale przede wszystkim samotnością32. Człowiek wyemancypowany z tradycji  
i grupy społecznej, któremu dano władzę nad swoim, ale i innych życiem, mo-
gący decydować o jego końcu, wobec umierania i śmierci, przyjmuje postawę 

28 G.E. Kwiatkowska, Humanizm XXI wieku a kondycja człowieka współczesnego (11-23), 
[w:] M. Kostka-Szymańska, A. Siudem red., Zrozumieć człowieka – zrozumieć świat, Lublin 
2013: Wydawnictwo UMCS.
29 S. Levine, Kto umiera? Sztuka świadomego życia i świadomego umierania.  Warszawa 1996: PWN.
30 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Warszawa 1998: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, s.112.
31 D. de Marco, B.D. Wiker, Architekci kultury śmierci, Warszawa 2014: Fronda PL., s.205-206.
32 A.H. Winsnes, S. Undset, A Study in Christian Realism, New York 1953: Sheed and Ward.
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zaprzeczania33. Dla współczesnego człowieka śmierć nie niesie już tragicznych 
treści o charakterze egzystencjalnym. Wstrząsająca jest jedynie estetyka śmier-
ci, a jej doznanie nie niesie nic, oprócz czysto zmysłowej odrazy. 

Tabu śmierci nie obowiązuje w odniesieniu do ’śmierci odległej’,  
tj. takiej, która nie wiąże naszych emocji, np. płynące z mediów infor-
macje o kolejnych ofiarach konfliktów zbrojnych, wypadków samo-
chodowych, katastrof, przestępstw. Wolna jest od niej również ‘śmierć 
fikcyjna’ przedstawiona, wykorzystywana w kulturze masowej, w obra-
zach filmowych czy grach komputerowych, dostarczając rozrywki bądź 
wzbudzając sensację. Często głównie oto chodzi, by pokazać w całej 
dosłowności i wulgarności obrazy śmierci. Im gęściej i częściej ściśle się 
trup, im bardziej drastyczne i bezwzględne i przerażające sceny przed-
stawiające uśmiercanie, tym lepsza zabawa34.

A przecież ideał Epikura miał być ideałem człowieka, który za pomocą 
rozumu panuje nad śmiercią.  Obecnie, według A. Toynbee’ego35, sprowadza 
nas jednak do poziomu zwierząt, które nie są w stanie świadomie skonfron-
tować się ze śmiercią. Współczesny człowiek zaczął dążyć do tej niewiedzy, 
zamykając się na ludzką tragedię swojego losu. „Jeśli człowiek przyjmie śmierć 
na ślepo, jak to czynią zwierzęta, faktycznie spycha siebie na niższy poziom 
umysłowy, do poziomu zwierząt […]. Z drugiej strony jeśli umiera rozumie-
jąc swój człowieczy los, pokazuje, że różni się od ginących zwierząt, choć, tak 
jak one, jest śmiertelny”36. Aksjologiczna pustka współczesnej śmierci wyraża 
aksjologiczną neutralność przyrody. Śmierć nie jest już czymś absolutnym,  
a tym bardziej nie jest składnikiem bytu ludzkiego37. Wiedząc, czym jest 
śmierć, niczego o niej nie wie. Z perspektywy człowieka żyjącego, umieranie 
jest doświadczeniem niepowtarzalnym, aktem ostatecznym, jednorazowym. 
Naturalny lęk przed śmiercią zawiera w sobie najróżniejsze odcienie obawy 
przed wielką niewiadomą jej doznawania.

[...] obecnie mamy do czynienia ze swoistą tyranią optymizmu i agre-
sywną koniecznością bycia szczęśliwym. W związku z tym negatyw-
ne, przykre doświadczenie separuje ją, zsyła do getta programów in-
formacyjnych albo umieszcza się w sensacyjnych newsach zawartych  
w serwisach informacyjnych. Tworzy to obraz rzeczywistości  
 

33 S. Drogoś, Człowiek w obliczu śmierci. Toruń 2001: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop., s.102.
34 Z. Rudnicki, Tanatotabu..., op.cit., s.131.
35 A. Toynbee, Człowiek wobec śmierci, Warszawa 1973: PIW.
36 Ibid., s.99.
37 J. Bowker, Sens śmierci. Warszawa 1996: PIW.
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harmonijnej, pod kontrolą, nie powodującej zbędnych frustracji  
i przerwania dobrego nastroju38

W sposób skrajny uwidaczniają ten fakt ostatnie miesiące, gdy ludzkość 
musi zmagać się z pandemią koronawirusa. Człowiek stanął nagle sam w ob-
liczu umierania i śmierci. O ile wcześniej wydawało mu się, że sprawuje nad 
swoim życiem i śmiercią władzę, o tyle teraz, w zupełnie nowej sytuacji uświa-
domił sobie swoją kruchość, samotność i rozczarowanie swoimi dotychczaso-
wymi wyborami i podjętymi decyzjami39.

Włoski dziennik „Famiglia Christina” opublikował list, który do swo-
ich córek, wnuków oraz wnuczek napisał przed śmiercią 85-letni adwokat, 
mieszkający przez ostatnie lata w domu spokojnej starości. Został on zarażony 
koronawirusem i zmarł, jednak wcześniej zdążył wysłać list40.

Wydaje mi się, że niczego nam tu nie brakuje, ale tak nie jest...Tęsknię 
tutaj za rzeczą najważniejszą: za Waszą czułością, gdy mogłem usły-
szeć nagle wciągu dnia: „Dziadku, jak się masz?” Tęsknię za Waszymi 
uściskami i pocałunkami, za krzykiem Waszej mamy, którą naprawdę 
potraficie zdenerwować, a nawet za moim jękiem, którym mogłem 
zwrócić Waszą uwagę i mogłem o wszystkim zapomnieć.

Podczas tych tygodni bardzo tęskniłem za zapachem domu, ale także 
za Waszym zapachem, uśmiechem, możliwością opowiadania Wam 
historii i naszymi dyskusjami. To jest życie: przebywanie w rodzinie  
z ludźmi, których kochamy, i poczucie, że oni nas kochają. A Wy mnie 
bardzo kochaliście, więc nie czułem się osamotniony po śmierci żony, 
z którą żyliśmy razem przez 60 lat. […] Wasza matka mnie tu nie 
przyprowadziła, to ja przekonałem do tego swoje dzieci, to znaczy Wa-
szych rodziców, abym dla nikogo nie był ciężarem. Nigdy w życiu nie 
chciałam być dla nikogo ciężarem. Być może to była moja pycha, ale 
kiedy zobaczyłam, że nie jestem już w stanie zatroszczyć się o siebie, 
nie chciałem zostawiać Wam tak nieprzyjemnego wspomnienia o Wa-
szym dziadku, całkowicie bezbronnym człowieku, niezdolnym do tego,  
by zadbać sam o siebie.

Oczywiście nigdy nie wyobrażałem sobie, że wyląduję w takim miejscu. 
Na zewnątrz wszystko jest czyste, wszędzie jest porządek, niektórzy lu-
dzie są tutaj nawet dobrze wychowani, ale de facto jesteśmy tu tylko 
liczbami…[…] Chcę, żebyście jednak wiedzieli, że uważam, iż nie 
powinny istnieć domy spokojnej starości, te pozłacane więzienia. Tak 
więc teraz, kiedy umieram, mogę powiedzieć: przepraszam za swoją de-
cyzję. Gdybym mógł cofnąć czas, poprosiłbym córkę, żeby pozwoliła 

38 Z. Rudnicki, Tanatotabu..., op.cit., s.132.
39 E. Morin, Zagubiony paradygmat..., op.cit.
40 Są rzeczy gorsze niż koronawirus, W sieci 2020, Nr 21(390), 14-24 maja, ss.57-58.
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mi zostać z Wami. Wasze łzy złączone z moimi miałyby więcej sen-
su niż łzy biednego starca, który żyje tutaj w anonimowości, izolacji,  
i którego traktuje się jak zardzewiały, a więc niebezpieczny przedmiot41.

Celem niniejszych rozważań jest refleksja nad umieraniem i śmiercią, 
która z jednej strony jest jakąś tajemnicą o wymiarach wykraczających poza 
doświadczenie, więc nieskończonych, lub w ogóle czymś bezwarunkowym,  
z drugiej zaś – jest zdarzeniem zwyczajnym, które zachodzi empirycznie  
i dokonuje się niejednokrotnie na naszych oczach. Sprawia to, że umieranie  
i śmierć stają się odbiciem kondycji człowieka i społeczeństwa, w którym 
przyszło mu żyć42. A żyjemy w epoce, w której

[...] dialog, wymiana myśli, empatyczny kontakt z Innym – sprowa-
dzone zostały w istocie tylko do wymiany informacji. Człowiek współ-
czesny jest zatem skazany na samotne szukanie odpowiedzi na pytania 
egzystencjalne i jest samotny w swoim lęku przed śmiercią, ponie-
waż utracił empatyczny kontakt ze swoją wspólnotą. Można przyjąć,  
że utraciwszy poczucie synchronicznej wspólnoty z Innymi, ucieka  
w diachroniczną wspólnotę z kulturową  przeszłością, bądź to bliskiej 
nam cywilizacji Zachodu, bądź też wabiącej nas swą odmiennością, ta-
jemniczością i egzotyką cywilizacji Wschodu, szukając swojej wspólno-
ty egzystencjalnej raczej w przeszłości [...]. Nasze współczesne stykanie 
się ze śmiercią ma bowiem charakter dwojaki: można je pojmować 
bądź to jako obojętność, jeśli dotyczy śmierci Innych, bądź też jako 
negację, odrzucenie, nie przyjmowanie niejako do wiadomości samego 
zjawiska, jeśli postrzegamy je jako stałe zagrożenie egzystencji naszej 
czy naszych bliskich, nieuchronność końca, kres życia i nadziei43.

41 Ibid., s.58.
42  J. Supady, Śmierć jako czynnik sprawczy w historii (5-19), [w:] J. Kolbuszewski red., Pro-
blemy..., op.cit. 1999.
43 J. Gajda-Krynicka, Paradoks śmierci w filozofii starożytnej (9-24), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy..., op.cit., 2001, s.10-11.
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Rozdział 1

Bez śmiertelności nie byłoby 
historii, nie byłoby kultury –  

nie byłoby ludzkości1-  
śmierć i przeznaczenie człowieka 

według starożytnych  
i średniowiecznych myślicieli

Świat ludzki jest z gruntu nekrologiczny; zewsząd docierają do 
człowieka wieści o zniszczeniu życia.

Stanisław Cichowicz2

Historia umierania i śmierci jest może dlatego tak fascynująca, że

[…] chodzi o to, żeby sytuację odwrócić i czytać tę wymianę spojrzeń 
na wspak; wychodząc od śmierci i od stosunku ludzkości do śmierci, 
odnaleźć człowieka, uchwycić jego reakcję na owo przejście, które nie 
toleruje żadnej próby oszukania go3.

Śmierć, podobnie jak cierpienie i umieranie, należy do całości życia4, na-
dając mu sens. I choć jest dla człowieka faktem naturalnym i oczywistym, to 

1 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność: o wielości strategii życia. Warszawa 1998: Wydawnic-
two Naukowe PWN, s. 12.
2 S. Cichowicz, Śmierć..., op.cit., s. 6.
3 M. Vovelle, Historia ludzi w zwierciadle śmierci (33-57), [w:] S. Rosiek red., Wymiary 
śmierci. Gdańsk 2002: PWN, s.33.
4 P. Kapleau, P. Simons, Koło życia i śmierci. Wybór tekstów na temat śmierci, odradzania się 
i umierania, Warszawa 1986: Wydawnictwo Pusty Obłok.
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jednak nie zawsze uświadamianym. Z całą ostrością uwidacznia się jej nie-
uchronność w momencie, gdy śmierć zabierze nam kogoś bliskiego, z kim 
pozostawaliśmy w relacji dialogu. Trwała nieobecność osoby spowodowana 
śmiercią zmienia zarówno kontekst sytuacji zewnętrznej naszego życia, ale  
i nasze wnętrze, poprzez zmianę perspektywy patrzenia, poprzez brak partnera 
dialogu, przeżyć i związanych z tym doznań5.

Doświadczenie zatem śmierci osoby drugiej jest w dużej mierze in-
trapolowanym przeżyciem własnej śmierci, która mnie w nie znanej 
przyszłości czeka; jest wyobrażeniem sobie swojej własnej nieobecno-
ści w świecie. Ale mimo to można się z upływem czasu przyzwyczaić 
do spowodowanej śmiercią nieobecności bliskiego mi partnera, gdy 
wraz z upływem czasu zachodzi także proces racjonalizacji i jakby 
usprawiedliwienia faktu śmierci. Ostatecznie bowiem rozumiemy 
obiektywną konieczność śmierci człowieka jako naturalnego procesu 
biologicznego6.

Toteż śmierć rozumiana jako moment, chwila sprowadzalna do empi-
rycznego zdarzenia, mówi raczej o życiu, aż do ostatniej sekundy, tego mo-
mentu, o którym nie można powiedzieć, że coś po nim nastąpi. „Właściwie 
wszystko, co przenika do świadomości człowieka, minimalnie przesycane jest 
problematyką śmierci. Nie cudzej, lecz ‘mojej własnej’”7. Samowiedza u lu-
dzi, gdy w grę wchodzi ich własna skończoność, nie jest wiedzą radosną ani 
artykułowaną w sposób beznamiętny, ani werbalizowaną rzeczowo w toku 
powszedniego życia8.

[…] śmiertelna skończoność ludzkiej egzystencji stanowi o doli czło-
wieczej […], jest czymś bezwarunkowym, z czym ani się zmagać, ani 
nawet układać nie można, że ‘walka ze śmiercią jest starciem bez part-
nera, a sama idea zwycięstwa lub klęski jest już tylko metaforą’, wpisuje 
się tedy tę samowiedzę w postawę tradycyjnie filozoficzną, wedle której 
śmierć, zwłaszcza własna, jest nie do zaznania przez mającego umrzeć 
człowieka, jest więc trudna do pomyślenia w swej istocie, jeśli jeszcze 
można mówić o istoczeniu się takiego fenomenu9.

5 S. Świeżawski, Filozofia i historia filozofii, Warszawa 2008: Wydawnictwo UKSW.
6 M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin: TN KUL, s.396; W. Tyburski, Śmierć człowieka w uję-
ciach filozoficznych, Via Medica, 2007, 1(9), s.24-31.
7 J.W. Sarna, Człowiek i filozofia. Opole 1997: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s.76.
8 E.O. James, Starożytni bogowie; historia rozwoju i rozprzestrzeniania się religii starożytnych 
na Bliskim Wschodzie i we wschodniej części basenu śródziemnomorskiego, Warszawa 1970: 
PWN.
9 S. Cichowicz, Śmierć i gwałt..., op.cit., s.8.
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Niedefiniowalność i nieokreśloność śmierci jawi się już u zarania kul-
tury i cywilizacji Zachodu. „Śmierć jest wprawdzie wszechobecna już  
w wyprzedzających literaturę/tekst i dyskurs racjonalny wyobrażeniach ikono-
graficznych i zabytkach kultury materialnej wszelkich cywilizacji, śmierć jest 
wszechobecna w micie niegreckim i greckim, niemniej jednak jako taka nie 
podlega nawet jednolitym ocenom o charakterze aksjologicznym”10. Mit jako 
pierwsza, przedfilozoficzna postać pojmowania i tłumaczenia rzeczywistości 
zawiera w sobie dwie sprzeczne z sobą prawdy o przemijaniu i śmierci, dwie 
postaci jej pojmowania: prawdę kosmiczną i prawdę egzystencjalną, które  
z założenia mają być tożsame, a w istocie są różne, pozostają wobec siebie  
w sprzeczności i opozycji.

Przez pierwszych greckich filozofów człowiek był traktowany jako rzecz 
istniejąca obok innych rzeczy, toteż nie czynili przedmiotem swych rozważań 
człowieka, a tym bardziej śmierci11.

W filozofii starożytnej, a ściślej mówiąc w filozofii „pogańskiej”, pro-
blem śmierci wielorako pojmowanej i definiowanej jawi się w wielu 
aspektach i na wielu płaszczyznach: w kosmologii i kosmogonii jako 
powstawanie i ginięcie świata, czy światów, w fizyce jako powstawanie 
i ginięcie rzeczy, stanów, czy zjawisk, w tym i człowieka, który w swej 
cielesnej egzystencji podporządkowany jest wiecznemu i niezmienne-
mu prawu natury, w etyce jako zdeterminowana prawem natury, czy 
prawem boskim konieczność, z którą człowiek rozumny musi się po-
godzić. Śmierć zatem jako zniszczenie, rozpad, kres każdej struktury, 
nie tylko istoty żywej, ma swoje określone miejsce i racjonalne wyja-
śnienie nie tylko w świecie, czy światach, lecz także w takim porządku, 
jakim jest każdy system filozoficzny. Niemniej jednak żaden system 
filozoficzny starożytności „pogańskiej” nie rozwiązał definitywnie  
i ostatecznie egzystencjalnych i eschatologicznych problemów związa-
nych ze śmiercią – śmiercią człowieka, który nie godzi się na swój kres 
i swoje przemijanie, który w swojej prawdzie egzystencjalnej, różnej 
diametralnie od prawdy filozoficznej, boi się śmierci nawet wtedy, gdy 
filozofia wyjaśnia mu, iż śmierć jest przecież obróceniem się w nicość, 
że elementy, składające się na jego ciała są wieczne, a dusza, stanowiąca 
czynnik życia, ożywi inne ciała jego potomków12.

10 J. Gajda-Krynicka, Tanatologia..., op.cit., s.11.
11 J.-P. Vernant, Śmierć grecka – śmierć o dwóch obliczach (275-281), [w:] S. Rosiek, Wy-
miary śmierci..., op.cit.
12 J. Gajda-Krynicka, Ars Moriendi w filozofii starożytnej. Śmierć filozoficzna (9-19), [w:]  
J. Kolbuszewski (red.,), Problemy współczesnej tanatologii, t. VII, Wrocław 2003: Wrocław-
skie Towarzystwo Naukowe, s.9-10.
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W najdawniejszej filozofii greckiej paradoks śmierci polega bądź na tym, że 
pojmowana indywidualnie jako zjawisko z obszaru egzystencji człowieczej, 
dotyczące jednostki, stanowiące dla niej kres życia, doznań i nadziei, w istocie 
wymyka się ona racjonalnym ustaleniom fizyki – nauki o naturze, czy meta-
fizyki, nauki o bycie pierwszym i transcendentnym, bądź też na tym, że znaj-
duje ona swój sens, wyjaśnienie i usprawiedliwienie jedynie w przyjętym dog-
macie – choćby w przyjętym przez filozofię pitagorejską orfickim dogmacie  
o nieśmiertelności duszy i jej wiecznych powrotach. „Refleksja nad jego losem 
i przeznaczeniem była poboczna wobec teorii przyrodniczych, nastawionych 
na wyjaśnienie całości, a nie fragmentów rzeczywistości. Rzeczywistość ludzka 
była nieuporządkowanym chaosem”13. Nie pojawiła się teoria, która swoim 
przedmiotem uczyniłaby tylko człowieka14. Dlatego mit był pierwszą, przed-
filozoficzną postacią pojmowania i tłumaczenia rzeczywistości, zawierającą  
w sobie dwie prawdy o przemijaniu i śmierci: prawdę kosmiczną i prawdę 
egzystencjalną, które z założenia mogą być tożsame, a w istocie są różne, po-
zostając wobec siebie w sprzeczności i opozycji.

Prawda kosmiczna mitu to określona wizja świata, podlegająca woli bo-
gów i przeznaczenia, która w porządku tego świata, jego natury, śmierć 
przeznaczyła rodzajowi człowieczemu [...]. Prawda kosmiczna mitu 
ma z założenia niejako rozwiązywać egzystencjalne problemy człowie-
ka, wpisywać je w konieczny i naturalny, a tym samym niezmienny 
i nieodwracalny porządek świata; ma formułować odpowiedzi, wyja-
śniające i racjonalizujące prawdę egzystencjalną [...] lecz odpowiedzi 
jakich ta ostatnia udziela nie przynoszą człowiekowi pociechy, ani uko-
jenia. Mit zatem utwierdza człowieka w jego egzystencjalnej rozpaczy15.

Najdawniejsza filozofia grecka odmawia pojęciu śmierci jej desygnatu. Pro-
blem śmierci jawi się w niej w aspekcie prawdy kosmicznej.

Śmierć – zniszczenie, zagłada, kres – dotyczy bowiem z jednego punktu 
widzenia wszystkich bytów składających się na kosmos, niezależnie od 
tego, czy rzeczy i zjawiska, a wśród nich i człowiek, są przemianami 
jednej arche – zasady Milezyjczyków, czy składają się na nie cztery 
zasady – elementy, spojone siłą Miłości, zgodnie z koncepcją Empe-
doklesa z Akragantu, czy też są agregatami homoiometrii Anaksagora-
sa, czy demokrytejskich atomów. Dlatego też to, co ziemskie – rzeczy  
i zjawiska – jest określone mianem od śmierci zapożyczonym, ludzie 

13 S. Drogoś, Człowiek..., op.cit., s.26.
14 W. Miśkiewicz, Śmierć i umieranie w filozofii starożytnej Grecji, Studia Filozoficzne, 1978, 3, 
15 J. Gajda-Krynicka, Paradoks śmierci w filozofii starożytnej (9-24), [w:] Kolbuszewski red., Pro-
blemy..., op.cit. 2001, s.12; M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 1988:PAX.
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zaś – mianem śmiertelnych. Z drugiej strony jednak grecka fizyka nie 
jest filozofią przemijania, a rzeczywistość przez nią postrzegana i wyja-
śniana nie jest bynajmniej bytem ku śmierci, jakkolwiek nad wszystki-
mi rzeczami ciąży nieodwracalny wyrok kresu16.

Zagadnienia losu człowieka, jego ostatecznego przeznaczenia, zainspirowane 
były wyobrażeniami religijnymi, a szczególny wpływ miały misteria orfic-
kie. Orfizm, jako nowa religia ze swoją teologią, dogmatyką i formami kultu 
otworzyła przed człowiekiem nowe perspektywy: odkryła przed nim nieśmier-
telność duszy i pokazała, jak można ją uzyskać.

Teologia orficka dawała człowiekowi […] nową koncepcję istoty  
i przeznaczenia człowieka […]. Dusza człowieka zawiera w sobie cząst-
kę boskości, a jako taka jest nieśmiertelna. Przebywała przed urodzina-
mi w ciele w świecie boskim, uczestnicząc w boskości, a gdy za jakieś 
winy została strącona w ciało ludzkie, musi w nim pokutować do czasu 
odkupienia winy, przechodząc w inne ciało, uwikłana w nieskończo-
ność koła żywotów. Dusze wtajemniczonych mogą opuścić ów zaklęty 
krąg i wrócić do Boga17.

Życie ziemskie jest więc tylko etapem w wiecznym bytowaniu duszy, a im 
krócej trwa, tym wcześniej nastanie życie wieczne i w pełni szczęśliwe. Teo-
logia orficka niosła zatem ludziom nadzieję rekompensaty za trudy i niedole 
ziemskiego bytowania.

Co więcej, składała los człowieka w jego ręce, wyrywała go spod bez-
dusznej władzy bogów […], uczyła bowiem, że od człowieka zależy czy 
i kiedy osiągnie etap wiecznej szczęśliwości, jako że będzie musiał zdać 
rachunek z życia na ziemi. Człowiek musi zatem przestrzegać reguł, 
nakazujących życie w czystości i unikanie grzechu18.

Teologie misteryjne przyniosły ludziom nadzieję przezwyciężenia śmierci, na-
dzieję nieśmiertelności, której nie dała im grecka filozofia. To do niej czynili 
odniesienia następni myśliciele. „Bez orfizmu nie potrafimy wytłumaczyć ani 
Pitagorasa, ani Heraklita, ani Empedoklesa, ani oczywiście – Platona i tego 
wszystkiego, co się od niego wywodzi”19. W orfizmie po raz pierwszy pojawiła się 
koncepcja istnienia w człowieku niematerialnego, nieśmiertelnego elementu, 

16 J. Gajda-Krynicka, Tanatologia..., op.cit., s.12-13.
17 J. Gajda-Krynicka, Śmierć i życie po śmierci w najdawniejszych greckich kultach misteryj-
nych (507-518), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2002, s.515.
18 Ibid., s.517.
19 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t.1, Lublin 2005: RW KUL, s.50.
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czyli boskiej duszy zmuszonej do odpokutowania nieokreślonej pierwotnej 
winy w materialnym ciele20. Nowy kanon wierzeń wprowadza więc dualistycz-
ną koncepcję człowieka, która nieśmiertelną duszę przeciwstawia śmiertelne-
mu ciału i duszę uważa za prawdziwego człowieka, albo – lepiej – za to, co  
w człowieku naprawdę się liczy i ma znaczenie21. Człowieka zatem skazuje na 
cierpienie związane z ludzką egzystencją grzech pierwotny, który musi odpoku-
tować w ciągu życia, rozciągniętego pomiędzy narodzinami i śmiercią22.

Dualizm człowieka jest skutkiem wydarzeń opisanych w orfickiej teo-
gonii. Dionizos, patron orfików, został rozszarpany i pożarty przez ty-
tanów, którzy za karę – jako, że Dionizos był synem Zeusa – zostali 
porażeni piorunem i obróceni w popiół. Dlatego każdy człowiek ma  
w sobie element dionizyjski (duszę) i jego przeciwieństwo, element 
tytaniczny (ciało). Jest to zarzewie wewnętrznego konfliktu, który 
charakteryzuje dualistyczne koncepcje człowieka. W odróżnieniu od 
teogonii Hezjoda, teogonia orficka pozwalała stworzyć etykę. Celem 
człowieka jest oddzielenie elementu dionizyjskiego od elementu tyta-
nicznego. Wędrówka duszy poprzez kolejne wcielenia (metempsycho-
za) ma trwać do czasu, aż element dionizyjski nie zostanie uwolniony23.

Orfizm oddziaływał przede wszystkim na filozofów presokratycznych. Analiza 
ich doktryn myślowych wskazuje na fakt, iż pojęcia życia i śmierci podporząd-
kowywali oni głównym problemom filozofii swoich czasów24. Filozofia grecka 
zaproponowała „prawdę kosmiczną inną niż prawda mitu: w owej kosmicznej 
prawdzie filozofii człowiek nie jest już igraszką w rękach bogów, podlega pra-
wom porządku natury kosmosu, tak, jak każdy byt w świecie, a fakt ten może 
drogą rozumnego oglądu rzeczywistości i drogą logicznej spekulacji sam od-
kryć”25. Zatem z założenia filozoficznego człowiek, podlegający władzy prawa 
natury i realizujący niejako sprawiedliwość kosmiczną w swym przemijaniu  
i śmierci nie powinien odczuwać goryczy i buntować się przeciwko swojemu 
losowi.

Ich zainteresowania dotyczyły zasadniczo zagadnień kosmologicz-
nych, czyli odpowiedzi na pytanie, z czego i jak powstaje kosmos […].  
 

20 J. Gajda-Krynicka (2007), Filozofia przedplatońska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN.
21 G. Reale, Historia…, op.cit., s.452.
22 A. Korczak, Nić Ariadny: teorie bytu presokratyków, a myśl współczesna, Warszawa 2012: 
Europejskie Kolegium Edukacyjne.
23 S. Drogoś, Człowiek…, op.cit., s.28.
24 G. Thomson, Pierwsi filozofowie, Warszawa 1966: KIW.
25 J. Gajda-Krynicka, Paradoks..., op.cit., s.14.
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Można jednak odnaleźć w nim zależność, w której zrozumienie zasady 
życia łączy się ze zrozumieniem zasady arche świata fizycznego26.

Potwierdza to doktryna Talesa, według którego śmierć naprawdę nie istnieje 
z powodu zasadniczej niezmienności jakiegoś bytu27. Anaksymander utożsa-
miał śmierć z końcem lub kresem tego, co powstaje z zasady28, czy wręcz zastą-
pione przez nią. Stwierdza, że ciało istniejące posiada swoją przyczynę albo 
wręcz życie dzięki śmierci ciała je poprzedzającego i musi zginąć, żeby stać się 
tworzywem dla ciała następującego po nim29.

Zasadniczo zmieniła sposób interpretacji pojęć życia i śmierci filozofia 
Heraklita30, ich analiza i podstawowy kontekst31. Traktował je jako przeci-
wieństwa, które funkcjonują dopiero w świecie fenomenalnym. Tu są one 
pozorne, ale ta pozorność zachowana jest jedynie wobec pryncypium. Śmierć 
nie była dla niego ostateczną zagładą, lecz raczej elementem albo stanem znaj-
dującym się w ciągłej przemianie32. Życie i śmierć podlegają – według niego 

– ciągłej zmianie, w której jedne rzeczy czy stany przechodzą w inne, będące 
ich przeciwieństwem. Nic nie jest statyczne, nie ma nieodwołalnych stanów  
i wiecznych rzeczy, bez ruchu rzeczy nie mogą istnieć. Gdyby śmierć była 
końcem, wszystko w ostateczności znalazłoby się w stanie śmierci, jednak ży-
cie przezwycięża śmierć, a śmierć życie, dlatego wszystko jest w ruchu. Śmierć 
nie jest czymś bezsensownym, jest uzasadniona w skali kosmosu, który jest 
harmonią. Życie nadaje sens śmierci, a śmierć nadaje sens życiu. Wszystko jest 
rozumne i uzasadnione, wszystkim rządzi boski logos.

Parmenides stanął w opozycji do Heraklita głosząc, że rzeczywistość jest 
stałością i jednością, byt jest i nie może go nie być; nie-byt nie jest i nie może 
w żaden sposób być. Zatem byt nie powstaje, ani nie ginie. Jeżeliby powsta-
wał, to przed jego powstaniem musiałby być niebyt, a przecież niebytu nie 

26 W. Wilowski, Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religij-
nych Zachodu i Wschodu, Poznań 2000: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.21.
27 A. Krokiewicz, Zarys Filozofii greckie: (od Talesa do Karneadesa), Warszawa 1971: PAX, 
s.70-71; Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, I, Warszawa 1984: PWN;  
A. Przybysławski, Tales i początki refleksji europejskiej. Kraków 2016: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, cop.
28 Por. Arystoteles, Fizyka, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t.II, Warszawa 1990: PWN.
29 G. Scherer, Filozofia śmierci: od Anaksymandra do Adorno, Kraków 2008: Wydawnictwo WAM.
30 J. Legowicz, Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa 1970: PWN, s.74-80.
31 K. Mrówka, nowy przekład i komentarz, Heraklit: fragmenty. Warszawa 2004: ‘Scholar’;  
A. Czerniawski, Zdanie/Heraklit. Gdańsk 2005: Słowo/Obraz Terytoria.
32 W. Wilowski, Zagadnienie…, op.cit., s.23: A. Krokiewicz, Zarys…, op.cit.; A. Leśniak, Ma-
terialiści greccy w epoce presokratejskiej: Warszawa 1972: WP.
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ma33. Byt nie ma zatem ani początku ani końca, ani przeszłości ani przyszłości. 
Ponadto, byt jest z sobą tożsamy, niczego mu nie brakuje, gdy brak byłby nie-
bytem34. Dlatego nie jest możliwa śmierć rozumiana jako przejście do nicości, 
ale także nie jest to przejście do innego świata35. Trup zatem w jakiś sposób 
musi żyć i odbierać wrażenia. Jest to życie inne od tego, które znamy36.

Gdy nicość nim nie jest, śmierć w sensie ustania życia i bytowania 
została zakwestionowana [...]. Czczą nazwą jest także śmierć jako zane-
gowanie bytu, w czym śmiertelni pobłądzili, przeciwstawiając sobie jak 
byt i nie-byt dwie formy (zasady): światło i noc, które dają początek 
wszystkim rzeczom, gdy tymczasem żadne z nich nie jest nicością, lecz 
bytem [...]. Zmieniając się w „noc”, trup nie przestaje być, a zatem  
i w jakiś sposób żyć. Śmierć zaś jako radykalne zaprzeczenie bytu jest 
jedynie ułudą śmiertelnych, którzy pobłądzili37.

Pitagoras w zasadzie nie odszedł od istoty wierzeń orfickich, traktując zwią-
zek duszy i ciała jako karę, gdzie ciało jest dla duszy więzieniem i niewo-
lą. Pojęcia życia i śmierci łączył z zagadnieniem duszy, kołowrotu, wcieleń  
i nieśmiertelności.

W konsekwencji śmierć u Pitagorasa zyskuje nowe znaczenie. Jest ona 
co prawda nadal aktualną częścią życia, ale dodatkowo w „szerokim” 
pojęciu życia odnoszącym się do wielu empirycznych egzystencji moż-
na mówić o wielu doświadczanych przez duszę śmierciach nie kończą-
cych egzystencji. Człowiek do końca już nie podlega śmierci38.

Prawdziwe życie dla duszy to śmierć dla ciała. „Wiedz, że przeznaczeniem 
wszystkiego jest umrzeć… Kiedy zaś rozłączysz się z ciałem, staniesz się nie-
śmiertelny, nieskazitelny jak Bóg i nie podlagający już śmierci”39. Zdaniem 
Pitagorasa, śmierć daje pełną wolność duszy, powinna być więc pożądana.

33 D. Kubok, Prawda i mniemanie: studium filozofii Parmenidesa z Elei. Katowice 2004: Wy-
dawnictwa Uniwersytetu Śląskiego; G. Reale, Historia..., t.1, op.cit., s.141.
34 A. Bastek, Poza egzystencjalną i nieegzystencjalną interpretacją przedmiotu: parmenidej-
ska niepowątpiewalność będącego, Olsztyn 2010: Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego, cop.
35  K. Mrówka, Parmenides: ścieżka prawdy. Warszawa 2012: PWN.
36 Ibid.; W. Witwicki, Parmenides; Teajtet/Platon, Kęty 2002: Antyk; A. Bastek, Poza..., 
op.cit.; W. Gródek, Rozumienie eon i noein u Parmenidesa, Kraków 2003: Wydawnictwo 
Naukowe PAT; D. Kubak, Prawda..., op.cit.
37 J. Krokos, Czy śmierć jest przedmiotem filozofii? (22-323), [w:] M. Wójtowicz, W. Kania 
red., Filozofia a śmierć, Katowice 2007: FHU Kopalnia Skarbów s.c., s.23; G. Reale, Histo-
ria..., t.1, op.cit., s.141.
38 W. Wilowski, Zagadnienie…, op.cit., s.28-29.
39 Diogenes Laertios…., op.cit., VIII, 1-8.
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Pitagorejczycy mówią o cyklu następujących po sobie wcieleń, a więc  
o wielu egzystencjach i o wielu związanych z nimi żywotach i śmier-
ciach. Wolności duszy nie daje zatem jedynie śmierć, zapewnia ją 
poznanie rzeczywistości uzyskane w kontemplacyjnym życiu realizo-
wanym we wspólnocie. Śmierć jest stanem pośrednim, „momentem” 
przejściowym między poszczególnymi egzystencjami40.

Empedokles przezwycięża monizm Parmenidesa, dopuszczając możliwość ist-
nienia więcej niż jednej zasady, którą nazwał korzeniami wszechrzeczy. Naro-
dziny i śmierć są wynikiem mieszania się ze sobą i rozpadu niezniszczalnych 
i wiecznych substancji. Podtrzymując eleację zasadą, że nic nie powstaje i nie 
ginie, bo byt trwa zawsze „nie ma żadnych narodzin czegokolwiek, co jest 
śmiertelne, ani nie jest jakimś końcem nieszczęsna śmierć. Jest tylko mieszanie 
się i wymiana tego, co było zmieszane”41. Dusza przyjmuje coraz to nowe ciała, 
można więc mówić o wielu jej żywotach poprzedzielanych stanami śmierci. 
Ostateczne wyzwolenie duszy poprzedza „ostatnie życie” (żywot) albo wcielenie. 
W nim to upadłe dusze przybierają ostateczne wcielenie wśród ludzi zamiesz-
kujących tę ziemię. Następnie odradzają się jako bogowie w pełni zaszczytów42.

Natomiast według Leucypa i Demokryta człowiek jest wynikiem połą-
czenia atomów. Nie ma w nim elementów różnych od materii, co oznacza, że 
materialna jest także dusza43. Jest ona zbudowana z atomów, mających naturę 
ognia, które rozchodząc się po ciele, ożywiają je. Oddychanie ma za zada-
nie utrzymywanie w ciele równowagi ożywiających atomów. Gdy człowiek 
przestaje oddychać, atomy składające się na duszę opuszczają ciało i ulegają 
rozproszeniu. Dusza ma tę samą naturę co ciało. Dualizm orfików zostaje 
zanegowany, jako że nie ma mowy o nieskończonym trwaniu osoby ludz-
kiej, pomimo że same elementy składające się na człowieka są niezniszczalne44. 
Dermokryt traktuje śmierć jako zjawisko ”fizjologiczne”, które jest skut-
kiem zaniechania „wdychania i wydychania”. Interesuje go śmierć o tyle,  
o ile jest konsekwencją „fizjologicznego” działania duszy w atomistycznej 
rzeczywistości. Dusza będąca częścią zbudowanej z atomów rzeczywistości  
ginie wraz ze śmiercią ciała.

40 W. Wilowski, Zagadnienie…, op.cit., s.30.
41 G. Reale, Historia...,op.cit., s.172
42 G. Thomson, Pierwsi…, op.cit.
43 A. Leśniak, Materialiści…,op.cit.
44 W.F. Asmus, Demokryt: wybór fragmentów Demokryta i świadectw starożytnych o De-
mokrycie, Warszawa 1961: KiW; J. Gajda, Filozofia starożytna, wiek V-IV p.n.e.: Demokryt, 
Sokrates, Platon, Arystoteles. Wybór tekstów, Wrocław 1992: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego.
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Skupienie zatem atomów duszy względnie ich rozproszenie, decydo-
wać by miało […] o stanie śmierci lub życia. Życie i śmierć w takiej 
czysto „fizjologicznej” interpretacji określane są jako funkcje pewnych 
organów ciała uaktywnianych przez duszę. Jedne z nich są obserwowal-
ne w trakcie istnienia, inne w trakcie śmierci. Jeszcze inne są nieobser-
wowalne zarówno w życiu, jak śmierci oraz w stanie po niej. Funkcje te 
zanikają czasami bardzo wolno, co potwierdza przykład trupa45.

Zdaniem Demokryta, dusza ginie wraz ze śmiercią ciała, a śmierć to rozpro-
szenie atomów duszy, a nie ich ostateczna zagłada.

Poglądy presokratyków na temat życia i śmierci doprowadziły do 
ukształtowania się poglądu, że „na temat śmierci zarysowały się dwa podej-
ścia. Uznano je za koniec życia albo za stan przejściowy, poprzedzający nowe, 
trudne do zdefiniowania istnienie”46. Presokratycy, ze względu na brak syste-
matycznej nauki o człowieku, kompensowali mistycyzmem orfickim pewne 
niedoskonałości ówczesnej filozofii przyrody, która nie miała wyobrażenia 
niematerialnego świata i boskich bytów z niego oddziałujących, jako przy-
czyny wszystkiego, co jest. Refleksja nad śmiercią prowadziła do wniosku, że 
ma ona swój sens i swoje uzasadnienie w skali Kosmosu, który jest harmonią. 
Wszystko ma sens, ponieważ wszystkim rządzi logos. Filozofia przedsokratej-
ska nie znajduje więc dla śmierci człowieka w jej egzystencjalnym aspekcie ra-
cjonalnego wyjaśnienia i usprawiedliwienia; nie przyznaje człowiekowi prawa 
do szukania usprawiedliwienia dla śmierci indywidualnej, ani nawet prawa 
do lęku przed śmiercią, tak, jak nie przyznaje człowiekowi prawa do cierpie-
nia, „śmierci bowiem boi się tylko człowiek nieczyniący należytego użytku 
ze swej rozumności, człowiek głupi i niewykształcony, owładnięty pychą – 
hybris, uwikłany w przeświadczenie, iż jest w swym ziemskim i doczesnym 
bytowaniu jednostką jedyną i niepowtarzalną”47. W filozofii greckiej problem 
śmierci wiąże się istotnie z pojęciem duszy, która jest zasadą życia (arche).  

„U Homera termin psyche oznacza ‘tchnienie życiowe’, o którym mówi się  
w związku ze śmiercią, lub ‘marę ludzką’, która po śmierci udaje się do Ha-
desu. U jońskich filozofów przyrody związana z physis i arche, jest materialną 
zasadą, ożywiającą całą materię i cały materialny kosmos”48. Człowiek posiada  
w sobie boski pierwiastek, czyli duszę, która nie poddaje się poznaniu, a śmierć 

– oddzielenie od ciała – jest dla niej wyzwoleniem. Po tym akcie wyzwolenia 

45 W. Wilowski, Zagadnienie…, op.cit., s.35.
46 Ibid., s.37.
47 J. Gajda-Krynicka, Paradoks...,op.cit., s.15.
48 G. Reale, Historia..., t.5, s. 202.
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duszę czekają niezwykłe doznania i przeżycia. Zrodziło się wówczas przekona-
nie, że „po śmierci czeka ludzi wiele takich rzeczy, których nie spodziewają się 
ani sobie nie wyobrażają”49.

Wspomniał o tym Sokrates, uznając dualistyczną naturę człowieka  
i twierdząc, że śmierć sprowadza na duszę jakąś przemianę i wędrówkę do 
innego miejsca50. W wywodach swych przyznaje człowiekowi prawo do de-
cydowania o własnym zgonie, co czyni śmierć przedmiotem wyboru, tym sa-
mym daje to możliwość skrócenia życia51, „problem stosunku do człowieka 

–jednostki do śmierci w jego aspekcie egzystencjalnym podjął w filozofii 
greckiej po raz pierwszy explicite dopiero Platon w IV w. p.n.e.”52. Wpro-
wadził do swych rozważań świat bytów niematerialnych, niezniszczalnych  
i niezmiennych53.

[…] symboliczny, metaforyczny obraz śmierci, wyłania się z platoń-
skiej wizji osoby ludzkiej. Ciało, choć w pewnym sensie konstytuuje 
egzystencję człowieka jednak ostatecznie jest więźniem duszy. Ciało 
jest zniszczalne Dusza jest niezniszczalna. Pełne życie niezniszczalnej 
duszy to zatopienie w pięknie. Zatem śmierć może dotyczyć jedynie 
ciała, a ciało nie jest elementem natury człowieka. Pojęcie śmierć, jeśli 
jest używane w odniesieniu do tego ostatniego, może być rozumiane 
tylko jako uwolnienie od ciała lub jako zatracenie duszy w brzydocie54.

Swoje zmagania ze śmiercią rozpoczyna Platon od prób jej pokonania lub 
przezwyciężenia. Zwycięstwo nad śmiercią to na najniższym poziomie zlikwi-
dowanie lęku przed nią, co jest możliwe dzięki właściwemu życiu, a co także 
będzie decydować o jakości następnego życia w kołowrocie wcieleń. Gorgiasz 
prezentuje jedną z platońskich prób zdefiniowania śmierci; jest nią rozłącze-
nie duszy i ciała55, „a gdy są rozłączone, każde z nich zachowuje dość podob-
ny stan do tego, w jakim znajdowały się za życia człowieka”56. Śmierć jest 
uwolnieniem duszy od ciała, co oznacza, że dopiero po śmierci ciała, dusza 

49 Platon, Fedon, [w:] ibid., Dialogi. Warszawa 1984; PWN, s.380.
50 Ibid., s.381.
51 Platon, Obrona Sokratesa, [w:] ibid., Dialogi, Warszawa 1993: Wydawnictwo Verum, 
s.206; R. Tokarczuk, Prawo narodzin, życia i śmierci. Lublin 1984: Wydawnictwa Lekarskie, 
s.309-310.
52 J. Gajda-Krynicka, Paradoks..., op.cit., s.15.
53 G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska: studium krytyczne z wy-
branymi tekstami, Warszawa, Poznań 1999: Wydawnictwo Naukowe PWN, Axis; H.-G. Ga-
damer, Początek filozofii, Warszawa 2008: WFiS PAN. 
54 D. Ługowska, Oblicza śmierci z perspektywy antropologii filozoficznej (41-45), [w:] J. Kol-
buszewski red., Problemy..., s.42.
55 Platon, Gorgiasz, Warszawa 1958 PWN, 522E.
56 Platon, Fedon, Warszawa 1958: PWN, 64C.
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zaczyna prawdziwe życie. Może trwać wiecznie, jej istnienie nie ma początku 
i końca. Platon przyjmował, że „(a) dusza istniała początkowo bez ciała,  
(b) zaciążył na niej grzech, (c) dla odkupienia została złączona z ciałem. Gdy 
winę odkupi, będzie znowu wolna”57. Dusza przebywając w ciele, kiedy jest  
z nim połączona, przebywa w świecie cieni i aby mogła wejść do świata rze-
czywistego (świata idei), musi przekroczyć próg śmierci. Jej dalsze losy szcze-
gółowo opisuje koncepcja eschatologiczna Platona58. „Umieranie to jest to, że 
ciało uwolnione od duszy staje się z osobna ciałem samym w sobie, a z osob-
na znowu dusza wyzwolona z ciała istnieje dla siebie”59. Platon przedstawia 
swoją koncepcję dobrej śmierci – śmierci filozoficznej na przykładzie Sokratesa, 
swojego mistrza. „Platoński model śmierci filozoficznej rekonstruowany na 
podstawie pism przybiera postać dramatu, składającego się z czterech aktów: 
Obrony Sokratesa, która miała być wiernym zapisem mowy, jaką oskarżony 
mocą ustawy Diopejtesa o bezbożność mędrzec ateński wygłosił przed sądem, 
dialogów; Kriton, Gorgiasz i Fedon”60.
Obrona Sokratesa to akt pierwszy, w którym Sokrates dowodzi przed sądem, 
że całe jego życie poświęcone było trosce o dobro obywateli, którego nie da się 
sprowadzić do bogactwa, władzy, a dotyczyło dobra duszy.

Sokrates staje przed koniecznością wyboru: gdyby okazał skruchę 
przed sądem, uzyskałby karę grzywny, czy wygnania, lecz jednocześnie 
wyparłby się siebie, odrzucił swoje wartości. Czy warto, pyta Sokrates 
sędziów, dla kilku jeszcze lat życia, dla złudy i pozorów odrzucić praw-
dę i dobro prawdziwe?61

Twierdzi, że nie, i że sędziowie więcej zaszkodzą sobie niż jemu.
Akt drugi omawia Kriton , w którym Sokrates skazany na śmierć czeka  

w więzieniu na wykonanie wyroku. Odmawia on pomocy przy ucieczce, gdyż jako

[…] obywatel ateński musi się podporządkować prawom ateńskim – 
takie zobowiązanie bowiem podjął i musi go dotrzymać w swym su-
mieniu, niezależnie od tego, czy prawa te uważa za słuszne, czy nie-
słuszne: ucieczka oznaczałaby, że odrzuca to, co głosił i to, czego uczył. 
Woli przypieczętować śmiercią słuszność swoich nauk62.

57 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T.1, Warszawa 1981: PWN, s.91.
58 A. Siemianowski, Śmierć i perspektywa nadziei. Gniezno 1992: Scriptar, s.116.
59 Platon, Fedon, [w:] ibid., Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Warszawa 
1984: PWN, IXC.
60 J. Gajda-Krynicka, Ars Moriendi..., op.cit., s. 17.
61 Ibid., s.17.
62 Ibid., s.18.
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Trzeci akt dramatu śmierci filozoficznej opisany został w Gorgiaszu. Sokra-
tes już wie, że „nie wszystko kończy się wraz ze śmiercią, że na duszę dobrą  
i sprawiedliwą czeka jakiś inny żywot wieczny, że są jakieś Wyspy Szczęśliwe, 
lecz „pewność tę da mu jego śmierć”63. Ostatni akt dramatu przedstawiony 
został w Fedonie, gdzie opisany został ostatni dzień życia Sokratesa. Spędził go  
w otoczeniu przyjaciół na dyspucie dotyczącej nieśmiertelności duszy.

[…] dusza jest nieśmiertelna […] jako byt odrębny i różny od ciała nie 
ginie wraz z podlegającym śmierci ciałem, lecz po rozstaniu się ze swoją 
śmiertelną powłoką, udaje się gdzieś – owo miejsce nazywa Platon ję-
zykiem zapożyczonym z mitu Hadesem – gdzie, o ile była duszą dobrą, 
wiedzie szczęśliwe bytowanie64.

Wzorem właściwej postawy wobec życia i śmierci jest dla Platona, Sokrates, 
który na pytanie, czy boi się śmierci, twierdzi, że

[…] śmierć jest tym momentem, do którego filozof przygotowuje się 
przez całe życie i na który przez całe życie czeka. Śmierć jest przeżyciem, 
czy doznaniem fizycznym, jako taka nieuchronna i wpisana w prawo 
natury, lecz przeżyć ją właściwie jako wielkie misterium wieńczące ży-
cie dobre potrafi tylko filozof. Może ona filozofowi właśnie otworzyć 
drogę do innego życia, lecz nie chodzi tu już o życie na Wyspach Szczę-
śliwych, lecz o wyzwolenie się z więzów ciała, o naoczny ogląd prawdy 
samej, która dla filozofa transcendentnej zasady rzeczywistości nie jest 
z tego świata65.

Skazany na śmierć oczekuje w celi końca swego życia, prowadząc dysputy 
filozoficzne, mające na celu uwolnienie się od strachu przed śmiercią. Poglą-
dy Sokratesa na temat śmierci ewoluują, W Obronie Sokratesa, widać, że nie 
jest on jeszcze zdecydowany, co do dalszych losów duszy po śmierci. Jeżeli 
w śmierci jest jakieś życie, to czeka go nagroda, jeżeli nie ma w niej życia, to 
czeka go coś w rodzaju snu.

Więc jeżeli śmierć jest czymś w tym rodzaju, to ja ją mam za czysty 
zysk. Toż wtedy cały czas nie wydaje się ani odrobiną dłuższy niż jedna 
noc. Jeżeli zaś śmierć to niby przesiedlenie się duszy stąd na inne miej-
sce i jeżeli to prawda, co mówią, że tam są wszyscy umarli, to jakież 
może być większe dobro ponad nią, sędziowie66.

63 Ibid., s.18.
64 Ibid., s.18.
65 Ibid., s.19.
66 Platon, Obrona Sokratesa, Warszawa 1984: PWN, s.285.
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A skoro nie wiadomo, czym jest śmierć, nie wiadomo też, czy lepszy los jest 
udziałem tych co żyją, czy tych, co życie zakończyli67.

Platon utożsamia duszę z tym, co znajduje się w ruchu, z tym co idealne, 
żywe, nie posiadające swoistego zła ściągającego w niebyt68. Dusza jest samo-
wystarczalna, gdyż wszelki ruch bierze z siebie i porusza wszystko to, co ma 
początek i co ma koniec. Ciało zaś jest dla Platona ucieleśnieniem zła, dlatego 
przeciwstawia się mu, odmawia z nim wspólnoty, zrzucając na nie winę za 
całe zło, które ją trawi. Już za życia należy odwrócić się od ciała i skupić na 
duchu, a ten nie może być podmiotem i przedmiotem własnego końca. Roz-
wój dziecka jest śmiercią ciała. Jest to afirmowanie życia wbrew wszystkiemu, 
a siłą napędową jest transcendencja dająca nadzieję na opuszczenie jaskini, 
dążenie ku duchowej nieśmiertelności. Platoński Sokrates stał się ucieleśnie-
niem takiej hierarchii wartości i wyrazem nadziei idealistów, która głosi, że 
można ocalić coś ze swego bytu w obliczu śmierci, co więcej, że śmierć będzie 
ukoronowaniem ich życia i że dzięki niej pełnia bytu stanie dla niech otworem. 

Śmierć uzyskuje rangę narodzin. Umieranie, które rozumiemy jako 
proces kończący się śmiercią, jest teraz procesem, który kończy się na-
rodzinami w prawdziwym świecie. Dlatego należy pięknie zaryzyko-
wać nadzieją i spędzić życie na filozofowaniu69.

Radykalnie inne stanowisko wobec umierania i śmierci prezentuje Platon  
w Fedonie, które uzupełnione jest rozważaniami eschatologicznymi. Filozof 
nawiązuje w nich bezpośrednio do koncepcji metempsychozy, dochodząc do 
wniosku, że wszystko powstaje ze swego przeciwieństwa.

Biorąc to za pewnik, uznaje, że z umarłych powstają żywi. Przeciwień-
stwem życia jest śmierć, a śmierci – życie. Zasada przeciwieństw do-
tyczy również stanów pośrednich. Są to etapy, jak określa je Platon, 
umierania i zmartwychwstania. Ten drugi zdaje się poprzedzać naro-
dziny, ale może być też stanem przed poczęciem […] Ogólnie jest to 
przejście „ze śmierci” do życia70.

Rozważania na temat stanów pośrednich zmuszają Platona do stwierdzenia, 
że „dusze zmarłych muszą być gdzieś. Skąd by na powrót mogły wracać do 

67 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, T.2, Platon, Arystoteles, Lublin 2012: Wydawnic-
two KUL.
68 Platon, Fajdros, Warszawa 1958: PWN.
69 S. Drogoś, Człowiek…, op.cit., s.47.
70 W. Wilowski, Zagadnienie..., op.cit., 41-42.
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życia”71. Fedon Platona dotyka jeszcze innych kwestii związanych z zagadnie-
niem śmierci. Pierwsza z nich dotyczy błędnego utożsamiania osoby człowieka  
z jego ciałem. I właśnie w Timajosie można odnaleźć biologiczną lub fizjolo-
giczną koncepcję śmierci72, z którą - jak się wydaje – wiąże się jeden z najbar-
dziej podstawowych lęków przed śmiercią, lęk pogrzebania żywcem. Druga 
dotyczy fizjologii umierania. Platon w swoich dialogach porusza szereg róż-
nych problemów związanych z umieraniem i śmiercią, co sprawia, że nie jest 
to teoria jednolita. Poszczególne dialogi ukazują nie tylko ewolucję formuło-
wanych przez Platona poglądów, ale także różne ich konteksty. Platońska defi-
nicja śmierci jako rozdzielenie, czy rozłączenie duszy i ciała, choć inaczej rozu-
miana, zostaje przyjęta przez Arystotelesa i cały nurt filozofii perypatetycznej. 
Dusza będąc zasadą wszelkiego życia znika z tego świata przez śmierć.

Metafizyczno-antropologiczne ujęcie śmierci przez Platona jako od-
dzielnie duszy od ciała, przyjęte w istocie przez cała filozofię, miało 
swe dopełnienie w uznaniu, że zadaniem filozofowania jest nie tylko 
rozważanie śmierci, lecz i przygotowanie do niej filozofa jako miłośni-
ka mądrości. Cyceron [...], przypominał za Sokratesem, że całe życie 
filozofów jest ‘rozmyślaniem o śmierci’ (commentatio mortis), ‘nauką 
umierania’ (mori discere), gdyż jest ‘odrywaniem duszy od ciała’ (se-
cernere a corpore animum)73.

Arystoteles, który uważa, że można mówić o dwóch przyczynach śmierci: 
naturalnych i gwałtownych podejmuje i rozwija ten wątek74. Obie jednak są 
wynikiem braku oziębienia ciepła wrodzonego, co sprowadza się do braku po-
żywienia lub zaprzestania oddychania. Wyczerpanie i wygaśnięcie ciepła „za-
chowującego życie”, czyli śmierć może mieć, według Stagiryty, dwie przyczy-
ny. Pierwsza polega na zniszczeniu (wyczerpaniu) ciepła wrodzonego, którego 
przyczyna pochodzi od niego samego, inaczej mówiąc, jest wynikiem starości, 
druga zaś swoje źródło ma w przeciwieństwach. Ze względu na nie można 
mówić nie o wyczerpaniu, a o wygaśnięciu, co jest skutkiem przemocy75.

Istnienie traktowane jako umiejętność życia kończy się zawsze śmier-
cią, którą Lucjusz Anneusz Seneka76 nazywa „nieubłaganą koniecznością 

71 Platon (1984), Fedon…, op.cit., XVE; J. Jaskóła, Świat możliwe jako uprawomocnienie 
filozofowania: Platon. Warszawa 2000: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
72 Platon, Timajos, Warszawa: PWN.
73 J. Krokos, Czy śmierć...,op.cit., s.25.
74 J. Gajda, Filozofia...,op.cit.
75 Arystoteles, Dzieła...,op.cit.
76 P. Grimal, Seneka. Warszawa 1984: PIW; L. Jachimowicz, Seneka. Warszawa 2004: WP.
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przeznaczenia”77. Dlatego należy uczyć się żyć, aby posiąść umiejętność za-
chowania istnienia świadomości w każdej jego chwili. Ale jak należy uczyć 
się żyć, tak samo należy uczyć się umierać78. Ponieważ śmierć jest niebytem, 
nie jest więc ani dobra ani zła. Według Lucjusza Anneusza Seneki „śmierć to 
niebyt”, który poprzedza pojawienie się człowieka na świecie i następuje po 
nim. W związku z tym człowiek sam śmierci nie doświadcza, jest jednak na 
nią skazany w momencie narodzin i musi się ustosunkować do niej. Śmierć 
jest dla wszystkich taka sama i wszystkich dosięga w taki sam sposób. „Spra-
wiedliwość natury wyraża się m.in. szczególnie w tym, że w obliczu śmierci 
wszyscy jesteśmy równi”79.

Złem lub dobrem może być coś, co istnieje. Jednak czasami śmierć 
jest dobrodziejstwem, a dzieje się tak, kiedy jest ona wyzwoleniem, granicą 
lub kiedy wyrównuje wszystkie granice. Wyzwolenie przynosi niewątpliwie 
niewolnikom, jeńcom, uwięzionym i wygnańcom – uwalnia ich bowiem od 
bólu. Jest granicą, za którą nikt niczego nie czyni według cudzego rozkazu. 
Znosi wszystkie różnice, bo wszyscy, zarówno bogaci, jak i biedni, są jej 
podporządkowani. A przecież szlachetność, cnota, dobro dodają śmierci 
godności, należy być gotowym do zakończenia śmierci w każdej chwili  
i wyzbyć się pożądliwości życia. „W filozofii greckiej dopiero w epoce hel-
lenistycznej możemy odnaleźć pełną, wyrażoną explicite konfrontację praw-
dy egzystencjalnej – racji człowieka z jego nierozumnym, lecz wynikającym  
z człowieczej natury pragnieniem życia i lękiem przed śmiercią – i prawdy 
kosmicznej – racji natury, pojmowanej jako całość obojętna wobec składają-
cych się na nią części, której rzecznikiem był filozof poprzednich epok. W tej 
konfrontacji filozofia po raz pierwszy i chyba ostatni w dziejach jej rozwoju 
stanęła po stronie śmiertelnych, nie zakładając a priori wyższości swojej racji. 
Owa konfrontacja ujawnia nam się w filozofii Epikura”80, który twierdzi, że 
nie możemy poznać śmierci.

Śmierć, to najstraszniejsze z nieszczęść wcale nas nie dotyczy, bowiem, 
gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi,  
 
 

77 L.A. Seneka, Listy moralne do Lucjusza. Warszawa 1998: Alfa-Wero, s. 527-529; L.A. Se-
neka, Myśli. Kraków 1989: Wydawnictwo Literackie.
78 L.A. Seneka, O krótkości życia (133-176), [w:] ibid., Dialogi, Poznań 1996: Wydawnictwo 
Zysk i S-ka, cop., s.133-134.
79 T. Gadacz, Wybór, O życiu – o śmierci. Wypisy z ksiąg filozoficznych. Kraków 1995: Wy-
dawnictwo Znak, s.82
80 J. Gajda-Krynicka, Paradoks...,op.cit., s.20.



35

BEZ ŚMIERTELNOŚCI NIE BYŁOBY HISTORII, NIE BYŁOBY KULTURY...

wtedy nas już nie ma. Wobec tego śmierć nie ma żadnego związku ani 
z żywymi, ani z umarłymi; tamtych nie dotyczy, a ci już nie istnieją81.

Epikur jako pierwszy wprowadził w obszar filozofii problemy egzysten-
cjalne człowieka. Sprowadził jego lęki do określonej postaci; pokazał czło-
wiekowi czego się boi, i jak te obawy zracjonalizować. Przyczyn nieszczęść 
człowieka filozofia epikurejska szuka we wszechobecnym w życiu człowieka 
strachu, a strach i cierpienie nie są wpisane w doskonałą ex definitione struk-
turę rzeczywistości, pojmowanej jako kosmos82. Ze śmiercią wiąże się lęk czło-
wieka i szukanie sposobów jej przezwyciężania. Epikur w swoich rozważaniach 
doszedł do wniosku, że środkiem do wyzwolenia ze strachu przed śmiercią jest 
rozum i kierowanie się nim w życiu83. Nauczał także, że nie należy obawiać się 
śmierci, gdyż wraz z nią, kończy się człowiek, ponieważ jego atomy się rozpra-
szają, a jego organizm ginie bezpowrotnie. Epikur uprzytamnia nicość śmierci.

Raz się zrodziliśmy, dwa razy rodzić się nie można. Mija życie i ni-
gdy już więcej nie wraca. Nie będąc pewnym jutra, odkładasz radość 
na potem, a tymczasem życie chłonie mitręga i każdy z nas umiera  
w kieracie84.

Życie jest doczesne i należy je afirmować, gdyż śmierć wszystko kończy. Wiara 
człowieka w nieśmiertelność jest zwykłym złudzeniem 85. Epikur chce uwolnić 
człowieka od strachu i bólu, pokazać drogę, jaką powinien kroczyć mędrzec 
uwolniony od niepokojów, który zabiega jedynie o własne szczęście i podpo-
rządkowuje temu celowi swoje myśli. Bo celem filozofii jest uwolnienie czło-
wieka od wszelkich strachów, w tym od tego najbardziej dotkliwego, strachu 
przed śmiercią. Środkiem do wolności ma być rozum i z nim zgodne życie. 
Strach i niewiedza to owoce religii, które mogą uczynić życie piekłem i być 
przyczyną zbrodni lub samobójstw. Lekarstwem na to ma być zdrowy pogląd 
na rzeczywistość. Człowiek Epikura jest integralną całością, dla którego naj-
lepszą przyjemnością jest ta negatywna, czyli brak cierpienia. Nic nie jest po-
stawione na pierwszym miejscu, celem jest szczęście całości, a nie części. Taki 
model człowieka może nas uwolnić od strachu przed śmiercią .

81 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa: PWN ,s.544-549.
82 J. Gajda-Krynicka, Paradoks..., op.cit., s.2021.
83 Diogenes Laertios, List do Menoikensa, [w:] ibid., s. 544-545.
84 Seneka, Listy moralne…, op.cit., IV.
85 Diogenes Laertios, List…, op.cit., s.615-620.
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Staraj się oswoić z myślą, że śmierć jest dla nas niczym, albowiem 
wszelkie dobro i zło wiąże się z czuciem; a śmierć jest niczym innym, 
jak właśnie całkowitym pozbawieniem czucia.[…] W istocie bowiem 
nie ma nic strasznego w życiu dla tego, kto sobie dobrze uświadomił, 
że przestać żyć jest niczym strasznym […]. Atoli mędrzec, przeciwnie, 
ani się życia nie wyrzeka, ani śmierci się nie boi, albowiem życie nie jest 
mu ciężarem, a nieistnienia nie uważa za zło86.

Dlatego samo mówienie o „śmierci własnej” winno być traktowane jako nie-
porozumienie, gdyż gdy nastaje śmierć, podmiot poznający przestaje już ist-
nieć, nie ma więc już tego, kto by tę śmierć przeżywał jako własną. Zmarła 
osoba niczego nie doświadcza, zatem śmierć nie może być dla niej złem. Jeżeli 
śmierć jawi się człowiekowi jako zło, to wynika to tylko z jego niewiedzy. 
Czyni taki człowiek przedmiotem swoich rozważań i zabiegów to, czego nie 
doświadczamy.

Śmierć jest dla człowieka zawsze przyszłością, a życie polega na zbliżeniu 
się do chwili, w której teraźniejszość śmierci nas unicestwi. Samej 
śmierci nie doświadczamy, ale już pojawiając się na świecie zostajemy 
na nią skazani. Jest ona nieobecna, ale to właśnie nieobecność śmierci 
powoduje, że mamy możliwość być z nią skonfrontowani. Obecność 
śmierci powoduje, że podstawa doświadczania czegokolwiek zanika87.

Zatem – według Epikura – należy unikać myślenia o śmierci, co eliminuje lęk 
przed nią i pozwala na radowanie się życiem. Epikur był pierwszym greckim 
filozofem, który podjął próbę pogodzenia człowieka ze śmiercią pojmowaną 
w obszarze prawdy egzystencjalnej, jako niezaprzeczalny kres istnienia, czucia, 
doznawania i świadomości. W tym obszarze stosunek do śmierci przybiera 
dwojaki charakter: pragnienie życia i lęku przed samą śmiercią88.

Podobne stanowisko prezentował Arystoteles i stoicy, którzy w swojej 
koncepcji człowieka afirmowali naturę jako działającą w wymiernych, kon-
kretnych warunkach materialnych. Dlatego wyrazem mądrości jest przyjęcie 
stanowiska Seneki, który zauważa, że

Żadne nieszczęście nie jest ciężkie, jeśli spotyka nas jako ostatnie. Oto 
zbliża się do ciebie śmierć – gdyby mogła pozostać z tobą, należałoby  
 
 

86 Epikur, List do Menoikeusa, cyt. Za: Reale, Historia filozofii starożytnej, t.3: Systemy epoki 
hellenistycznej, Lublin: RW KUL, s.264.
87 S. Drogoś, Człowiek…, op.cit., s.62.
88 J. Gajda-Krynicka, Paradoks..., op.cit., s.23.
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się jej lękać, lecz ona nieuchronnie albo nie dojdzie do ciebie, albo też 
cię ominie89.

Istotą człowieka jest rozum, tak jak i rozum jest istotą świata. Człowiek nie 
ma przestać być człowiekiem, ale ma się nim dopiero stać. Stoicka cnota tkwi 
w rozumie, który traktuje wszystkie namiętności jako źródło zła. Cnoty, która 
jest rozumem, nie można, idąc za Epikurem, sprowadzić do przyjemności. 
Stoicy i Epikur próbowali pokazać, że problem życia pośmiertnego trapi ludzi, 
którzy mają poczucie jakiegoś braku. Mędrzec zaś wszystko, czego potrzebuje, 
ma przy sobie w teraźniejszości. Stoicy często wskazują na to, że długość życia 
nie ma znaczenia. Śmierć przychodząca do starca zabiera mu tyle samo, co 
młodzieńcowi, śmierć jednego równa się śmierci drugiego90. Prawda śmierci 
uczy mędrca, jak żyć w wyznaczonych mu przez naturę ramach. Nie ma przej-
ścia do innego świata. „To, co umarło, nie wychodzi poza obręb świata. Jeżeli 
w nim pozostaje, to i zmienia się w nim, i rozkłada na pierwiastki, które są 
pierwiastkami świata i twoimi”91.

Rozum może całkowicie panować nad namiętnościami i jemu należy 
przypisać przyczynę ich zaistnienia bądź braku. Rozum ma moc wykorzenie-
nia wszelkich namiętności z człowieka. Stąd bierze się ideał stoickiego życia, 
czyli apatia – brak wszelkich namiętności, pełna władza rozumu. Nie można 
się nie zgodzić na strach i żal z powodu śmierci. Źródłem jest błąd rozumu  
w ocenie rzeczy. Władza nad namiętnościami pozwala zapanować nad śmier-
cią i uwolnić się od wszelkiej niewoli, w tym także życia.

Stoicyzm to doktryna prawdziwie humanistyczna, przepełniona nadzieją 
zwycięstwa ducha ludzkiego nad śmiercią. Jest to próba odważnego stawienia 
śmierci czoła, aby umierać godnie, jak to przystoi prawdziwemu człowiekowi. 
Jest to wiara w siłę ludzkiego rozumu, który ma hamować naturalny pęd do 
utrzymania życia za wszelką cenę92.

Stoicy pocieszają, że człowiek jest częścią natury i obowiązują go jej pra-
wa. A skoro śmierć jest zrządzeniem natury nie może być uważana za coś złe-
go. Niezgoda na śmierć musi wynikać z nieznajomości praw natury, przecież 
człowiek jest jej częścią i jeżeli jest mędrcem, nie płacze nad czymś, na co nie 
ma wpływu.

89 Seneka, O zjawiskach natury, Warszawa 1969: PAX, s.67.
90 H. Crouzel, Orygenes, Bydgoszcz 1996: Homini.
91 Marek Aureliusz, Rozmyślania, Kęty 2001: Wydawnictwo Antyk, s.69.
92 S. Drogoś, Człowiek…, op.cit., s.68
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Marek Aureliusz wskazuje na płynność wszystkiego, na to, że życie jest 
sprzęgnięte z umieraniem, a całość może funkcjonować i być młoda dzię-
ki śmierci jej cząstek93. Aby zrozumieć i zaakceptować siebie, należy spojrzeć  
z perspektywy wszechrzeczywistości. Najpierw świat, potem Ja, jako jego 
część. I w takim znaczeniu stoicy pragną rozumieć własną śmierć. Moment 
mortalny dla Marka Aureliusza jako „objaw woli natury” nie oznacza osta-
tecznej zagłady.

Kto boi się śmierci, boi się albo braku odczuwania, albo zmiany od-
czuwania. Jeżeli jednak nie będzie w ogóle odczuwał, to nie będzie 
odczuwał i żadnego nieszczęścia. A jeżeli inaczej będzie odczuwał, to 
będzie innym stworzeniem, ale żyć nie przestanie94.

T. Lukrecjusz Carus analizuje śmierć z punktu widzenia przyjemności do-
świadczanych w życiu. W konsekwencji egzystencja mogłaby być postrzegana 
jako największa wartość, gdyby nie „ten dzień nienawistny”, który ”wyzuł 
cię nieszczęśliwego ze wszystkich radości życia”95. „Śmierć nic do nas nie ma, 
zupełnie nas nie dotyczy. […] A to dlatego, że duch nasz z natury swej jest 
śmiertelny”96. Stoikom natura tłumaczyła wszystko, nawet śmierć.

A czas stosowny i granicę daje natura, już to własna, gdyż się to dzieje 
w starości[…]. Wskutek przemiany jej części wszechświat cały trwa zawsze 
młody i świeży. A wszystko, co jest korzystne dla całości, jest piękne i w porę 
się dzieje. Ustanie więc życia nie jest złe dla nikogo, bo i hańby nie przynosi, 
zwłaszcza że od wyboru nie zawisło i nie sprzeciwia się dobru społeczeństwu. 
Owszem jest ono dobre i korzystne zwłaszcza, że dla całości jest w porę i ko-
rzystne, i z nią zharmonizowane97.

Starożytni odnosili się do wiary w indywidualną nieśmiertelność czło-
wieka na ogół bardzo nieufnie. Trwożyła ich raczej zapowiedzią sądu i kary 
za winy popełnione w życiu, niż radowała obietnicą wątpliwości w szczęście 
i nagrody za dość niepewne zasługi. Związane jest to z klasycznym rozumie-
niem człowieka jako osoby, które można określić mianem holistycznego, 
czyli takiego, które widzi człowieka-osobę jako jedność cielesno-duchową. 

„Tę klasyczną koncepcję często określa się jako hylomorfizm bądź dualizm 
umiarkowany, aby odróżnić ją od dualizmu skrajnego Platona czy Kartezjusza. 

93 D. Budzanowska-Weglenda, Sztuka życia według Marka Aureliusza: rozmyślania nad „Roz-
myślaniami”, Warszawa 2016: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
94 Marek Aureliusz, Rozmyślania, Warszawa 1958: PWN , VIII, 58.
95 T. L. Carus, O naturze rzeczy, Warszawa 2004: PIW, w.861-900.
96 Ibid., w. 830-831.
97 Marek Aureliusz, Rozmyślania…,op.cit., s.147.
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To podejście jest przezwyciężeniem wcześniejszej, platońskiej teorii mówiącej, 
że człowiek jest wyłącznie duszą, która wprawdzie została złączona z ciałem, 
ale było ono przez nią traktowane raczej jako więzienie98. Jest to więc przezwy-
ciężenie idealizmu i postawienie na realizm, który zabezpiecza człowieka 
przed zamknięciem się w sferze własnej myśli, na której wszakże wznosi się 
rozległy gmach idealizmu poznawczego, przekonującego, że przedmiotem po-
znania jest właśnie myśl operująca na pojęciach (ideałach) i ich treściach, nie 
zaś rzecz – gdyż do tej wedle idealistów nie ma bezpośredniego i oczywistego 
dostępu, tak jak do myśli99. 

A zatem śmierć w greckiej filozofii ma co najmniej kilka znaczeń, prze-
mijania, kresu, zagłady, rozpadu elementów, oddzielenia duszy od ciała, uwol-
nienia tego, co boskie w człowieku z więzów ciała.

Wszystkie znaczenia śmierci w pierwszych nurtach filozofii greckiej 
mają aspekt kosmiczny i fizyczny, są syntetyzowane w wielkiej filozo-
ficznej koncepcji kosmicznej sprawiedliwości, w której wyraża się naj-
dawniejsze pojmowanie całokształtu rzeczywistości jako kosmos-struk-
tura uporządkowana i podlegająca określonym prawom. W takiej 
koncepcji najdawniejszej greckiej fizyki nie ma miejsca na egzysten-
cjalny aspekt śmierci, który fizycy pozostawili teologom i poetom100.

Z założenia filozoficznego człowiek podlegający władzy prawa natury i re-
alizujący niejako sprawiedliwość kosmiczną w swym przemijaniu i śmierci 
nie powinien odczuwać goryczy i buntować się przeciwko swojemu losowi.  

„Filozofia nakazuje człowiekowi akceptację śmierci i pogodzenia się z nią. Ra-
cjonalny stosunek do śmierci odnajdujemy już w najdawniejszej filozofii grec-
kiej, lecz fakt ten nie świadczy bynajmniej o tym, iż filozofia potrafiła śmierć 
zracjonalizować”101.

Dla zachodniego pojęcia życia i śmierci istotne znaczenie oprócz poglą-
dów greckich ma również filozofia chrześcijańska102, w ramach której pod-
kreślano, że dopiero po śmierci urzeczywistniać się mogą najwyższe wartości,  
 

98 I. Dąmbska, Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993: Daimonion, cop., s.88.
99 A. Pala, Śmierć na miarę człowieka, Kraków 2014: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
100 J. Gajda-Krynicka, Paradoks..., op.cit., s.14.
101 Ibid., s.14.
102 H. Cyrzan, Pojmowanie śmierci w antropologii dawnego, czyli biblijnego judaizmu (76-
87), [w:] A. Pawliszyn, W. Pawliszyn red., Misterium śmierci spotkaniem ze sobą. Egzysten-
cjalne interpretacje fenomenu śmierci, Gdańsk 1996: Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.
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do których tęskni człowiek103. Chociaż w jej początkach można odnaleźć in-
spiracje antyczne, jednak podstawowym źródłem jest dla niej Biblia. 

Biblia przedstawia śmierć jako rzeczywistość pozostającą w niepoha-
mowanej walce z życiem, nawet samym Bogiem. Śmierć ma w sobie 
coś tajemniczego. Biblia hebrajska, grecka i chrześcijańska wskazują 
pewną ewolucję w rozumieniu tej tajemnicy, zwłaszcza jeśli chodzi  
o życie po śmierci, ale nie jest łatwo osiągnąć ten rozwój104

Na początku Objawienia biblijnego dotyczącego życia i śmierci pojawia się 
przeświadczenie, że życie ludzkie jest darem, które dane jest na określony czas: 
od poczęcia człowieka do jego śmierci. W chwili śmierci człowiek „wydychał”, 
oddawał ducha, zwracał to tchnienie życia, które powracało do Boga. Ale 
człowiek w tym momencie nie przestawał istnieć bez reszty i nieodwracal-
nie, bowiem żył nadal jakby w formie cienia w krainie umarłych w Szeolu105. 
Istota ludzka to owoc stwórczego aktu Boga. Jej życie rozumiano konkretnie  
i programowo jako czas od naturalnych narodzin do naturalnej śmierci.  
Łączono je też z zewnętrznymi przejawami funkcjonowania ciała. Z kolei 
śmierć jest niejako drugim końcem linii życia. Śmierć to sprowadzenie do 
minimum siły życia. Na ziemi człowiek ma ściśle określony czas. Wszystko 
ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: 

„Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co 
zasadzono...Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie”106.

W Starym Testamencie wyróżniono dwa typy śmierci: śmierć normal-
ną, którą należało przyjąć ze spokojem i śmierć nienormalną, następującą  
w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z nadzieją na pełnię życia i naturalne zej-
ście w sędziwym życiu. „Spośród Ksiąg ST temat życia i krytyki śmierci najbar-
dziej rozwinięty jest w księdze Mądrości [...]. Księga ta podejmuje polemikę  
z pogańską wizją życia i śmierci na płaszczyźnie ‘ideologicznej’, przedstawiając 
‘filozofii’ teologiczną koncepcję życia i śmierci; otwiera na perspektywę nie-
śmiertelności, podaje klucz do tajemnicy, którą jest sam człowiek i podejmuje 
dialog z innymi poglądami na życie”107. W teologii chrześcijańskiej interpre-
tacja śmierci oparta jest na prawdzie antropologicznej mówiącej, że człowiek 

103 F.M. Rosiński, Homo sapiens w średniowieczu (21-28), [w:] Kolbuszewski, Problemy..., 
op.cit., 2009.
104 M.G. Wensing, Śmierć i przeznaczenie człowieka według Biblii, Warszawa 1997: Wydaw-
nictwo Księgi Marianów, s.7.
105 Ibid.
106 Biblia Tysiąclecia, Poznań 2009: Wydawnictwo Pallotinum: Koh, 3,1,1-2.11.
107 N.M. Ruman, Psychologiczny, teologiczny i społeczno-kulturowy wymiar śmierci i żałoby, 
Katowice-Kraków 2011: Wydawnictwo Scriptum, s.16.
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składa się z dwóch pierwiastków – ciała (materialny, historyczny, przyrodniczy) 
i duszy ( duchowy, niehistoryczny, transcendentalny). Istota śmierci polega 
więc na rzeczywistym rozłączeniu duszy i ciała. Śmierć człowieka dotyczy więc 
tylko ludzkiego ciała, dlatego jest wydarzeniem o pewnych konsekwencjach 
teologicznych, nie zaś pełnym wydarzeniem religijnym, gdyż nie obejmuje 
rozumnej i wolnej duszy, ze swej natury duchowej i nieśmiertelnej108. Pierw-
sza profacja liturgii za zmarłych głosi: „Vita mutatur, non tollitur: Życie się 
zmienia, ale się nie kończy”, co oznacza, że życie zawdzięcza swą wartość 
śmierci. Jesteśmy świadomi swej nieśmiertelności, wiemy, że musimy umrzeć 
i że z tego tytułu nasze życie, jak to ujął M. Heidegger, jest byciem ku śmierci.

Analiza Nowego Testamentu ukazuje nie tylko podstawowe znaczenie 
pojęć śmierci i życia, ale także różnorodne sposoby ich rozumienia109. Jednak, 
choć jest ich wiele, wszystkie one skupiają się ostatecznie w Jezusie Chrystusie. 
Podstawowy sens tego połączenia wyraża się w wierze, że Chrystus umarł na 
krzyżu, ale powołany został przez Boga do dalszego życia w Jego Zmartwych-
wstaniu. Śmierć, traktowana jako kres ludzkiego życia czy jako oddzielenie od 
ciała, są synonimami powszechnego rozumienia tego stanu. Stanowią też kon-
sekwencję postrzegania śmierci jako skutku grzechu pierworodnego. Koniecz-
ność jej doświadczenia dotyczy całego stworzenia, niosąc ze sobą lęk i trwo-
gę, której doznaje nawet Chrystus. Łaska i pojednanie wynikające ze śmierci  
i Zmartwychwstania daje człowiekowi możliwość wkroczenia w nowe życie 
na podobieństwo Chrystusa. Dzięki Jego Osobie śmierć nie jest kresem życia, 
ale jego początkiem110. „Biblia przedstawia śmierć jako rzeczywistość pozosta-
jącą w niepohamowanej walce z życiem, nawet samym Bogiem. Śmierć ma 
w sobie coś tajemniczego. Biblia hebrajska, grecka i chrześcijańska wskazują 
pewną ewolucję w rozumieniu tej tajemnicy, zwłaszcza jeśli chodzi o życie 
po śmierci, ale nie jest łatwo ogarnąć ten rozwój”111. Śmierć w perspekty-
wie życia wiecznego staje się rzeczywistością już nie ostateczną, lecz względną, 
jakkolwiek nie przestaje być wrogiem, któremu człowiek na razie musi sta-
wić czoło112. Tymczasem śmierć może być dla chrześcijanina wyzwaniem do 

108 Ibid., s.19.
109 M.C. Paczkowski, Chrystianizacja antycznej wizji śmierci. Przykład Ambrożego z Mediola-
nu (289-302), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy...,op.cit., 2007; M.C. Paczkowski, Śmierć 
w relacjach wczesnych źródeł monastycznych (IV-VI wiek) (33-42), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy..., op.cit., 2004.
110 R. Heinzmann, Filozofia średniowiecza, Kęty 1999: Wydawnictwo Antyk; J. Rapacz, Teolo-
giczno- kanoniczne aspekty śmierci (30-35), [w:] Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2002.
111 M.G. Wensing, Śmierć..., op.cit., s.7; K. Herej-Szymańska, Językowy obraz umierania  
w Biblii (407-418), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2002.
112 L. Boros, Mysterium mortis..., op.cit.
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większej pełni życia113. Pewna relatywizacja życia umożliwia niejako szersze 
ramy życia. Życie należy teraz widzieć jako mniej skrępowane paraliżującym 
strachem, który ograniczałby wolność działania na chwałę Bożą i dla pełni 
życia. Śmierć jawi się człowiekowi jako chwila sądu nad tym, kto korzystałby 
z wolności, by odwieść od wychwalania Boga. W ten sposób człowiek zaczyna 
uczestniczyć w dwóch światach114. W Nowym Testamencie koncepcja śmierci 
i przeznaczenia wskazuje zróżnicowany rozwój, jeżeli przeanalizujemy pisma 
św. Pawła, Ewangelie Synaptyczne, czy też Ewangelię św. Jana. Św. Paweł 
twierdzi, że

rzeczywistość śmierci to coś znacznie więcej niż zwykły problem biolo-
giczny czy przeznaczenie. Śmierć to metaforyczny obraz skutków grze-
chu i zła w kosmosie [...]. Śmierć [...] obejmuje wszystko w stworzeniu, 
co sprzeciwia się zamysłom Stwórcy [...] dowodzi, że śmierć weszła na 
świat i objęła zarówno człowieka, jak i inne stworzenia zarówno czło-
wieka, jak i inne stworzenia przez grzech popełniony w raju115.

Stanowisko św. Pawła wobec śmierci wskazuje na chrześcijańską nadzieję 
uczestnictwa w ścisłej wspólnocie z Chrystusem i braćmi. Z kolei w Ewan-
geliach śmierć nie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania, gdyż utra-
ciła swe absolutne znaczenie. Wobec nowych możliwości dotyczących życia 
wiecznego, ma ona jedynie znaczenie względne. Śmiertelność przyjmuje się 
jednak jako element życia. „Ewangelie zdają się przy tym kwestionować stare 
przekonanie, że tragedię śmierci, zwłaszcza przedwczesną lub nagłą śmierć, 
bądź tragedię nieszczęścia należy łączyć automatycznie z osobistym grze-
chem tego, kogo ona dotknęła”116. Śmierć jest elementem istnienia – twierdzi  
św. Jan – który uczeń Chrystusa może przezwyciężyć. W Apokalipsie można za-
obserwować bardzo wyraźne zainteresowanie św. Jana rzeczami ostatecznymi: 
problematyką sądu, śmierci i życia wiecznego tych, którzy zmartwychwstali. 
W Nowym Testamencie myśl Starego Testamentu o definitywnym charakterze 
śmierci w znaczeniu biologicznym nadal jest podtrzymywana, reinkarnacja 
nie wchodzi w rachubę.

113 B. Górka, Tanatos w Ewangelii Jana (249-256), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., 
op.cit., 2003.
114 L. Boros, Istnienie wyzwolone: rozważania teologiczne; Misterium moris: człowiek w obli-
czu ostatecznej decyzji. Warszawa 1985: PAX.
115 N.M. Ruman, Psychologiczny ..., op.cit., s. 61-63; K. Herej-Szymańska, Śmierć – czym jest 
współczesnych przekładach Biblii (259-366), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2006.
116 Ibid., s.67.
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Śmierć w perspektywie życia wiecznego staje się rzeczywistością już 
nie ostateczną, lecz względną, jakkolwiek nie przestaje być wrogiem, 
którym człowiek na razie musi stawić czoło. Tymczasem śmierć może 
być dla chrześcijanina wyzwaniem dla większej pełni życia. Pewna 
relatywizacja życia [...] umożliwia niejako szersze ramy życia. Życie 
należy teraz widzieć jako mniej skrępowane paraliżującym strachem, 
który ograniczałby wolność działania na chwałę Bożą i dla pełni życia. 
Śmierć jawi się człowiekowi jako chwila sądu nad tym, kto korzystałby 
z wolności, by odwieść od wychwalania Boga117.

Orygenes118 twierdził, że celem życia duchowego jest wyzwolenie się  
z więzów ciała, którego ostatnim etapem jest śmierć119, natomiast Grzegorz  
z Nysy120, że

Przemiana natury ludzkiej, oznacza śmierć natury niższej, a tym sa-
mym wyzwolenie z pęt nakładanych duszy przez ciało: uśmierciwszy 
niższą naturę człowiek dorówna aniołom, a przez to zrealizuje ideał, 
którym jest zjednoczenie z bogiem i „przebóstwienie”: śmierć taka uka-
zuje bramę wiodącą do nowego życia. Łatwiej tego dokonać oddalając 
się od świata, i wchodząc przez klasztorną bramę, by „umrzeć dla świa-
ta”[…] i rozpocząć nowe życie oddane samotności i kontemplacji nauk 
chrześcijańskich, zwłaszcza tajemnic wcielenia i odkupienia, które są 
najważniejsze z punktu widzenia rozważań o śmierci121.

Z kolei Dionizy Pseudo-Areopagita122 pisze o śmierci mistycznej jako walce 
z grzechem, która jest początkiem drogi, prowadzącą duszę do nowego życia: 
życia kontemplacyjnego, podobnego do życia aniołów, a „ekstaza, w której 
dusza zanurza się w „boską ciemność” jest śmiercią wszelkiego dostępnego 
człowiekowi poznania: zaniknięciem wszelkiej myśli. Ekstaza jest stanem, któ-
ry budzi w człowieku (duszy) szczególnie silne pragnienie śmierci”123. Ekstaza 
jest stanem, w którym zmysły zawieszają swe normalne funkcje, uwaga du-
cha odwraca się od otaczającego świata zewnętrznego, zanika wyobraźnia,  
a ta „chwilowa śmierć zmysłów, śmierć świata i śmierć czasu okazują się być 

117 M.G. Wensing, Śmierć..., op.cit., s.72
118 H. Crouzel, Orygenes..., op.cit.
119 Ibid.; H. Pietras opr., Orygenes, Kraków 1997: Wydawnictwo WAM.
120 W. Szczerba, opr., A Bóg będzie wszystkim we wszystkim…: Apokatastaza Grzegorza  
z Nysy: tło, źródła, kształt koncepcji, Kraków 2008: Wydawnictwo WAM.
121 M. Kowalewska, Mors ianua vitae (163-168), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., 
op.cit., 2000, s. 164-165.
122 Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, Kraków 2005: Znak; A. Świtkiewicz-Blan-
dzi, Pseudo-Dionizy a Grzegorz Palams: Bizantyjska synteza wschodniej patrystyki, Warszawa 
2018: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.
123 M. Kowalewska, Mors ianua vitaes ..., op. cit., s. 165.
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warunkiem najwznioślejszej działalności, do jakiej zdolna jest ludzka dusza”124, 
twierdzi św. Bernard z Clairvaux125. Zaś św. Bonawentura dostrzega przemi-
jalność świata, i widzi w niej niebezpieczeństwo zagrażające zbawieniu du-
szy. Dlatego warunkiem rozwoju życia duchowego czyni pogardę dla świata  
i proponowaną przezeń radość, którą nazywa „zamaskowaną plagą”. Odrzuce-
nie realnego świata z jego codziennością jest rodzajem śmierci126.

Zdecydowanie pozytywnie postrzegał śmierć Jan Szkot Eriugena127, któ-
ry twierdzi, że „Właściwą historię człowieka stanowi przemiana, która rozpo-
czyna się właśnie ze śmiercią, znajdując swój finał w zjednoczeniu z Bogiem. 
Śmierć – zakończenie kary – nie jest śmiercią ciała lecz „śmiercią śmierci”128. 
Wraz z duszą, która w momencie śmierci rozpoczyna drogę powrotną do 
Boga, przeobrażenia doznaje także ciało, które uduchowia się i staje się czymś 
pozytywnym: następuje odzyskanie pierwotnego, utraconego w wyniku grze-
chu, stanu ludzkiej natury.

W świecie doczesnym, przemijającym jest nędzarzem i marnością, 
Świat nadprzyrodzony to nadzieja na osiągnięcie pełni bytu […]. 
Człowiek jest miejscem dobra i zła, życia i śmierci, ciała i ducha. Za-
tem fundamentalną cechą mentalności średniowiecznej będzie swoiste 

„rozdarcie”, tocząca się walka pomiędzy siłami ciągnącymi człowieka 
ku temu, co wieczne (walka pomiędzy nicością i pustką a wiecznym 
bytem, pełnią, doskonałością)129.

Platońskie stwierdzenie, że filozofia jest rozważaniem o śmierci, znajdujemy  
u Hieronima. W świetle tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chry-
stusa przed problematyką śmierci otwierały się nowe perspektywy, tak jak  
w pismach św. Augustyna, dla którego śmierć fizyczna jest oddzieleniem się 
duszy od ciała, przez co traci życie i staje się martwe, bo nie ma już czucia, 
ani świadomości, a śmierć duszy oznacza utratę mądrości nadprzyrodzonej, 
dlatego należy się starać o ‘dobrą śmierć’, która zazwyczaj jest następstwem 
‘dobrego życia’. Owo „rozdarcie” pojawia się u św. Augustyna, dla którego 
śmierć jest zdarzeniem, do którego należy się stale przygotowywać i w każdej 
chwili życia być gotowym na jej przyjęcie. Odnajdujemy u niego koncepcję 

124 Ibid., s.165.
125 P. Aube , Św. Bernard z Clairvaux, Warszawa 2019: PIW; R. Tichy, Mistyczna historia 
człowieka według Bernarda z Clairvaux, Poznań 2011: Flos Carmeli; I. Rogusz, Święty Ber-
nard, Kraków 2013: Wydawnictwo WAM.
126 Z. Kijas, Święty Bonawentura, Kraków 2002: Wydawnictwo WAM.
127 A. Kijewska, Eriugena, Warszawa 2005: WP.
128 M. Kowalewska, Mors ianua vitae…, op.cit., s.166.
129 S. Drogoś, Człowiek…, op.cit., s.72-73.
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platońską zakładającą, że śmierć to rodzaj ucieczki duszy z ciała, mające cha-
rakter jej wyzwolenia. Człowiek stanowi jedność ciała i duszy. „Dusza obec-
nością swą ożywia nasze ciało […] i podległe śmierci”130. Śmierć nie ma mocy 
zniszczyć rzeczy niezmiennych, a taką jest dusza. Ta z kolei uwięziona jest  
w ciele, które ma naturę zmienną i ulega śmierci. Człowiek winien pogodzić się  
z koniecznością własnej śmierci, mieć świadomość jej wyzwoleńczej siły, a do-
konywać się powinna w sposób naturalny. Śmierć jest więc wydarzeniem, do 
którego prowadzi życie człowieka, który winien być w pełni przygotowany na 
jej nadejście. Ten „kto ma zawsze przed oczyma godzinę śmierci i codziennie 
przygotowuje się do zgonu”131, stanie się szczęśliwy, gdyż osiągnie szczęście 
wieczne w spotkaniu z Bogiem. Niezbędne jest ciągłe memento mori, które jest 
napomnieniem i wezwaniem do prawego życia. Chwila nieuwagi może grozić 
piekłem132. Podobnie rzecz się dzieje w chwili, gdy tracimy kogoś bliskiego. 
Św. Augustyn po stracie przyjaciela doświadcza żałoby.

Jakimże bólem zamroczone zostało moje serce i na cokolwiek spojrza-
łem, widziałem śmierć. Męką było dla mnie poruszać się w mieście 
rodzinnym, niesamowitym smutkiem napawał dom rodzinny. Wszyst-
ko, co dzieliłem z przyjacielem, stało się, gdy jego zabrakło, nieznośną 
torturą. Oczy moje wypatrywały go wszędzie, a jego nie było. Nie-
nawistne było dla mnie wszystko, bo wszystko pozbawione było jego 
obecności. Znikąd nie mogłem usłyszeć słów: „oto idzie”, tak jak nie 
słyszałem, gdy za życia bywał czasem nieobecny. Stałem się sam dla sie-
bie wielkim pytaniem i pytałem własnej duszy, czemu jest taka smutna 
i czemu wywołuje we mnie taki zamęt i nie dawała mi odpowiedzi. 
A kiedym jej mówił: „ufaj Bogu”, słuchać nie chciała i słusznie nie 
chciała, ponieważ czymś bardziej rzeczywistym i lepszym był najdroż-
szy człowiek, którego utraciło, niż ów twór wyobraźni, któremu jej 
ufać kazałam. Jedynie płacz koił mnie i poił słodyczą i w zastępstwie 
przyjaciela stał się dla mnie tym, co mi było najmilsze133.

Ale już dla św. Ambrożego śmierć nie jest złem, bowiem nie ma jej ani  
u żyjących, ani u umarłych; „nie ma jej bowiem ani u pierwszych, bo jeszcze 
żyją, ani u drugich, bo ci już przez nią przeszli. Tak więc nie jest ona gorzką 
ani dla tych, którzy jej jeszcze nie mają, właśnie dlatego, że jest im nieznana,  
 
 

130 Św. Augustyn, O wielości duszy, [w:] ibid., Dialogi filozoficzne. Kraków 2001: Wydaw-
nictwo Znak, s.410.
131 S. Drogoś, ibid., s.73.
132 F. Copleston , Historia filozofii. Od Augustyna do Szkota, t.2, Warszawa 2004: PAX
133 Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 1949: Znak, ks.IV, s.107.
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ani dla tych, którzy już nie cierpią, gdyż chodzi o ciało, a w odniesieniu do 
duszy już zostali uwolnieni”134.

Teologia i filozofia śmierci swój najpełniejszy wyraz otrzymała za sprawą 
św. Tomasza z Akwinu, dla którego człowiek to taka jedność135, która jest za-
razem złożeniem z formy i materii, duszy i ciała, które dopełniają się, tworząc 
całego, zintegrowanego człowieka136. Św. Tomasz korzysta z klasycznie ufor-
mowanej przez Boecjusza definicji osoby, wedle której „persona est individua 
substantia naturae rationalis (osoba jest substancją indywidualną natury rozum-
nej)”137. Rozumność stała się wobec tego specjalnym identyfikatorem czło-
wieka. Jest ona wewnętrznym pierwiastkiem działania ludzkiego jako dzia-
łania szczególnie osobowego, cechującego się samoświadomością i wolnością. 
Substancja indywidualna to substancja pierwsza, którą jest tutaj określany  
i realnie istniejący człowiek-osoba138; jest ona taką w przeciwieństwie do sub-
stancji drugiej, która oznacza pewien ogół, czy też ( w przypadku człowieka) 
rodzaj ludzki. Człowiek-osoba jest więc bytem zintegrowanym, jednostko-
wym, niepowszechnym, wyjątkowym na tyle, że jego egzystencji nie da się  
w zadowalający sposób oddać139. Św. Tomasz podkreśla, że istnienie przysłu-
guje bezpośrednio duszy, a ciału tylko i wyłącznie poprzez duszę. Zniszcze-
nie ciała nie pociąga więc za sobą zniszczenia samoistnej substancji, jaką jest 
ludzka dusza-jaźń140. Musiałaby zajść specjalna interwencja Absolutu, który 
by duszę unicestwił, gdyż ona sama z siebie będąc w swej istocie duchem 
niezłożonym nie może utracić istnienia. Jedynie zatem Absolut jest racją 

134 Św. Ambroży, De obitu Valentiniani - Mowa na śmierć Walentyniana, Poznań 2007: Wy-
dawnictwo Naukowe UAM.
135 S. Świeżawski, Byt. Zagadnienie metafizyki tomistycznej. Kraków 1999: Znak; A. Scola,  
G. Marengo, Osoba ludzka: antropologia teologiczna. Poznań 2005: Pallotinum; M. Kowalczyk, 
Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego. Warszawa 2014: UKSW.
136 W. Cichosz,Koncepcja osoby ludzkiej w filozofii św. Tomasza z Akwinu, Studia Gdańskie, 
2000, 13, ss.175-186.
137 A. Bańka, Tomasza z Akwinu koncepcja człowieka a problem śmierci w świetle współ-
czesnej eschatologii (85-98), [w:] M. Wójtowicz, W. Kania red., Filozofia i śmierć, Katowice 
2007: FHU Kopalnia Skarbów s.c., s.86.
138 W. Granat, Personalizm chrześcijański: teologia osoby ludzkiej. Sandomierz 2018: Die-
cezjalne i Drukarnia w Sandomierzu; E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz 
wybór innych pism. Kraków 1965: Znak; G. Langameyer, Antropologia teologiczna. Kraków 
1995: Znak. 
139 E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1966: PAX; 
P.S. Mazur, Spór o substancjalną koncepcję osoby (55-82), [w:] P.S. Mazur, red., Spór o osobę  
w świetle klasyczne koncepcji człowieka. Studia i rozprawy, Kraków 2012: Wydawnictwo 
WAM; B. Wald, Bycie człowieka jest byciem osobą. Kontekst chrześcijański i podstawy filozo-
ficzne (17-33), [w:] Mazur, red., Spór o osobę...,op.cit.
140 A. Bańka, Tomasza z Akwinu koncepcja człowieka a problem śmierci w świetle współcze-
snej eschatologii (85-98), [w:] M. Wójtowicz, W. Kania red., Filozofia..., op.cit.
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zaistnienia duszy i jedynie on mógłby ją unicestwić141. Śmierć jawi się tu bądź 
jako zerwanie związku między ciałem a duszą, bądź, w myśl innych interpreta-
cji jako transcendowanie danego typu relacji dusza – ciało w kierunku wyższej 
jakości istnienia142. Nie jest rzeczą oczywistą, że doświadcza się śmierci. Czymś 
innym jest umieranie, czymś innym jest sama śmierć. Praktycznie człowiek 
nie może jej czuć, gdyż gdy ją czuje, już go nie ma143. Śmierć stała się więc 
przedmiotem doświadczenia mistycznego, co sprawia, że mistyk staje się mi-
łośnikiem śmierci, która niesie dla niego pełnię bytu, jest powodem radości, 
gdyż oznacza ostateczne wyzwolenie i zjednoczenie z Bogiem.

W filozofii św. Tomasza samoistne istnienie duszy dawało jej podstawę 
do egzystencji po śmierci ciała, zaś jej niekompletność (dusza jest substancją 
kompletną, gdy jest połączona z ciałem) uzasadniało potrzebę zmartwych-
wstania, a więc ponownego złączenia duszy i ciała144. Śmierć to rozpad ciała  
i duszy, w którym nieskazitelna dusza poruszająca siebie przechodzi od jedne-
go ciała do następnego. Znaczenie i sens śmierci człowieka można wyjaśnić je-
dynie w perspektywie śmierci Chrystusa, w sensie definitywnie pozytywnym. 

„Sama śmierć, która jest wielkim pytaniem dla każdego człowieka z osobna, 
każdy bowiem indywidualnie przechowuje swoją ciągłą pamięć przyszłej 
śmierci, staje się w ten sposób bardziej czytelna, ale także bardziej ludzka”145.

Elementem średniowiecznego (chrześcijańskiego) doświadczenia śmierci 
jest także jej kontekst eschatologiczny. Z racji funkcjonowania człowieka śre-
dniowiecznego w przeciwieństwach – między dobrem a złem, między ciałem 
a duszą, między tym, co wieczne a tym co zniszczalne, śmierć była wydarze-
niem oczywistym, które dotknie każdego człowieka i do którego trzeba się 
stale przygotowywać, bowiem nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi zgon i czy 
człowiek będzie miał czas na poprawę swojego zachowania. Nieprzygotowany 
na śmierć, skazany był na wieczne potępienie. Należało zatem w każdej chwili 
pamiętać o śmierci, bowiem powszechna była świadomość jej nieuchronności 
(mors certa, hora incerta). Mateusz z Krakowa tak pisał:

Umieć […] umierać to znaczy o każdej porze mieć sposobne ser-
ce i duszę ku niebu, aby, kiedykolwiek nadejdzie śmierć, zastała go  

141 M. Sikora red., Człowiek między filozofią a teologią. Wrocław 2009: Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej; J. Szarlej red., Człowiek w tradycji judeochrześcijańskiej: wybrane 
zagadnienia. Bielsko-Biała 2011: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej.
142 D. Ługowska, Oblicza śmierci …, op.cit., s.44.
143 M. Mróz, Doświadczenie śmierci a egzemplaryzm Chrystusa. Kilka uwag na kanwie myśli 
św. Tomasza z Akwinu (63-84), [w:] M. Wójtowicz, W. Kania, red., Filozofia..., op.cit., s. 81.
144 J. Legowicz, Historia filozofii średniowiecznej. Warszawa 1980: PWN, s.364-366.
145 Ibid., s.81; S. Stróżewski, O doświadczeniu śmierci (133-157), [w:] S. Stróżewski, O wiel-
kości. Szkice z filozofii człowieka. Kraków 2002: Znak, s.135.
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przygotowanym i aby przyjął ją bez ociągania się, tak jak każdy oblu-
bieniec oczekuje upragnionego przybycia drogiej mu osoby146.

Podstawą chrześcijańskiej eschatologii jest osoba Chrystusa (wcielenie, od-
kupienie) i obietnica bliskiego dokonania się historii (końca świata i zmar-
twychwstania do życia wiecznego). Jak wskazuje Philippe Aries, wizja sądu 
początkowo nie przerażała chrześcijan „[…] był on niegroźny i ukazywano 
go jedynie w perspektywie powrotu Chrystusa i przebudzenia sprawiedliwych, 
którzy powstają ze snu, aby wejść do światłości”147. Początkowo panowało 
przekonanie, że wskrzeszenie nie będzie dotyczyło wszystkich, a tylko prze-
znaczonych do wskrzeszenia. Jednak w późniejszych wiekach wizja sądu coraz 
bardziej niepokoiła i działała na wyobraźnię chrześcijan. Zmartwychwstanie 
dotyczyć miało wszystkich, a zbawienie bądź potępienie miało zależeć od pro-
cesu sądowego148. Wizja sądu ostatecznego jako procesu sądowego pojawiła 
się wyraźnie w XIII wieku, sędzią był Chrystus, a na potępionych oczekiwali 
już mieszkańcy piekieł.

Religia, w odróżnieniu od mitu, jest odkryciem i eksploracją zniewa-
lającej symboliki śmierci. Dochodzi do tego w różnej formie symbiozy 
z mitem i w różnych aspektach. Z istoty iluzyjnie, poruszająco, sta-
rała ona godzić każdego pojedynczego człowieka ze śmiercią; Henri 
Bergson „religię” określa jako instynkt gatunku ludzkiego [...] kultura 
postmityczna to gorzka próba obrony sensu przeciwko faktowi śmierci, 
ujmowanemu jako absurd. Współcześnie tylko w tym rozumieniu jest 
ona formą religijną. Cechuje ją idea więzi ludzi (braterstwo, miłość), 
związania ich przez śmierć, ale zawsze z racji „pozaświatowej” motywa-
cji (obowiązku lub miłości). Spór toczy się o to, czy wystarczy obronić 
sens tylko wewnętrznie, czysto osobowo, czy także transcendentnie lub 
ogólnometaforycznie; czy tylko instytucjonalnie, czy także osobowo149

Późnośredniowieczne150 wyobrażenie śmierci kształtowało się według 
formy percepcyjnej opartej na zmyśle wzroku: doznać zmysłowo obecności 
śmierci oznaczało widzieć martwe ciało151. Odkryciem człowieka tego okre-
su jest właśnie śmierć „ucieleśniona”: „kończące się średniowiecze potyka się  

146 M. Włodarski, Ars Moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku. Kraków 1987: Znak, s.56.
147 P. Areis, Człowiek i śmierć, Warszawa 1989: PIW, s.105
148 S. Drogoś, Człowiek…, op.cit., s.75.
149 J. L. Krakowiak Filozofia spotkania wobec śmierci (161-172), [w:] M. Wójtowicz, W. Ka-
nia red., Filozofia..., op.cit., s.161.
150 J. Le Goff, J.-L. Schlegel, O średniowieczu. Warszawa 2007: Oficyna Naukowa.
151 J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy. Warszawa 1995: Volumen: Dom Księgarsko-

-Wydawniczy KLON, s. 361.
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o trupa”152. Śmierć to przede wszystkim makabryczny kres życia doczesnego. 
„Ludzkie ciało jest bardziej zgnilizną niż prochem. Przeznaczeniem jego jest 
rozkład, zniszczenie”153. Do średniowiecznej wrażliwości przenika wątek upły-
wającego czasu i niechybnej śmierci154, która swoją mocą odwracania porząd-
ku życia budzi największy niepokój. Sprawia to, że w późnym średniowieczu 
nie ma już starożytnego oswojenia lęku.

Pojmujesz tedy, że skoro człowiek umrze, wówczas to, co w nim wi-
dziane, ciało, to, co na widoku leży, a co my trupem nazywamy, któ-
remu się wypada rozłożyć i rozpaść, i rozwiać na wszystkie strony, nie 
w tej chwili doznaje czegokolwiek w tym rodzaju, ale wytrzymywać 
zwykło dosyć długi czas, choćby nawet bardzo delikatne ciało miał ten, 
który umarł, a nawet w takiej krasie wieku bardzo długo trwa;[…]155.

Pojawia się w to miejsce apoteoza lęku przed śmiercią i rozpadem ciała156. 
Choroba i śmierć dostarczają jedności zmysłowych157, które zaręczają o prze-
mijaniu i chwiejności ludzkiego losu, odsłaniając dwoiste oblicze urody czło-
wieka – jego równie naoczną brzydotę. Ta biegunowość doznań człowieka 
utwierdza pozorność przedmiotu doznań158. Apogeum zmysłowego zaabsor-
bowania śmiercią była makabra, ukrywająca pokłady upiornych fantazji, pro-
wadząc do obsesyjności tematu śmierci u schyłku średniowiecza, która wy-
rażała się w ciągłej świadomości – memento mori – oraz świadomości faktu 
jej nieuchronności, ors certa, hora incerta159. Pierwsze plastyczne wyobrażenia 
motywu śmierci pojawiają się na freskach z Kościoła opactwa La Chaise Dieu 
w Owernii (1390-1410)160. W 1485 roku Guyot Marchant ozdabia drzewo-
rytami pierwsze wydanie La Danse macabre. Wszędzie prócz motywu śmierci 
pojawia się także motyw tańca. 

152 J. Barański, Śmierć i zmysły. Doznania, wyobrażenia, przemijanie. Wrocław 2000: Wy-
dawnictwo Astrum, s.361; L.-T. Thomas, Trup: od biologii do antropologii. Łódź 1991: Wy-
dawnictwo Łódzkie.
153 J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni. Warszawa 1997: Dom Wydawniczy Bellona, 
s.128.
154 J. Le Goff., Długie średniowiecze. Warszawa 2007: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego.
155 Platon, Fedon…, op.cit., s. XXIXC.
156 J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała w średniowieczu. Warszawa 2018: Wydawnictwo Aletheia
157 G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby. Od średniowiecza do współczesności. Warszawa 
1997: Oficyna Wydawnicza Volumen.
158 J. Barański, Śmierć i zmysły…, op.cit., s.17; U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu. Kraków 
2006: Znak; J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Kraków 2016: Wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda.
159 J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała…, op.cit.
160 J. Heers, Święta głupców i karnawały. Warszawa 1995: Volumen; R. Sennett, Ciało i ka-
mień: człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Gdańsk 1996: Wydawnictwo MARABUT.
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Być może owa równość wobec rytmu tańca, równość w doznaniu 
podniet seksualnych kojarzyła się z równością wszelkich stanów wo-
bec śmierci. Być może krąg taneczny odpowiadał w średniowiecznej 
i renesansowej wyobraźni kołu fortuny, które przetaczało się przez 
ludzki żywot, świadcząc o kruchości pozycji społecznej i znikomości 
dóbr doczesnych. Przemijanie powinno również mieć swoją zmysłową 
dynamikę. Być może to właśnie taniec jej dostarczał161.

Przerażenie perspektywą utraty życia powoduje, że na przedstawieniach Dance 
Macabre, dochodzi do paradoksalnej sytuacji. Otóż cechą zmarłych jest wital-
ność, mroczna zmysłowość i seksualność, która jest podtekstem tańca. Żyjący 
w przerażeniu zastygają w bezruchu, jakby oczekując na moment porwania 
przez triumfującą śmierć. Triumfuje ona, ponieważ czyni życie bezwartościo-
wym, bezlitośnie niwecząc wszelką radość i szczęście. Następuje odwrócenie: 
to, co przynależy do życia, śmierć czyni swoim atrybutem.

Człowiek późnego średniowiecza odkrył, że jest przegrany. Doznał 
egzystencjalnego wstrząsu; zdał sobie sprawę z własnej skończoności, 
której już nie koiła najbardziej rozpowszechniona strategia walki ze 
śmiercią, jaką była wizja nieśmiertelnego bytowania w niebiańskich 
krainach. Jest to rozdarcie pomiędzy „wymaganiami” śmierci a pra-
gnieniami pozostawienia czegoś z życia, wydarcie śmierci choć frag-
mentu świata, zanegowania jej totalności. Rodzi się w człowieku po-
trzeba oszukania śmierci162 .

Wiek XIV i XV to wzrost poczucia indywidualności, co jest mocno 
związane ze świadomością śmierci i wpływa na jej percepcję. Wyrazem in-
dywidualizacji były Artes Moriendi, czyli traktaty o charakterze podręczniko-
wym, traktującym umieranie jako sztukę. Artes Moriendi to samoświadomość 
umierania, poczucie odpowiedzialności za swoje życie, prawo i obowiązek 
rozporządzania sobą, swoją duszą, ciałem i przekonaniem o wadze ostatnich 
postanowień. „Publiczny charakter śmierci tradycyjnej to jej istotna cecha, 
która z czasem zacznie zanikać. Śmierć jednostki dotykała całą lokalną spo-
łeczność. Umierający stawał się ośrodkiem zgromadzenia. Przejmował on 
nad otoczeniem rolę dominującą, wydawał ostatnie polecenia, żegnał się  
z rodziną i przyjaciółmi”163. Śmierć w XV wieku to nie „[…] średniowieczna 
śmierć abstrakcyjna, przejście do innego świata, ale śmierć ucieleśniona[...]”164.  

161  J. Barański, Śmierć i zmysły…, op.cit., s. 20.
162 S. Drogoś, Człowiek…, op.cit., s.82-83.
163 Ibid., s.77; W. Wańczowski, Księga żałoby i śmierci, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, cop.
164 J. Le Goff , Kultura...,op.cit., s. 361.
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Jeszcze w połowie XI wieku śmierć w sztuce plastycznej była przedstawiona 
jako zmarły człowiek, po którym nie widać ani jej znamion, ani rozkładu 
zwłok. Późnośredniowieczny człowiek widział już na drzeworytach szkielety  
i trupy w różnym stadium rozkładu165. Śmierć i jej zaświaty to świat odwróco-
nych struktur życia codziennego.

We wszystkich artystycznych przedstawieniach grozę śmierci uzysku-
je się mnożeniem symboli i ich wzajemnym związkiem, który dobit-
nie wyraża tragiczny i nieubłagany koniec życia, lecz już nie czerpie 
się środków wyrazu z jakości doznań zmysłowych życia codziennego.  
To gra emocji, których już nie zmysły dostarczają. Emocjonalną reak-
cję na przedstawienie śmierci wyzwalają symbole166.

Wizerunek śmierci ustąpił obrazowi wyobrażenia śmierci. Wzrokowa forma 
percepcyjna pozostawia swoje ślady, stanowi formę dla innych doznań zmy-
słowych, jest częścią zmysłowej mozaiki, którą układa przez kilka następnych 
stuleci doświadczania śmierci. Wizerunek śmierci nadal jest elementem histo-
rycznego lęku przed śmiercią, jest swoistym źródłem doświadczenia, z którego 
jeszcze dziś wyłania się makabryczny obraz śmierci167.

Następne wieki są odejściem od średniowiecznych wizji przepajanych 
lękiem i przerażeniem ujmujących śmierć w kontekście religijnym. Śmierci 
odebrany zostanie jej aspekt zmysłowy, upiorny, ucieleśniony. Stanie się zno-
wu śmiercią abstrakcyjną. Wraz z rozwojem humanizmu i powrotem do prze-
słania starożytnej Grecji śmierć staje się pogodną nauczycielką życia, która 
uczy, że mniejsze przywiązanie do świata czyni śmierć łagodniejszą, a życie 
bardziej pogodnym. „To życie, z którego śmierć usunięto na bezpieczną od-
ległość, wydaje się nam mniej rozkochane w rzeczach i ludziach niż życie, 
którego centralnym punktem była śmierć”168.

Odrodzenie rozwinęło nurt humanizmu i naturalny system kultury. 
Nowy obraz świata i odmienny od średniowiecznego stosunek człowieka do 
niego pociągał za sobą odmienną refleksję fizjologiczną, według której istnieje 
tylko jeden świat, tu i teraz, doczesności, która jest istotą ludzkiego działania, 
a życie ludzkie jest ograniczone w czasie, trwa krótką chwilę, w przestrzeni 
jest zaledwie mikroskopijną częścią wszechświata. W takim intelektualnym 
obrazie świata i człowieka różnie pojmowano sprawę śmierci i stosunku do 

165 J. Barański, Śmierć…, op.cit., s.34; J. Le Goff, N. Truong, Historia…, op.cit., s.24; K. Ko-
walski, Eros i kostucha, Warszawa 1990: PIW. 
166 Ibid., s.34; J. Łotman, Kultura i eksplozja. Warszawa 1999: PIW.
167 J. Le Goff, Długie..., op.cit.
168 P. Aries, Człowiek…, op.cit., s.310.
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niej, czego efektem jest to, że wyłoniły się dwa stanowiska – jedni myśliciele 
uważali, iż należy stale, świadomie zajmować się śmiercią, a drudzy, że zjawi-
sko śmierci winno być poza zainteresowaniem filozofii169.

Znaczenia nabierają tendencje naturalistyczne i materialistyczne w an-
tropologii, co jest wynikiem wzmożonych dyskusji na temat nieśmiertelności 
duszy i problemu dalszej egzystencji po śmierci, rozpoczętych w XV wieku. 
Wyodrębnia się dwie, opozycyjne wobec siebie, interpretacje. Pierwsza z nich, 
chrześcijańska, dążyła do uzgodnienia poglądów Arystotelesa z nauką Kościo-
ła w duchu spirytualizmu Platońskiego. Chrześcijaństwo stojąc na stanowisku 
immortalizmu, broniło koncepcji indywidualistycznej, niematerialnej, nie-
zniszczalnej duszy ludzkiej. Druga zaś, to interpretacja aleksandryjska (Alek-
sander z Afrodyzji) i Awerroesa, która utożsamiała duszę rozumną z intelek-
tem. Jej rzecznicy dowodzili, iż dusza po śmierci, czyli zerwaniu łączności  
z materią, nie jest bytem jednostkowym, gdyż zgodnie z zasadą indywiduującą 
na gruncie Arystotelesa nie można mówić o wielości dusz170.

Choć Renesans nie opracował nowego systemu filozoficznego, to stwo-
rzył nowy sposób patrzenia na rzeczy, nowy sposób interpretacji rzeczywisto-
ści. Wpłynął on na głębię i rozwój kultury i życia społecznego owych czasów171. 
Narodził się humanizm, przez który „rozumiemy jedynie generalną tendencję 
tego okresu do nadawania największej wagi studiom klasycznym i do uzna-
wania starożytności klasycznej za ogólną normę i wzór, którymi należało się 
kierować we wszelkiej działalności kulturalnej”172. W miejsce zainteresowań 
nadprzyrodzonych i ascetycznego poglądu na świat wprowadzili humaniści 
wartości doczesne, afirmację życia, kult pracy i tworzenia. Zmierzając w kie-
runku pełnego dowartościowania wszystkiego, co ludzkie. Powstały wówczas 
humanizm i antropocentryzm nawiązywały do zasadniczego zrębu antycznej 
formuły, wypowiedzianej przez Protagorasa: Człowiek jest miarą wszystkich 
rzeczy, stawiającej w centrum uwagi człowieka, traktując go jako podmiot,  
a równocześnie jako wartość najwyższą. 

Humaniści sięgnęli do mistrzów starożytnych, którzy stali się wzorami 
nowej kultury, potęgując ogólną tendencję kierowania myśli i pragnień nie  
w zaświaty, lecz wyłącznie ku ziemskiemu światu i życiu. Nowe siły 

169 S. Drogoś, Czlowiek…, op.cit., s. 83-87.
170 Ibid., s.84; S. Świeżawski, Dzieje..., op.cit.; Reale, Myśl..., op.cit., T.6; Reale, Historia..., 
op.cit. T.2.
171 S. Siankiewicz, Między średniowieczem a renesansem. Francisco Petrarka o śmierci (375-
387), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2005, s.375; E. Garin, Filozofia Odrodze-
nia we Włoszech. Warszawa 1969: PWN.
172 P. O. Kristaller, Humanizm i filozofia, cztery studia. Warszawa 1985: PAN, s.42.
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rozprawiały się z tradycją Średniowiecza, które rzeczom tego świata odmawia-
ła wartości. Dawne ideały przestały być atrakcyjne, co spowodowało koniecz-
ność szukania nowych wartości, to zaś sprzyjało rozwojowi życia umysłowego –  
w ten sposób dochodzimy do źródeł humanizmu. Średniowieczne zanurze-
nie jednostki w uniwersum świata, przypisanie jej ściśle określonego miejsca 
w powszechnie obowiązującej hierarchii bytów i ról, odbierało poczucie in-
dywidualności, czyniło człowieka anonimowym, choć niezbędnym trybem 
machiny, od której wymagano idealnej, lecz typowej dla spełnienia funkcji 
doskonałości. W ten sposób ustawiony, świadomy swej roli oraz przeznaczenia 
człowiek zyskiwał poczucie bezpieczeństwa i przeświadczenie, że nie powinien 
wchodzić w konflikt ze światem, ani tym bardziej z samym sobą, wiedząc, kim 
jest i jak ma postępować. Człowiek ówczesny żył w poczuciu stałego zagroże-
nia, wobec którego wszystko wydawało się marne i znikome. W średniowie-
czu umarły stawał się wyobrażeniem śmierci, które jest bezlitosnym wrogiem 
i prześladowcą człowieka. Dzieło poruszając temat „wzgardy świata” akcen-
towało motyw vanitas, tj. marności, ukazując uciechy, pokusy i wspaniałości 
życia jako zwodnicze i podlegające nieubłaganej władzy śmierci173. Człowiek 
składający się z pierwiastka duchowego i materialnego posiadał cechy rzeczy 
przemijających jak i wiecznych, co jednocześnie wprowadzało swego rodzaju 
harmonię połączenia obu i tragedię przemijających elementów174.

Filozofia Kartezjusza wniosła do antropologii dualizm psychofizyczny, 
który dzielił człowieka na dwie substancje. Tą podstawową jest duchowe „ja”, 
a tą problematyczną jest ciało. W takiej sytuacji to, co specyficznie ludzkie, 
łatwiej będzie odtąd zobaczyć tam tylko, gdzie jest to, co świadome. Źródłem 
dualizmu antropologicznego było więc przyjęcie zasady metodycznego wąt-
pienia, które powoduje, że podmiot poddaje wątpieniu wszelkie dostępne mu 
dane. Po zwątpieniu we wszystko jedynie pewną rzeczywistością staje się samo 
wątpienie – to zaś jest pewnym sposobem myślenia cogito ergo sum175.

W dualizmie kartezjańskim, tym co ginie jest to, czemu można przy-
pisać atrybut rozciągłości. Co jest związane z myślą nie może podpa-
dać pod śmierć zmysłową – bo jest poza czasem i przestrzenią. Śmierć 
zaś jest wkomponowana w rozciągłość. W sposób bezpośredni dana  
 
 

173 J. Huizinga, Jesień ..., op.cit.
174 S. Siankiewicz, Między…, op.cit., s.385-386.
175 H. Kiereś, Kartezjanizm (455-523), [w:] A. Maryniarczyk red., Powszechna Encyklopedia 
Filozofii, T. 5. Lublin 2004: RW KUL; F. Copleston, Historia filozofii. Od Kartezjusza do 
Leibniza, T.4, Warszawa 2009: PAX.
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jest tylko świadomość. Cielesność objawia się człowiekowi pośrednio.  
A zatem śmierć dotycząca ciała także jest mu dostępna nie wprost176.

W duchu dualizmu kartezjańskiego ginie wszystko co substancjalne, włącznie 
z Bogiem, wieczna staje się tylko myśl.

176 D. Ługowska, Oblicza …, op.cit., s.43.
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Każdy umiera za siebie, swoją 
śmiercią, na własny rachunek1 -  

nowożytny obraz 
umierania i śmierci

Rzeczywista śmierć zawsze się prezentuje jedynie jako nieprzewidzia-
ne – jeśli chodzi o moment i sposób, w jaki nastąpi – potwierdzenie 
intuicyjnej pewności, która stanowi element wszelkiego przeżywania 2.

Max Scheler

Burzenie chrześcijańskiej, teocentrycznej wizji świata, z którą powiązana 
była wiara w nieśmiertelną duszę, wzmogła XVII-wieczna rewolucja nauko-
wa, zastępująca spekulatywną filozofię, filozofią przyrody. Dyskurs na temat 
śmierci miał w kulturze Zachodu do czasów Oświecenia najczęściej postać 
filozoficzno-teologiczną. „Zasadniczy przełom dokonał się w 1795 roku, kie-
dy to ukazała się książka Salomona Anschele [...], stanowiąca w owym czasie 
pierwsze naukowe kompendium wiedzy o śmierci i dającą początek próbom 
dyskursu i języka sensu stricto naukowych”3. Nowe tendencje wskazują, że ży-
cie ludzkie jest ograniczone w czasie do krótkiej chwili, a w przestrzeni do ma-
lutkiej cząstki wszechświata. Nowa rola człowieka w kosmosie wywołała wręcz 
szok, z którego powodu ginie na stosie Giordano Bruno, autor koncepcji 

1 V. Jankelevitch, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci (43-76), [w:] S. Cichowicz, J. M. Godzi-
mirski, Antologia..., op.cit., s.30.
2 M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybrane, Warszawa 1994: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, s. 89.
3 J. Gajda-Krynicka, Tanatologia...,op.cit., s.14.



56

ROZDZIAŁ 2

wielości światów. Z kolei Pascala przerażała wizja wielkiego wszechświata. Za-
miast wieczności, człowiek zostaje umieszczony na horyzontalnej linii czasu, 
bez wyraźnego początku i zakończenia, dlatego uważał, że myślenie o śmierci 
i działanie człowieka winno być stale związane z myślą o śmierci „niepodobna 
uczynić bodaj jednego kroku z sensem i rozwagą inaczej, niż miarkując go we-
dle tego punktu, który musi być naszym ostatecznym celem”4. Śmierć uważa 
za stan ostateczny w przeciwieństwie do życia, które jest tylko chwilą. Myśląc 
o swojej skończoności zaczyna człowiek panować nad światem, który utracił 
dominującą rolę w przyrodzie. Warunki egzystencji stają zatem w opozycji 
do dążeń i roszczeń człowieka, aby pełnić nadrzędną rolę w świecie. I nauka  
i religia chcą wynieść człowieka ponad przyrodę. 

Zdawał sobie z tego sprawę Montaigne, czyniąc śmierć czynnikiem afir-
macji życia. Ponieważ człowiek nie chce zgodzić się na własną śmierć, toteż jej 
zaprzecza. Montaigne obserwując człowieka, analizował strategie zaprzeczania 
własnej śmiertelności, którego podstawą jest przeciwstawienie sobie śmierci  
i życia, tzn. nie można naprawdę cieszyć się życiem, jeżeli żyje się w perspekty-
wie śmierci. Człowiek rozumny rozmyśla o swoim zgonie, a nierozumny tkwi 
w zaślepieniu i ciemnocie. „Nawet, gdy jesteśmy w pełni sił, zaniechanie myśli 
o śmierci, jako rzeczy bardzo oddalonej, byłoby szaleństwem”5. Świadomość 
nieuchronności końca własnego życia rodzi w człowieku niepokój, lęk, bunt, 
nastawienie niezgody na ten koniec i stale towarzyszące przerażenie. Dlatego 
ludzie podejmują szereg działań, które mają pozwolić im zapomnieć o śmierci. 

„Idą, kręcą się, tańczą: o śmierci ani słuchu, wszystko to bardzo piękne, ale 
za to, kiedy przyjdzie do nich albo do żony, dzieci, przyjaciół, zaskakuje ich  
z nienacka i chyłkiem, cóż za cierpienie, krzyki, co za szaleństwo, jaka rozpacz” 
6. Według Montaigne’a jest to fałszywy sposób zaprzeczania śmierci, gdyż pro-
wadzi do powstania wielu złudzeń, racjonalizacji, które ostatecznie nie czynią 
człowieka wolnym od strachu, a wręcz ów strach wzmagają. Inną strategią 
jest próba zapominania o śmierci, która okazuje się być niebezpieczna, gdyż 
zaskakuje człowieka nieprzygotowanego na jej przyjęcie. A człowiek nieprzy-
gotowany nie może przyjąć jej godnie i ze spokojem.

Lekarstwem pospólstwa jest nie myśleć o tym, ale jaka głupota, jakaż tę-
pość może sprowadzić tak grube zaślepienie?[…] Wystarczy jeno nazwać  
 

4 B. Pascal, Myśli. Warszawa 1989: IW PAX, s.163.
5 R. Tokarczyk, Prawa…, op.cit., s.319.
6 M. de Montaigne, Próby, Ks.1, Warszawa 1985: PIW, s.206; K. Osmańska, Śmierć według 

‘Prób’ Michela de Montaigne, Studia Filozoficzne, 1979, 11.
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śmierć, aby tych ludzi przerazić, większość odżegnuje się jakoby na 
imię diabła7.

Także nieautentyczną postawą wobec śmierci są próby oswajania jej za 
pomocą różnych form religijnej pociechy, spełniających zapotrzebowanie na 
ludzkie pragnienie nieśmiertelności i wyjątkowości.

Nie przebywamy nigdy w sobie; zawżdy jesteśmy poza sobą; obawa, 
pragnienie, nadzieja popychają nas ku przyszłości i obejmują świado-
mość i ocenę tego, co jest, aby nas zbawić tym, co będzie, ba, wtedy 
zgoła, kiedy nas już nie będzie8.

Nieumiejętność życia „tu i teraz” wynika z błędnego przekonania, iż „życie 
jest gdzie indziej”. Istotnym elementem religii jest umieszczenie istoty życia 
tam, gdzie życia nie ma, a istoty śmierci tam, gdzie jest życie. Montaigne 
nawiązując do poglądów Epikura i Demokryta wskazywał na jedność duszy i 
ciała. Dusza powstaje wraz z ciałem i wraz z nim umiera. Tym samym sprze-
ciwia się wszelkiemu spirytualizmowi, który dopuszcza istotową odrębność 
duszy i ciała, a także poglądom Platona o odwiecznym bytowaniu duszy przed 
urodzeniem ciała (anamnezis). Montaigne widział w człowieku tylko istotę 
śmiertelną, dla którego śmierć jest chwilą, po której jest nicość, a treść, jaką 
próbujemy jej nadać, nie należy do niej, gdyż idea śmierci jest pusta. Przeraża 
nas to, co w owej absolutnej pustce umieścimy. Ale to nie śmierć, ale wy-
obrażenia o niej są przerażające. „Sądzę po prawdzie, iż to owe wytwarzanie 
i straszliwe ceremonie, jakimi ją otaczamy, bardziej nas przerażają niż ona 
sama”9. A przecież świadomość śmierci nie musi być dla człowieka udręką. 
Może być darem, jeżeli jest sposobnością do życia autentycznego, uwzględnia-
jącego swoje warunki graniczne. Zgoda na śmierć, której doświadczenie radzi 
porównać do snu lub zwykłego omdlenia, „za życia jeszcze daje nam poznać 
[natura] wieczny stan, jaki nam przeznacza po jego upływie, aby nas doń przy-
zwyczaić i odjąć przed nim obawę […]. Obawiać się możemy jedynie chwil 
poprzedzających ją; te zaś mogą podpadać doświadczeniu”10, to równocześnie 
zgoda na świat i na rolę, jaką w nim pełni człowiek. Dlatego warunkiem au-
tentycznego życia jest świadomość czyniąca śmierć częścią życia. „To istnie-
nie, którym się cieszycie, należy zarówno do życia, jak do śmierci. Pierwszy 

7 Ibid., s.204.
8 Ibid., s.147.
9 Ibid., s.216.
10 M. de Montaigne, Próby, t.2, Warszawa 1985: PIW, s.75.
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dzień narodzin prowadzi was zarówno do śmierci, jak i do życia.[…] Tkwicie  
w śmierci, gdy tkwicie w życiu”11.

W XVII wieku włączono ciało, proces umierania, jak i całego człowie-
ka w racjonalny dyskurs naukowo-medyczny. Człowiek, jak i jego ciało, nie 
funkcjonuje już w kontekście metafizycznym, w którym stanowił jedność ze 
światem. Przejmują go lekarze, którzy zaczynają budować nowy wizerunek 
ciała ludzkiego, poddając go dokładnemu badaniu. „Śmierć i martwe ciało 
stanowią same w sobie przedmiot badań naukowych, niezależnie od przyczyn 
zgonu; to znaczy, że studiuje się zjawisko przed poznaniem jego przyczyn i to 
nie tylko po to, aby je poznać”12.

Faktem przyrodniczym dla F. Bacona była śmierć, co oznacza, że czło-
wiek umiera tak, jak wszystko inne należące do natury13. „Jest równie natural-
ną rzeczą umierać, jak się rodzić”14. A skoro śmierć jest faktem przyrodniczym, 
to powinna podlegać takim samym prawom, co przyroda. Miarą duchowego 
zwycięstwa nad śmiercią jest osiąganie kolejnych etapów życiowych. Towa-
rzyszy im jednak lęk przed śmiercią, który jest wynikiem nieznanego i ma 
naturę dziecięcego lęku przed nieznanym.

B. Pascal sportretował człowieka jako istotę tragiczną rozdartą między 
nicością a nieskończonością. Nicość jest dolnym, nieskończoność – górnym 
kresem naszego istnienia. Życie, które zostaje nam dane w chwili narodzin, 
to pusta forma; do nas należy wypełnienie jej treścią i od nas w największej 
mierze zależy, jaka będzie owa treść. Próba ucieczki przed odpowiedzialno-
ścią za ostateczny kształt własnego życia, sięganie po usprawiedliwienie do 
zewnętrznych okoliczności: „jestem takim, jakim mnie uczyniło moje otocze-
nie” – mają w sobie coś z samooszukiwania. Oczywiście, każdy z nas jest na 
wiele sposobów zależny od zewnętrznych wpływów i okoliczności, lecz nie to  
w istotnej mierze decyduje o tożsamości człowieka: o tym, kim naprawdę jeste-
śmy zależy od naszej zdolności do podejmowania decyzji i wprowadzenie ich 
w czyn. Nasze wybory rzeźbią człowieczeństwo15. Pascal twierdził, że człowiek 
wszystkich czasów i w każdym miejscu stojąc twarzą w twarz ze śmiercią od-
krywa siebie. „Nawet gdyby cały Wszechświat gotował się do zgniecenia czło-
wieka, góruje on nad tym, co go zabija, ponieważ wie, że umiera. Wszechświat 

11 Ibid., s.212-213.
12 P. Aries, Człowiek..., op.cit., s. 347.
13 B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1963: PWN; W. Ta-
tarkiewicz, Historia…, op.cit.; J. W. Sarna, Człowiek..., op.cit.
14 T. Gadacz, O życiu …,op.cit., s.98.
15 K. Wieczorek, Bogowie mają wieczność, ale nie mają teraźniejszości. Glosa do Achillesa (17-
24), [w:] Kolbuszewski red., Problemy..., 2004, op.cit., s.17.
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zaś nad nim ma te przewagę, że tego nie wie”16. Wyraża on najlepiej ową 
świadomość śmierci, która różni człowieka od reszty świata, a szczególnie od 
świata zwierzęcego. Uważa, że myślenie o śmierci i działania człowieka win-
ny być związane stale z myślą o śmierci „niepodobna uczynić bodaj jednego 
kroku z sensem i rozwagą inaczej niż miarkując go wedle punktu, który musi 
być naszym ostatecznym celem”17. Śmierć uważał za stan wieczny w prze-
ciwieństwie do życia, które jest tylko chwilą. Myśląc o swojej skończoności 
zaczyna człowiek panować nad światem18. Człowiek wie. A dzieje jego od 
samego początku potwierdzają, że między nim a śmiercią, nim a umarłymi, 
nim a świadomością śmierci zadzierzgnęły się najróżniejsze i znamienne więzi, 
dzięki którym nieustannie potwierdzał swoje człowieczeństwo. „Właściwością 
człowieka jest cześć dla zmarłego, to zaś zawiera w sobie pewną koncepcję 
śmierci”19. Nie ma miejsca na jakikolwiek niepokój związany ze skończono-
ścią ludzkiego istnienia, twierdził Benedykt Spinoza20, gdyż śmierć jest nico-
ścią, przed którą lęk może być pokonany przez rozumne działanie. Pewien 
rodzaj nieśmiertelności człowiek może osiągnąć poprzez odkrywanie prawdy, 
czynienie dobra, a przez to wpisując się w historię ludzkości21.

John Locke zaś uznał, że istnienie osoby ludzkiej, jej tożsamość są wy-
razem samowiedzy. Świadomość w jego koncepcji jest centralnym atrybutem 
człowieczeństwa. Człowiek staje się sobą w procesie nabywania świadomości. 
Być człowiekiem to być świadomym. W związku z powyższym, śmierć to nic 
innego jak aktualny brak świadomości22.

Ponieważ D. Hume zakładał, że poczucie własnego ja jest iluzją powstałą 
z przeżyć płynących z percepcji, to człowiek odbiera to, co widzi, słyszy, czu-
je niezawodnie. Informacje płynące od zmysłów są odbierane w postaci „ja 
tu widzę”, „ja tu słyszę”. Śmierć byłaby rozumiana jako utrata możliwości  
 

16 E. Le Roy Ladurie, Oblicza śmierci w ludzkiej historii (69-79), [w:] Ch. Chabanis, Śmierć, 
kres czy początek? Warszawa 1987: Instytut Wydawniczy PAX, s.69.
17 B. Pascal, Myśli..., op.cit., s.163.
18 A. Siemianowski, Wielkość i mądrość człowieka: rozważania o Pascalu, Wrocław 1993: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
19 E. Le Roy Ladurie, Oblicza…, op.cit., s.71.
20 M. Kostyszak, Spinoza a Pascal: porównanie postaw filozoficznych, Wrocław 1993: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
21 T. Gadacz, O życiu…, op.cit. ; T. Gut, Spinoza o naturze ludzkiej. Lublin 2011: Wy-
dawnictwo KUL; A. Domasio, W poszukiwaniu Spinozy: radość, smutek i czuwający mózg. 
Poznań 2005: Rebis. 
22 A. Grzeliński, Doświadczenie i rozum: empiryzm Johna Locka. Toruń 2019: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; F. Copleston, Historia filozofii, T.5, Od Hobbesa do 
Hume’a. Warszawa 2005: PAX; Z Ogonowski, Locke. Warszawa 1972: KiW.
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percypowania, co w konsekwencji może oznaczać, że człowiek znajdujący się  
w śpiączce nie jest już człowiekiem23.

Według I. Kanta24 człowiek jest potencjalną rozumnością. Jego rozwój 
polega na porządkowaniu chaosu do pełnej racjonalnej świadomości25. Zwie-
rzęcość26 zostaje przekroczona przez rozumność27. Śmierć w kontekście tego 
określenia, można utożsamiać z brakiem rozwoju w kierunku racjonalności 
albo jego utratą. Rozumienie śmierci ma więc charakter metaforyczny28.

Nowożytność pragnie oswoić zagrożenia płynące z ciała ludzkiego; pra-
gnie poddawać terapii i resocjalizować jednostkę w zamkniętych instytucjach, 
które chronić mają innych przed niebezpiecznym dotykiem, nadal przyno-
szącym nieczystość fizyczną i moralną29. Tworzy już w połowie XVII wie-
ku pierwsze zakłady izolujące osoby chore i umierające30. Powstanie szpitala 
ogólnego w XVII wieku raz jeszcze potwierdza społeczną użyteczność izo-
lacji31: biedota, żebracy, chorzy i szaleńcy, „co język zapożyczyli od diabła”, 
internowani są w murach szpitalnych, poddawani katechizacji i resocjalizacji 
przez pracę. Ta rozbudowana strategia izolacji choroby i śmierci związana jest 
z nową formą percepcji, która usprawiedliwiała się pod koniec XVII wieku, 
swoimi jakościami zmysłowymi, wypełniała wyobrażenia śmierci i nadawała 
jej nie tylko znamiona realności, ale również cechy makabryczności. Lęk przed 
umieraniem i martwym ciałem odnalazł nową zmysłową przedmiotowość, 

23 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, T.2, O uczuciach. Warszawa 1963: PWN; T. Siecz-
kowski, Dawid Hume: krytyka epistemologii. Łódź 2017: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego; T. Tulejski, Konserwatyzm bez Boga: Dawida Hume’a wizja społeczeństwa, państwa 
i prawa. Warszawa – Chicago 2009: Fijar Publishing; A. Grzebiński, Kategoria „podmiotu” 
i „przedmiotu” w Dawida’a Hume’a nauce o naturze ludzkiej. Toruń 2005: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; B. Stroud, Hume. London 1981: Routledge&Kagan Paul.
24 L. Kusak, U źródeł współczesnej filozofii człowieka. Kant Nietzsche. Kraków 2007: Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej.
25 I. Kant, Koniec wszystkich rzeczy. O niedawno powstałym, wyniosłym tonie w filozofii. 
Toruń 1996: Wydawnictwo Comer.
26 J. Nowotniak, Różne strony zmysłowości w filozofii Kanta. Warszawa 2010: Oficyna Wy-
dawnicza SGH.
27 A. Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia: Kant, Hegel, Kierkegaard. Kąty 
2011: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
28 M. Leśniewski, J. Rolewski red., Kant a metafizyka. Toruń 2010: Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; H. T. Mikołajczyk, Kant i postkantowskie projekty 
nowożytności i współczesności: impresje filozoficzne. Słupsk 2012: Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Pomorskiej.; A.J. Noras, Kant i Hegel w sporach filozoficznych XVIII i XIX wieku. 
Katowice 2007: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
29 M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Warszawa 1987: PIW; Ibid., Nadzo-
rować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa 1993: Alatheia: Spacja.
30 Ibid., Narodziny kliniki. Warszawa 1999: Wydawnictwo KR.
31 G. Vigareloo, Historia czystości i brudu: higiena ciała od czasów średniowiecza. Warszawa 
2012: Wydawnictwo Alatheia; M. Foucault, Choroba umysłowa a psychologia. Warszawa 
2000: Wydawnictwo KR.
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którą budowały doznania węchu32. Kulturowa aktywność węchu, związana 
przede wszystkim z uprzedzeniem śmiertelnego odoru noszonego przez po-
wietrze, stworzyła podstawy praktyki czystości, będącej nowym stopniem dy-
stansu cywilizacyjnego. Jego wyrazy powołały odmienną historycznie formę 
panowania nad biologicznością człowieka – nowe studium uspołecznienia 
ciała. Kształtowanie się nowego dystansu cywilizacyjnego

rozgrywa się w trzech ściśle ze sobą powiązanych obszarach: - zmien-
nych przedmiotów duchowych (norm, wzorców zachowań, myślenia 
itp.); - przedmiotów fizycznych (wytworzonych na danym etapie cywi-
lizacyjnego rozwoju lub przystosowanych spośród istniejących w natu-
rze); oraz – stosunków panowania, pochodnych względem stosunków 
własności, które skutecznie pacyfikują jednostki jako jednostki, zmu-
szając je do opanowywania chęci i odruchów biologicznie spontanicz-
nych. Łącznie obszary te tworzą przestrzeń, która ogranicza, dystansuje 
wobec natury33.

Tej kulturowej presji towarzyszył w nowożytności coraz bardziej skompliko-
wany rytuał gestów i zabiegów oczyszczających34. Przez kilka wieków kształ-
tuje się, w odróżnieniu od średniowiecznego – obrazowego, węchowy obraz 
śmierci.

Posiada on te właściwości, co każdy komunikat węchowy: jest niesta-
bilny, ulotny, z charakterystyczną nieciągłością doznań, podatny na 
niepamięć, z trudnością werbalizowany, nieprzekładalny, nieekwiwa-
lentny. Niemniej jednak nie przeszkadza to budować mu formy per-
cepcyjnej, która zajmować będzie wyobraźnię i umysły nowożytnych; 
kto roztoczy przestrzenie separacji w obyczajach pogrzebowych, która 
określi czas fizycznego obcowania ze zwłokami35.

Śmierć zaczyna być zagadkową nazwą najważniejszej u człowieka z form 
skończoności, której jest on świadom w niewyraźnym przeczuciu i w nieja-
snym doświadczeniu, ale której nie może sobie bezpośrednio przedstawić. 

32 J. Barański, Śmierć…, op.cit., s.83; M. Gołaszewska, Estetyka pięciu zmysłów. Warszawa 
1997: PWN.
33 Ibid., s. 84-84; G. Dulby red., Historia życia prywatnego. Od Europy feudalnej do renesan-
su, T.2, Wrocław 2005: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; J. Kurowicki, Kultura jako źródło 
piękna: wprowadzenie. Warszawa 1997: Scholar, s.51-52.
34 A. Corbin, We władzy wstrętu: społeczna historia poznania przez węch: od odrazy do snu 
ekologicznego. Warszawa 1998: Oficyna Wydawnicza Volumen; F. Braudel, Kultura material-
na, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wieku, T.1. Struktury codzienności. Warszawa 2019: 
PIW.
35 J. Barański, Śmierć…, op.cit., s.101; G. Vigarella red., Historia ciała, T.1. Od renesansu do 
oświecenia. Gdańsk 2011: Słowo/ Obraz Terytoria.



62

ROZDZIAŁ 2

„Jako zdarzenie śmierć jest ‘gwałtem’ zadawanym idei, ‘czarną dziurą’ na 
horyzoncie świadomości, ‘plamą’ mającą ‘przejrzystość’ przeżyć, a jako te-
mat wypowiedzi odsłania się zaledwie nieco w ruchu metafor”36. Szczegól-
ny aspekt tajemniczości śmierci jako aktu, podkreślał w swoich pismach  
A. Schopenhauer. Ujmując świat w ramy narodzin i śmierci, człowiek staje się 
„punktem postawionym na drodze życia”, dzielącym je na dwie połowy: tego, 
co już było i tego co, przyjdzie. Śmierć więc analizował w kontekście procesu 
życia, które nieuchronnie ‘wygasa’. „Narodziny i śmierć jednako przynależą 
do życia i równoważą się nawzajem jako istotne warunki lub jeśli ktoś woli 
takie wyrażenia, jako bieguny całego zjawiska życia”37. Zasadniczym elemen-
tem jego filozofii38 jest wola, której nie można do końca poznać, a świat jest 
wyłącznie wyobrażeniem ślepej, bezrozumnej woli – „nagiego natchnienia”, 
które jest w rezultacie nieujarzmionym popędem skierowanym ku kreacji  
i zarazem ku destrukcji. Żyjemy w czasie ku śmierci. Schopenhauer analizując 
problem śmierci przyjmował stanowisko empiryka. Sam moment śmierci jest 
jego zdaniem niezwykle ważny i istotny, gdyż właśnie wtedy człowiek zyskuje 
świadomość obecności woli w świecie (dostrzega jej przejawy, sam jest jed-
nym z nich). Wola nie ginie wraz ze śmiercią indywiduum, zanika jedynie  
w danym zjawisku. Śmierć zawsze jest zjawiskiem indywidualnym, ma cha-
rakter destrukcyjny, który równoznaczny jest ze stanem śmierci. Rodzi więc  
w człowieku permanentny lęk, a poprzez to rodzi refleksję filozoficzną doty-
czącą thanatosu. Lęk przed śmiercią człowiek przynosi ze sobą już w chwi-
li narodzin. Refleksja dotycząca śmierci nie może zniknąć z życia człowieka,  
a sama śmierć jest ostatecznym zwycięzcą.

W ostatecznej rozgrywce między człowiekiem a śmiercią, to ona jednak 
zwycięża, bowiem już od chwili przyjścia na świat człowiek jest na nią 
skazany. Ona natomiast mając nas w swych rękach i grając z nami, 
pozwala nam żyć39.

Lęk u Schopenhauera posiada metafizyczny wymiar40. Człowiek obawia się 
tej tajemnicy, która może być pojmowana jako „rzecz sama w sobie”. Jest nie-
możliwa do zgłębienia apriorycznego. W tym przypadku konieczne jest do-
świadczenie, co sprawia, że uczucie lęku pełni podobną funkcję, jak w filozofii 

36 S. S.Cichowicz, Śmierć: gwałt ..., op.cit., s.9 .
37 A. Schopenhauer, Świat jako wola i wyobrażenie, T.1. Warszawa 1994: PWN, s.422.
38 Ibid.; A. Schopenhauer, Metafizyka życia i śmierci, Warszawa 1995: Ethos, cop.
39 A. Schopenhauer,O śmierci i jej stosunku do nieśmiertelności samej naszej istoty (105-119), 
[w:] A. Pawliszyn, W. Pawliszyn red., Misterium... op.cit., s.119.
40 A. Schopenhauer, Metafizyka…, op.cit.
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egzystencjalnej. Jest istotą bytu. Jednostka ‘wrzucona w egzystencję’ pozo-
staje narażona na zło, niepewność otaczającego świata. Dlatego nadchodzącą 
śmierć nie wolno traktować wyłącznie jako kresu życia, ale jako przejście.

Jeśli przyjmie się, że jestem kresem, pojawia się wówczas nieodłączny 
lęk spowodowany tym, że ‘przeminę’, ‘już nigdy nie zaistnieję’. Jeśli 
natomiast będzie się rozważać śmierć jako przejście, pojawi się pro-
blem wieczności, tego czym jest? […] wieczność może funkcjonować 
wyłącznie jako ‘czynnik’ wprowadzający przerażenie i lęk. Przeraża po-
nieważ jest nieznana41.

Schopenhauer wprowadził więc koncepcję nieśmiertelności, którą oparł 
na opozycji wobec determinizmu woli. Cała rzeczywistość funkcjonuje jako 
urzeczywistnienie woli. W tak skonstruowanym świecie śmierć jawi się jako 
wybawienie do innego, być może lepszego świata. Nieśmiertelność rozpa-
trywana była także w aspekcie czasowym, którego wyznacznikiem są kolej-
ne wcielenia – ponowne narodziny. Tak więc, jak stwierdzał Schopenhauer  

„[…] życie posiada swój sens i zarazem cel – jest nim śmierć”42.
A śmierć ma znaczenie dla osób żyjących, natomiast żadnego dla zmar-

łych, twierdzi L. Feuerbach. „Śmierć jest granicą życia nie mającą egzystencji 
i realności […], gdyż jego granicą jest nic. To, co w swojej granicy traci egzy-
stencję przestaje być w niej tym, czym jest”43. Śmierć jest ostatecznym i całko-
witym końcem człowieka. Indywidualny człowiek jest zatem śmiertelny, ale 
ludzkość jako gatunek jest niezniszczalna. Człowiek może istnieć po śmierci 
tylko i wyłącznie w pamięci innych osób poprzez swoje życiowe dokonania. 
Tylko człowiek ma życie wewnętrzne, jest świadomy swojej śmiertelności, jej 
rzeczywistego wymiaru, a przez to może żyć w pełni, działać skupiając się na 
tym, co realne tu i teraz, nie myśleć niepotrzebnie o bytach w zaświatach. 
Człowiek oszukując samego siebie, mamiąc się wizją świata przyszłego, od-
rzuca swoją doczesność. Myślący, kierujący się rozumem człowiek skupia swe 
myśli i działania na życiu i w nim znajduje spokój i satysfakcję44. Śmiertel-
ność człowieka jest oczywista, ale pragnienie nieśmiertelności jest pozbawione 
sensu i budzi śmiech45. Należy zerwać z myśleniem o życiu i śmierci jako 

41 H. Ratuszna, Fenomen śmierci w filozofii Artura Schopenhauera, Zygmunda Freuda i Maxa 
Schellera (131-134), [w:] Kolbuszewski red., Problemy...,1999, op.cit., s.131.
42 A. Schopenhauer, Świat jako wola…, op.cit., s.422.
43 L. Feuerbach, Myśli o śmierci i śmiertelności. Warszawa 1988: PWN, s.186.
44 S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej. Warszawa 1990: Wydawnictwo Michali-
neum, s.79.
45 S. Rożdżeński, Nietzsche a odwieczne pytania. Kraków 2008: Wydawnictwo PAT.
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przeciwieństwach. Wszystkie elementy rzeczywistości są przejawami życia, 
również te, które potocznie są traktowane jako jej przeciwieństwa, „śmierć 
jest przeciwna życiu. [...] życie jest tylko odmianą tego, co martwe”46. Czło-
wiek to swoisty etap osiągania „nadczłowieczeństwa”47, twierdził Nietzsche48. 
Dochodzi do tego stanu dzięki wyzwoleniu z mocnych sił podświadomości 

„woli mocy”49, która jest siłą porządkującą to co jest nieświadome. W wyniku 
tego procesu pojawia się świadomość. Człowiek jest tym, który wydobywa  
z podświadomości ukryte w niej moce. Śmierć można tu rozumieć jako nie-
umiejętność odkrycia skarbu jakim jest owa „wola mocy”50.

„Śmierć od początku mieszka w życiu i je określa”, stwierdził George Sim-
ml51. Śmierć trwa w życiu człowieka od chwili narodzin i wpływa na jego 
kształt. „Nie da się pomyśleć życia bez śmierci”. Śmiertelność nakazuje czło-
wiekowi aktywność w celu podtrzymania życia, zabezpieczenia go; to ona po-
woduje, że wyodrębnia ważne elementy w swoim życiu. Ucieczka od śmierci 
jest głównym stymulatorem życiowej aktywności, jej różnorodności i wielości. 

„Życie, które zużywamy na zbliżanie się do śmierci, zużywamy po to, by od 
niej uciec”52.

Max Scheler, który podjął się zadania zbudowania teorii poznania,  
a której przedmiotem jest śmierć, postuluje istnienie filozofii śmierci53, „nie 
da się pojąć sensu życia w innej perspektywie niż w perspektywie teoretycznej, 
jaką można zbudować, gdy definiujemy śmierć jako fenomen wykraczania”54. 
Proces życia wyznacza – według niego - granicę śmierci55 „pojmuje śmierć 
jako następstwo procesu życia. Śmierć jest naturalnym faktem, punktem gra-
nicznym, w którym ogólna zasada (spełniania funkcji życiowych) przestaje 
obowiązywać. Życie jest zjawiskiem pozytywnym, podobnie jak śmierć - jest 
konieczna, pożądana”56. Śmierć bywa doświadczana wtedy, kiedy człowiek 

46 S. Kowalczyk, Człowiek…,op.cit., s.172.
47 F. Nietzsche, Ecce Homo: jak się staje – kim jest. Warszawa 1989: BIS ZSP; F. Nietzsche, 
Tako rzecze Zaratrusta, Książka dla wszystkich i dla nikogo, Warszawa-Kraków 1912.
48 A. Kucner, Friedrich Nietzsche: źródła i perspektywy antropologii. Olsztyn 2001: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
49 F. Nietzsche, Wola mocy: próba przemiany wszystkich wartości. Kraków 2003: Wydawnictwo 
Zielona Sowa.
50 F. Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, T.1. Warszawa 1991: bis.
51 A. Przyłębski, Fenomen śmierci w Heideggerowskim myśleniu bycia oraz filozofii życia Geo-
rga Simmla, Analiza i egzystencja 2006/3, 42-55, s.49.
52 Ibid., s.50.
53 M. Scheler, Pisma z antropologii filozofii i teorii wiedzy: Warszawa 1987: PWN.
54 K. Częścik, Metodologia granic (111-120), [w:] M. Wójtowicz, W. Kania red., Filozofia..., 
op.cit., s.111.
55 M. Scheler, Cierpienie...,op.cit., s.46.
56 H. Ratuszna, Fenomen śmierci…,op.cit., s.132.
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żyje w jej ‘obliczu’, co oznacza, że wiedza o śmierci, bólu czy cierpieniu, które 
mogą być obecne w chwili umierania, jest tak naprawdę wiedzą o istocie każ-
dej poszczególnej osoby. W akcie umierania jest dana w sposób bezpośredni,  
a taki sposób percepcji nie zawsze jest możliwy w czasie poprzedzającym ten 
akt, a na pewno nie można mówić o pełnej jego realizacji. Okazuje się bowiem, 
że wiedza uzyskana w akcie umierania uświadamia jego osobowy wymiar.

Gdy Scheler mówi o umieraniu, to raczej o czymś takim, jak gotowość 
do umierania, czyli gotowość do wykraczania poza życie57. Każda jednostka 
tworzy swój obraz śmierci. Jej ‘ostateczny kształt’ uzależniony jest od sposobu 
życia. Wszelkie działania podejmowane przez człowieka odsyłają ku śmierci. 
Egzystencja ludzka jest więc nią naznaczona58. Stąd, ‘sposób życia’ pozwala 
‘projektować śmierć’, która jest aktem jednostkowym, indywidualnym, które-
mu towarzyszą różne uczucia. Jednym z nich jest przeświadczenie pustki, czy 
też pustoszenia59. Śmierć indywidualna rodzi bowiem poczucie braku, tym 
samym narasta w podmiocie rozpacz i cierpienie60. Postrzegał więc Scheler 
śmierć jako samodzielny i rozległy zakres problemowy, wymagający systema-
tycznych badań, starając się ujmować kwestię śmierci wielowymiarowo, za-
równo z perspektywy przyrodniczej, jak i fenomenologicznej, antropologicz-
nej, socjologicznej i metafizycznej61.

Scheler nie wyklucza […] koncepcji palingenezy. Analizuje procesy 
mózgowe i porównuje je z duchowymi. Ustanie zjawisk fizjologicz-
nych nie musi powodować, jego zdaniem, śmierci ducha. Rozpatrując 
niektóre wrażenia (np. bólu) buduje koncepcję wieczności. Sama nie-
śmiertelność pozostaje jednak wedle Schelera, sprawą wiary uzależnio-
ną od światopoglądu danej jednostki62.

Wiedza o śmierci i jej istocie należy więc do ‘konstytutywnych elemen-
tów nie tylko naszej, ale wszelkiej świadomości witalnej”63; nie ma charakte-
ru spostrzeżeniowego, ale czegoś, co stanowi intuicyjny ‘dodatek’ w ramach 
naszego doświadczenia. Przeżycie ukierunkowania na śmierć jest nam dane 

57 K. Częścik, Metodologia...,op.cit., s.117.
58 A. Węgrzecki, Od filozofii człowieka do antropologii filozoficznej: Maxa Schelera koncepcja 
człowieka (44-55), [w:] L. Kusak red., Filozofia człowieka, wybrane koncepcje epoki nowożyt-
nej. Kraków 2015: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
59 H. Buczyńska-Garewicz, Milczenie i mowa filozofii. Warszawa 2003: IFiS PAN.
60 M. Scheler, O zjawisku tragiczności. Kraków 1981: Instytut Filozofii, Zakład Estetyki.
61 M. Scheler, Śmierć i dalsze życie (67-130), [w:] M. Scheler red., Cierpienie, śmierć. Dalsze 
życie. Warszawa 1994: PWN.
62 H. Ratuszna, Fenomen…, op.cit., s.135.
63 M. Scheler, Śmierć…, op.cit.
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niezależnie od naszych empirycznych obserwacji dotyczących starzenia się, czy 
umierania, niezależnie od naszych lęków i obaw przed nią. Śmierć należy do 

„istoty doświadczenia każdego życia”.

[…] znajdujemy u Schelera odróżnienie śmierci rozumianej jako na-
leżącej do istoty życia od śmierci postrzeganej w jej konkretności, fak-
tyczności. Każdorazowy empiryczny fakt śmierci zostaje ujęty jako re-
alizacja, wypełnienie tego, co ma charakter warunkujący, podstawowy, 
przynależny samej istocie życia64.

Zawarte w istotowej strukturze każdej doświadczanej chwili przeżycie 
ukierunkowania na zmianę jest dla Schelera tożsame z ‘przeżyciem ukierunko-
wania na śmierć’. Skoro Scheler koncentruje się na owym przeżyciu ukierun-
kowanym na zmianę rozumianą jako zmianę stosunku zakresów tego, co każ-
dorazowo przeżywane, przypominane i oczekiwane, to tym samym zakłada się, 
że wewnętrzne doświadczenie pewności własnej śmierci znajduje swój towa-
rzyszący wyraz w doświadczeniu ‘starzenia się’. Wiedza o śmierci należy więc 
do istoty każdego doświadczanego momentu życia, ma charakter intuicyjny  
i analogicznie taki charakter należy przypisać doświadczeniu ‘starzenia się’.

[…] choć intuicyjna pewność śmierci jest stałym elementem wszyst-
kich momentów przeżywania, to jednak rozmaity może być ‘stopień 
jasności i wyrazistości idei śmierci’ u poszczególnych jednostek, a także 
w różnych grupach czy w ramach świadomości zbiorowej poszczegól-
nych epok historycznych65.

Ponieważ śmierć można poznać intuicyjnie, jako a priori obecne w pro-
cesie naszego życia, toteż ideę śmierci pojmował Scheler łącznie z ideą „dal-
szego trwania osoby po śmierci” „stosunek człowieka do śmierci decyduje  
o tym, jak widzi on dalsze życie, czy uznaje możliwość egzystencji po śmier-
ci”66. Pewność śmierci pochodzi „z każdej, nawet niewielkiej ‘fazy życia’  
i struktury jej doświadczenia”67. Dlatego śmierci nie da się inaczej trakto-
wać, jak tylko następstwo tego samego aktu życia powszechnego, który leży  
u podłoża życia cielesnego, jego narodzin i stawania się sobą, „instynkt śmierci,  
w pewnym momencie pokazuje instynkt życia. Jednak to zwycięstwo 

64 B. Trochimska-Kubacka, Pewność śmierci a wiedza o pewności śmierci (8-90), [w:] J. Kol-
buszewski red., Problemy..., op.cit., 2005, s.85.
65 Ibid., s.87
66 K. Duda, Śmierć w ujęciu Maxa Schelera (121-135), [w:] M. Wójtowicz, W. Kania red., 
Filozofia…, op.cit., s.122.
67 M. Scheler, Cierpienie…, op.cit., s.73.
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instynktu śmierci nie ujawnia się jako wola śmierci czy też jej pragnienie, lecz 
jako świadomość śmierci”68.

Niejasność idei śmierci wiązał Scheler ze zjawiskiem stłumienia, wyróż-
niając dwa jego rodzaje. Pierwszy, to stłumienie naturalne

[…] jest zjawiskiem powszechnym i normalnym, jest naturalną ten-
dencją wpisaną w naturę ludzką […]. W obliczu krótkości życia i jego 
trudów, absolutnej pewności śmierci, zjawisko stłumienia tej ostatniej 
pozwala człowiekowi zachować przywiązanie do życia, powagę i spokój 
wobec codziennych, drobnych ludzkich spraw69.

Drugi rodzaj to stłumienie charakterystyczne dla „struktury przeżywania” 
nowożytnego podmiotu. W jego przekonaniu podejście człowieka współcze-
snego do śmierci i jej doświadczenie są specyficzne, związane są bowiem z jego 
sposobem życia70, który w konsekwencji spowodował, że „ nie dostrzega już 
naocznie przed sobą własnej śmierci”71 nie „żyje w obliczu śmierci”72. Typ 
współczesnego człowieka zaprzecza samemu rdzeniowi i istocie śmierci.

[…] podstawowe zagrożenie dla ‘życia’ widzi Scheler w ucieczce od 
świadomości śmierci. W jego ujęciu moment dopuszczenia świadomo-
ści śmierci to moment przekształcający, zmieniający życie, a nie coś, co 
pozostaje w sferze refleksji. Scheler podkreśla ten aspekt przekształca-
nia życia przez intuicyjną wiedzę o istocie śmierci myśli [...]. Człowiek 
taki spogląda na życie z jego własnej wewnętrznej perspektywy, siebie 
czyni swym losem73.

Człowiek współczesny nie dostrzega już perspektywy własnej śmier-
ci i dlatego też nie wierzy w dalszą egzystencję. Wiadomość o swej śmier-
ci wypiera ze świadomości, tak iż pozostaje mu jedynie wiadomość o tym,  
że umrze. Sama możliwość własnej śmierci nie jest więc mu dana w bezpośred-
niej naoczności, lecz jako idea, co sprawia, że teza o przezwyciężeniu śmierci  
w dalszej egzystencji człowieka zostaje osłabiona. Człowiek wykreował bo-
wiem różne sposoby wyparcia idei śmierci zarówno z życia podmiotowego, jak 
i społecznego. Pierwszy z nich

68 K. Duda, Śmierć..., op.cit., s.125
69 M. Scheler, Śmierć i dalsze życie…, op.cit., s.91-92.
70 M. Scheler, Resentyment a moralność. Warszawa 1997: Czytelnik, s.162-215.
71 M. Scheler, Śmierć…, op.cit., s.73.
72 Ibid., s.74.
73 A. Trochimska-Kubacka, Pewność…, op.cit., s.87.
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[…] należy do natury człowieka i dzięki niemu następuje wzrost 
znaczenia działania ludzkiego. Ważność działania podyktowana jest 
pragnieniem utrwalenia siebie na dłuższy czas, nadania sensowności 
naszym tworom, w pewnym sensie unieśmiertelnienia się przez nasze 
dzieła74.

Drugim rodzajem tłumienia jest to, które można nazwać współczesno-
-cywilizacyjnym. Obecnie przeciętny uczestnik życia widzi, że jest ono podle-
głe uprzedmiotawiającym prawom rynku, który rządzi się podażą i popytem. 
W konsekwencji życie jest zredukowane do sfery obowiązywania praw fizyki 
i mechaniki.

Świat staje się przedmiotem ustawicznego niepokoju i lęku o własną 
egzystencję, która wciąż zagrożona jest przez twory naszej cywilizacji 
[…] Związane z tym są nowe postawy człowieka, mianowicie: popęd 
do pracy, pracoholizm oraz chorobliwa chęć posiadania i ciągłego na-
bywania dóbr wymiernych, z których człowiek korzysta w ograniczony 
sposób75.

Postawy takie uzasadniają nowe stanowisko człowieka współczesnego 
wobec śmierci, a co za tym idzie, nową ideologię śmierci. Rodzi się myśl po-
kładająca wiarę w rozwój cywilizacji ludzkiej, która metodami naukowymi ma 
‘rozprawić się’ ze śmiercią, co oznacza, że śmierci nie uznaje się tu za wpisaną 
w strukturę życia ludzkiego, lecz traktuje się ją jako coś spoza tej struktury, coś 
złego, co do nas przychodzi. Nie mówi się o naturalności procesu ludzkiego 
życia, którego kresem jest śmierć, lecz afirmuje się egzystencję bez kresu i co 
za tym idzie, żyje się fikcją. „Dla człowieka współczesnego […] umiera ktoś 
inny, człowiek taki nie dopuszcza do świadomości własnej śmierci, uważa, że 
zawsze umiera ktoś poza nim, nigdy zaś on sam”76.

Zdaniem Schelera, istnieje aprioryczny, absolutny fenomen śmierci zwią-
zany z istotą żyjącego, który jest nie do oddzielenia od człowieka i wpisuje się 
w jego strukturę. Fenomen ten można w swej świadomości odnaleźć, należy 
jednak odsunąć od siebie lęki, które stanowią barierę w dotarciu do prawdy 
o sobie. „Scheler zauważa, iż współczesny człowiek często usuwa śmierć ze 
swej świadomości, jako treść nieprzyjemną i tak silną, iż zagłusza ona pozo-
stałe treści świadomości”77. A przecież nie da się pomyśleć życia inaczej, niż 

74 K. Duda, Śmierć…, op.cit., s.125; A. Gasz, Człowiek aporetyczny. Nieuchronność śmierci  
w doświadczeniu egzystencjalnym (89-110), [w:] M. Wójtowicz, W. Kania, Filozofia..., op.cit.
75 Ibid., s. 126.
76 Ibid., s.126.
77 Ibid., s.126.
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w perspektywie śmierci. I tylko wówczas możemy zdobyć wiedzę pozwalającą 
zrozumieć, jaki jest właściwy sposób mówienia o człowieku.

[…] wiedza o śmierci jest tak naprawdę wiedzą o nas samych, o życiu, 
o egzystencji. I życie i śmierć wpisują się […] w strukturę rozumienia 
rzeczywistości: śmierć i życie są we właściwy sposób dopiero uświada-
miane w doświadczeniu źródłowym78

- twierdzi Scheler. Śmierć należy do formy i struktury, w których jest nam 
dane każde życie, własne i inne, i to od wewnątrz oraz z zewnątrz. Nie stanowi 
ona ram, przypadkowo dołączanych do obrazu pojedynczych procesów psy-
chicznych lub fizjologicznych, ale jest czymś w rodzaju ram przynależnych do 
samego obrazu, bez których nie byłoby obrazu konkretnego życia. Śmierć jest 
więc składową życia, towarzyszy wszystkim, jest stałym elementem każdego 
doświadczenia życia. Jednak, jak stwierdza Scheler, bardzo różny bywa sto-
pień jasności i wyrazistości idei śmierci poszczególnych osób, a także stopień 
zainteresowania ta problematyką. Sprawia to, iż pojawiają się różne reakcje 
na nią.

śmierć jest niedostępna ludzkiemu przeżyciu, gdyż nigdy mojej śmier-
ci nie przeżywam. To, że o śmierci coś wiemy, nie znaczy, że jej do-
świadczamy. Najczęściej chyba spotykane przedstawienie śmierci jako 
kostuchy [...], sugeruje, że przychodzi ona na człowieka z zewnątrz, 
jako transcendentna siła, przed którą nie sposób umknąć. Jest czymś 
nieznanym, choć jej faktu nie można zaprzeczyć. Jesteśmy bowiem 
przekonani, że będziemy musieli umrzeć, choć nigdy na śmierć nie na-
trafiliśmy. Nie doświadczamy śmierci własnej, chyba że w momencie 
zgonu, jednakże takie doświadczenie śmierci jest w pełni solipsystycz-
ne, nieprzekazywalne. Nie doświadczamy także śmierci drugiego.  
[...] Jest doświadczeniem jego ciała jako martwego, a właściwie – do-
świadczeniem martwego przedmiotu materialnego. [...] „bryłą material-
ną’, jakby powiedział Edmund Husserl. To są już zwłoki, coś, co zosta-
ło ‘zwleczone’ z człowieka i co trzeba niekiedy ‘zwlec’ jako bezwładne  
i ciężkie79.

Dla ewolucji zmysłowego doznania śmierci i związanego z nim lęku, ko-
niec XIX wieku i wiek XX stają się przełomowe. Kulturowa presja na ciało, 
szczególnie w jej wymiarze węchowym, wykreśla nową strategię dbałości o nie, 
charakteryzującą się przede wszystkim wyznaczeniem higieniczno-medycznych 

78 K. Częścik, Metodologia…, op.cit., s.118.
79 J. Krokos, Czy śmierć..., op.cit., s.27-28; E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenome-
nologicznej filozofii. Księga druga, Warszawa 1974: PWN, s.203-208.
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i ekonomicznych norm aktywności człowieka. Tendencja ta pogłębia się wraz 
z nowo definiowanym przez wiek XX obszarem intymności fizycznej człowie-
ka. Spektakularnym jej rezultatem jest zepchnięcie czynności fizjologicznych 
do prywatno-intymnej sfery życia domowego (toalety, łazienki) i uczynienie 
ciała przedmiotem intymnego doznania zmysłowego jednostki. Powiększenie 
się sfery intymno-prywatnej, a co za tym idzie, silniejsza refleksyjność kultu-
ry na reakcje fizjologiczne organizmu ludzkiego, powoduje, iż w społecznym, 
powszechnym doznaniu zmysłowym zanika przedmiot, jakim był dotychcza-
sowy repertuar zmysłowych oznak ciała chorego i umierającego. Chory staje 
się obiektem walki pomiędzy lekarzem, śmiercią, diabłem, co uwidacznia się 
w przeciągu XX wieku.

Niezborność wzajemnej rywalizacji postaci z porządku profanum  
i sacrum jest uderzająca. Symbolizuje ona rozkład dawnego porządku 
metafizycznego w znamiennej przemianie, która ustanowiła odmienne 
relacje między postaciami uczestniczącymi w procesie umierania. Cho-
ry umiera bez otoczenia rodziny, a najbliższą mu osobą jest lekarz80.

Podział ról jest czytelny: chory umiera pod medycznym spojrzeniem 
lekarza, który wiedzą wyznaczył czas życia organizmu biologicznego; lekarz 
oczekuje potwierdzenia kończącej się historii choroby, bacznie obserwuje 
symptomy śmierci. Obecność lekarza w tym ważnym dla jednostki momen-
cie eliminuje inną postać, która dawniej nadawała jedność procesowi umie-
rania, a jednocześnie była pomostem między porządkiem sacrum i profanum.  
Tą postacią jest ksiądz. Został on wyparty z wielowiekowej tradycji przygo-
towania do śmierci, oswojenia z jej rytuałem religijnym, dawania nadziei na 
życie pośmiertne. Był on w porządku codzienności dysponentem pozagro-
bowych „interesów” umierającego, „[…] miejsce księdza zajął lekarz, który 
już nie może pogodzić się z wyłącznie ze służebną rolą przy umieraniu […]. 
Porządek profanum w procesie umierania ustanawia już jedynie umierający  
i lekarz”81. Przejmując rolę księdza, zawłaszczając atrybuty śmierci, lekarz pro-
fanuje dawne sacrum, czyniąc umieranie zdarzeniem wyłącznie medycznym, 
w którym uwaga umierającego i lekarza skoncentrowana jest na doznaniach 
funkcji życiowych organizmu ludzkiego. W tej medycznej i intymnej rela-
cji chorego z lekarzem pojawia się nowy model śmierci – śmierć intymna82. 

80 J. Barański, Śmierć…, op.cit., s.104.
81 Ibid., s.106.
82 J. Bernard, Od biologii do etyki: nowe horyzonty wiedzy: nilowe obowiązki człowieka. War-
szawa 1994: PWN; Z. Bauman, Śmierć…, op.cit.
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Nastanie u schyłku XIX wieku śmierci intymnej, która z symptomów umie-
rania uczyniła obszar prywatno-intymny, poprzedzone zostało kształtowa-
niem się dystansu cywilizacyjnego, jaki mozolnie, przez kilka ostatnich stuleci, 
uprywatniał i czynił intymnymi dotychczas upublicznianie reakcje fizjolo-
giczne organizmu ludzkiego83. Ciało stało się intymną własnością człowieka84.  
To właśnie w praktyce higieny choroba i śmierć doświadczane są jako nieczy-
ste i nieprzyzwoite.

Śmierć napawa lękiem nie tylko dlatego, że jest całkowitą negacją, bu-
dzi wstręt, jak każdy nieprzyzwoity spektakl. Staje się czymś niestosow-
nym, tak jak wszelkie biologiczne czynności człowieka, jak wydzieliny 
jego ciała. Czynienie jej sprawą publiczną jest niewłaściwe. […] Zary-
sowuje się nowy obraz śmierci: jest ona brzydka i brudna85.

W tradycji kultury europejskiej przywiązywano wagę nie tylko do spo-
sobu umierania, który miał świadczyć o dobrym lub złym życiu danej osoby, 
lecz także do ostatnich słów, jakie wypowiedziała ona na ziemi.

Do najbardziej znanych należą [...] ostatnie rozmowy Sokratesa  
z uczniami, toczone w więzieniu po skazaniu go na śmierć; wtedy wła-
śnie Sokrates wyrazić miał wiarę w istnienie życia wiecznego, wska-
zując zarazem na czym polega prawdziwe filozofowanie. Szczególne 
znaczenie miało: „Kritonie, jesteśmy winni Asklepiosowi koguta. Nie 
zapomnij spłacić tego długu”86.

Ostatnie słowa zdają się potwierdzać cały wyznawany przez umierającego 
pogląd. Słowa Kartezjusza: „Teraz, moja duszo, nadszedł czas, byś odeszła”, 
potwierdzają jego doktrynę epistemologicznej i ontologicznej niezależności87. 
W podobnym duchu można interpretować śmierć Pascala, który umarł, przy-
jąwszy komunię świętą oraz ostatnie namaszczenie. Konając, miał wyrazić 
ufność w Bożą opiekę: „Niech Bóg nigdy mnie nie opuszcza”88. Z kolei ostat-

83 Z. Bauman, Wizje ludzkiego ciała – studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii. War-
szawa 1964: KiW.
84 Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń 1995: Uniwersytet Miko-
łaja Kopernika.
85 J. Barański, Śmierć…, op.cit., s.108.; P. Aries, Śmierć odwrócona [w:] S. Cichowicz, J. M. 
Godzimirski red., Antropologia…,op.cit., s.240
86 I. Ziemiński, Śmierć. Nieśmiertelność. Sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga 
Wittgensteina. Kraków 2006: Wydawnictwo Aureus, s.20; Platon, Fedon. Kraków 1995: Znak, 
s.299.
87 Ibid., s.20; J. Cottingham, Descartes: kartezjańska filozofia umysłu. Warszawa 1998: Amber, 
s.20.
88 Ibid., s.21; J. Brun, Pascal. Warszawa 2000: PWN, s.24.
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nie słowa Ludwiga Wittgensteina brzmiały: „Powiedz im, że miałem dobre 
życie”89.

Jednym z zasadniczych kontekstów, w jakich pojawiają się wypowiedzi 
o śmierci, jest u Wittgensteina problem sensu życia, traktowany jako 
najważniejsze z zagadnień, które człowiek może postawić90.

Pytanie to nie jest pytaniem o fakty, nie ma więc charakteru naukowego; 
przeciwnie, jest ono w sensie ścisłym pytaniem egzystencjalnym, angażującym 
każdego, kto je stawia. „Jeżeli dobra lub zła wola zmienia świat, to tylko jego 
granice, nie fakty; nie to, co da się wyrazić w języku [...]”. Wyjaśnieniem jej 
jest m.in. stwierdzenie:” tak jest ze śmiercią – świat się nie zmienia, lecz koń-
czy” I dalej „ śmierć nie jest zdarzeniem w życiu. Śmierci się nie doznaje”91. 
Ta bezpośrednia niepoznawalność i zupełna oczywistość śmierci jest też naj-
bardziej charakterystycznym paradoksem, jaki śmierć funduje ludzkiej myśli, 

„jeśli śmierci nie da się doświadczyć, to jest ona dla człowieka niczym, jest 
nicością, jednak z drugiej strony czymś oczywistym jest faktyczność śmierci 
(również własnej). Tak więc [...] nicość śmierci jawi się jako ‘nicość realna’.
[...] jeżeli śmierć jest dla człowieka niczym, to nie może być równocześnie 
czymś złym, mimo to człowiek właśnie w śmierci zdolny jest upatrywać naj-
dotkliwsze zło, to które w efekcie budzi największy lęk”92. Formą jego rozwa-
żania nie może tym samym być analiza tego, co zachodzi w świecie faktów, 
lecz wybór określonej formy życia, zaangażowanie po stronie czegoś, co dany 
człowiek uzna za ostateczną wartość i fundament swego życia. Konkretnego 
zaangażowania jednak nie da się uzasadnić racjonalnie; zawsze będzie ono 
miało charakter bardziej lub mniej arbitralny, wyrażenie zaś go w języku przy-
bierać będzie formę wyznania93.

Rekonstruując główne tezy Wittgensteina na temat śmierci, należy przede 
wszystkim podkreślić ideę nierzeczywistości śmierci, i to zarówno w wymia-
rze epistemologicznym, jak i metafizycznym. „Śmierć nie jest zdarzeniem  
w życiu. Śmierci się nie przeżywa”94, niemożliwym więc jest bezpośrednie uję-
cie własnej śmierci. Z jednej bowiem strony śmierć (rozumiana jako moja 

89 Ibid., s.22
90 W.H. Bruening, Wittgenstein’s View of Death, Philosophical Studies, Dublin 1977, 25, s.48-68.
91 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 1997: PWN, s.81.
92 A. Pala, Śmierć na miarę człowieka, Kraków 2014: Uniwersytet Papieski, s.20-21; I. Zie-
miński, Możliwość filozofii śmierci, Filo-Sofija, 2002/2, s.23-36; I. Ziemiński, Twoja śmierć. 
Próba eksplikacji doświadczenia śmierci, Diametros 2007, 11, s.111-141.
93 I. Ziemiński, Śmierć..., op.cit., s.18.
94 L. Wittgenstein, Tractatus..., op.cit., s.86.
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śmierć) jest ideą pustą, gdyż z definicji wykluczona jest możliwość jej doświad-
czenia przez podmiot, z drugiej zaś – jako absolutny kres istnienia – śmierć 
jest nierzeczywista także w wymiarze ostatecznym95; będąc nicością bowiem 
nie może należeć do struktury (czy historii) podmiotu jako warunku świata.

Odrzucając wszelkie realistyczne modele życia wiecznego (rozumiane-
go jako życie po śmierci), Wittgenstein konstruuje ideę życia wieczne-
go jako trwania w niezmiennej, aktualnej, bezczasowej teraźniejszości, 
z perspektywy której żadna zmiana, upływ czasu czy kres nie istnieją 
(a nawet nie są możliwe). Tak rozumiane życie wieczne nie ma charak-
teru ilościowego, lecz jakościowy, oznacza bowiem określoną formę 
życia doczesnego, osiągalną dla człowieka na drodze radykalnej zmiany 
postawy wobec czasu96.

Ostatecznym celem istnienia ludzkiego jest być szczęśliwym, a nakaz „żyj 
szczęśliwie” fundamentalnym imperatywem moralnym97. Osiągając stan ist-
nienia szczęśliwego, podmiot nie tylko chroni własne istnienie (z perspektywy 
wiecznego szczęścia śmierć okazuje się niemożliwa), lecz także scala istnienie 
świata; świat wszak jest ze swej istoty światem dla podmiotu, podmiot zaś 
epistemologicznym i metafizycznym warunkiem świata98.

[…] ci, którzy osiągnęli szczęście, wolni są od wszelkiego lęku przed 
nicością, z ich życia bowiem wykluczona została możliwość śmierci. 
Znaczy to, że dopóki ktoś odczuwa lęk przed śmiercią, dopóty szczę-
ścia jeszcze nie osiągnął, nie zrealizował więc ostatecznego celu swe-
go istnienia. Jego życie można więc nazwać życiem nieszczęśliwym,  
a nawet fałszywym bądź złym (nieautentycznym). Lęk przed śmier-
cią można jednak również zinterpretować pozytywnie – nie tylko 
jako znak złego życia, lecz także jako wezwanie do życia prawdziwego 
(autentycznego)99.

Jednym z ciekawszych ujęć fenomenu śmierci jest koncepcja M. He-
ideggera, a fakt, iż nie daje się ona zabsolutyzować, wcale nie oznacza, że 
ma już charakter historyczny. Człowiek – według niego - jest nie tylko istotą 

95 J. Bremer, Ludwig Wittgenstein a religia: wprowadzenie. Kraków 2001: WAM; J. Gomułka, 
Wartość niepokoju egzystencjalnego: dwie etyki Wittgensteina, Logos i Ethos 2004, 1(16),  
s. 148-163.
96 I. Ziemiński, Śmierć...,op.cit., s. 345-346.
97 P. Dehnel, Myśli a sposoby życia: eseje o filozofii współczesnej. Kraków 2016: Universitas, 
cop.
98 K. Gurczyńska, Podmiot jako byt otwarty: problematyka podmiotowości w późnych  
pismach Wittgensteina. Lublin 2007: Wydawnictwo UMCS.
99 I. Ziemiński, Śmierć,...,op.cit., s.346.
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śmiertelną, ale bytem dążącym do śmierci (Sein zum Tode), a w chwili na-
rodzin jesteśmy już gotowi na śmierć100. Jako specyficzny byt, człowiek jest 
egzystencją (Dasein), a to co człowieka otacza (Vorhandenheit) jest jego fak-
tyczną obecnością. Egzystencja człowieka w swej istocie jest przeżywaniem 
bytu i dostrzeganiem prawdy o nim. Akcentując tezę, że człowiek sam nadaje 
własnemu życiu sens, należy uwzględnić fakt, że jest bytem skończonym. Nic 
nie zmieni faktu, że jego bytowanie jest zamknięte w czasie – od narodzin 
do śmierci. Człowiek już w momencie narodzin skazany jest na nieuchronną 
śmierć. „Każde jestestwo musi zawsze samo brać na siebie umieranie. Śmierć 
jest jeśli jest, z istoty zawsze moja”101. Heidegger podkreśla, że całe nasze czło-
wieczeństwo, ludzki świat sensów – napotkanie siebie samego, potem język 
komunikacji, wspólnota z Innymi, kultura, w niej nauka i filozofia, całe więc 
nasze ludzkie życie – bierze się stąd, że jesteśmy ku swemu kresowi. „[…] Byt 
ludzki egzystuje we właściwy mu sposób, m.in. w dwóch nastrojach (Stim-
mung): w nastroju, jak to określa, trwogi (Angst) oraz w przeżyciu własnej 
śmierci (Sein zum Tode)102. Dostrzegł więc, podobnie jak Scheler, istotową 
korelację między zrozumieniem całości bytu, którym jesteśmy a świadomością 
pewności śmierci.

Problem możliwego bycia całością bytu, którym zawsze my sami jeste-
śmy, jest postawiony poprawnie, gdy troska jako podstawowe ukonsty-
tuowanie jestestwa „wiąże się” ze śmiercią jako ostateczną możliwością 
tego bytu”103.

I dalej

[…] także powszednie jestestwo jest już zawsze ku swemu kresowi, tzn. 
ciągle, chociaż „uciekając”, boryka się ze swoją śmiercią, wskazuje, że 
ów zamykający i określający bycie całością kres nie jest czymś, do czego 
jestestwo ostatecznie dociera wraz z utratą życia104.

Heidegger podkreśla stałą obecność śmierci jako najbardziej własnej  
i pewnej możliwości, o której wiedza otwiera na „bycie właściwe”. Przy 

100 K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1998: PIW, s.31.
101 A. Przyłębski, Fenomen…, op.cit., s.46.
102 W. Pawliszyn, Misterium śmierci spotkaniem ze sobą. Heideggerowska analityka skończo-
ności bytu ludzkiego, tj. źródła i sensu człowieczeństwa (40-54), [w:] A. Pawliszyn, W. Pawli-
szyn, red., Misterium śmierci..., op.cit., s.45-46.
103 M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 2004: PWN, s.326-327; K. Michalski, Zrozumieć 
przemijanie. Warszawa 2011: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.
104 M. Heidegger, Bycie…, op.cit., s.327.
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czym często rozważa ten motyw w zestawieniu z motywem „zafałszowania” 
świadomości. W jego terminologii nazywa się to „powszednim upadającym 
uchodzeniem przed śmiercią”, które występuje albo w postaci „upadania 
się”, albo „gadaniny”, albo „ciekawości”. U Heideggera to „nastrój „stano-
wi naturalny, pierwotny sposób rozumienia świata, w którym rzeczy stają się 
bezpośrednio „dostępne”. W trosce, trwodze odkrywa się dla nas, we właści-
wy sposób, możliwość śmierci, która jawi się jako jedna z możliwości bycia 
Dasein i będąc taką możliwością już określa to, czym Dasein jest w chwili 
obecnej. Śmierć, która jest przyszłością, nie ma w tej przyszłości umiejsco-
wienia, nie jest czymś, co czeka Dasein, ale tym, co określa jego teraźniej-
szość. Śmierć nie musi się stać, aby można było mówić, czym jestestwo jest 
w całości; musi ona być w przyszłości i jako taka określać teraźniejszość,  
a Dasein w danej chwili jest tym, czym jest, właśnie poprzez dzielący go dy-
stans od śmierci, który jest jednak innym dystansem niż ten między jednym 
a drugim punktem, które dla siebie są obojętne. W przypadku jestestwa 
te dwa punkty wzajemnie się określają, a sens jednego i drugiego nie tkwi  
w ilości drogi, która go oddziela. Dlatego też nie można powiedzieć, że je-
stestwo w śmierci się dopełnia albo ginie, czy zanika, nie staje się ono tak-
że gotowe. Prawdziwe doświadczenie śmierci to nie jest bycie-u-kresu, gdyż  
w każdym momencie swego istnienia antycypuje ono śmierć. Naprowadza 
na to właściwe rozumienie jestestwa jako bycia-ku-śmierci (Sein zum Tode).  
W każdym momencie jestestwo jest już swym kresem. „Śmierć jest pewnym 
sposobem bycia, przyjmowanym przez jestestwo, od kiedy ono jest”105. Śmierć 
staje się aktualnym elementem jestestwa, określającym go w każdej chwili jego 
egzystencji.

A życie nie jawi się jako droga, na końcu której ‘jaśnieje’ idea śmierci, 
jak to widzieliśmy u Schelera, gdyż śmierć stanowi realną możliwość. 
Każdy dzień jest dobry na to, by umrzeć, najbardziej jest to możli-
we. Oznacza to, że śmierć, która jest wydarzeniem, nic nie urzeczy-
wistnia, nic nie daje do zrozumienia, jest absolutnie pusta i stanowi 
o możliwości niemożliwości istnienia. Dlatego wybieganie to nie jest 
oczekiwaniem, bo w wybieganiu nie chodzi o zrozumienie żadnego. 
Wybieganie odpowiada na pytanie o bycie, które odkrywa swoją moż-
ność nie-bycia właśnie poprzez wybieganie. To znaczy, że nie pytamy  
o śmierć, ale o bycie, które wobec możliwości śmierci zostało posta-
wione […] Dlatego wybieganie, jako otwarcie się na swą najbardziej 
własną możność bycia, pozwoli dokładnie określić sposób bycia tego,  
 

105  Ibid., s.345.
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kto na śmierć został wydany i pozwoli określić, czym dla autentycznej 
egzystencji jest śmierć106.

Potraktowanie jestestwa jako Sein-zum-Tode pokazuje, że umiera się 
przez całe życie, aż do jego zakończenia. Nawet jeśli uchodząc przed nią, za-
myka się na autentyczność, to zawsze ku niej jest, chociaż jest to niewłaściwe 
bycie-ku-śmierci. W śmierci bowiem kryje się możliwość autentycznego bycia 
i o to określenie, czym jest to właściwe bycie, chodzi Heideggerowi.

Prawidłowe bycie-ku-śmierci jako możliwość, która ma źródło w by-
ciu, a nie w ‘zewnętrznej’ rzeczywistości, i jest możliwością tylko tego 
bycia, w którym ma źródło, określił Heidegger jako wybieganie (Vor-
laufen) w możliwość. Takie wybieganie nie dąży do urzeczywistnienia 
danej możliwości i nie ma na celu zbliżania się do niej, jako do cze-
goś, co można pozostawić do dyspozycji. W rzeczywistości wybieganie  
w możliwość śmierci musi być oddalone od śmierci, rozumianej jako 
wydarzenie nie można ‘pozbawić śmierci’, gdyż z tą chwilą przestałby 
być człowiekiem107.

Heidegger wie, że śmierć ostatecznie nikomu nic nie daje. Nie bez po-
wodu pisze, że jesteśmy wydani śmierci. Dlatego wiele uwagi poświęcił ‘wła-
ściwemu byciu ku swemu kresowi” wskazując na konieczność ontologicznego 
opracowania tej kwestii. W konsekwencji pytał o śmierć w kontekście pyta-
nia ‘bycia jestestwa”. Jest się pewnym śmierci, ale nie we właściwy sposób, 
gdyż pewność taka nie jest właściwym sposobem bycia jestestwa, co więcej, 
jestestwo w tym wypadku bytuje jakby było pewne czegoś przeciwnego. He-
idegger określa właściwą pewność otwartością (Erschlossenheit), która jest spo-
sobem bycia jestestwa tak, że pewność śmierci musi znaleźć odzwierciedle-
nie w bycie otwierającym się na tę wiedzę. Człowiek bowiem nie może uciec 
przed śmiercią, bo nie może uciec od tego czym jest. Powszechność jestestwa 
jest natomiast byciem-ku-śmierci, które bytuje jako zakrywające uchodzenie 
przed nią. Pewność śmierci wiąże się z buntem przeciw śmierci i pojmowa-
niem śmierci jako czegoś obcego, transcendentnego; intruza wdzierającego się  
w życie, próbującego zniweczyć wszystko to, z czym wiąże się przyszłość osoby. 
Ta zaś dąży do pełnej wolności, z drugiej zaś strony uzależniona jest od tego, 
co jest jej ‘podstawą’. Natrafiamy więc na ludzką tragedię w obliczu śmierci. 
Nadzieja i dążenie do wolności nie są czymś prostym. Heidegger podkreśla, że

106 S. Drogoś, Człowiek…, op.cit., s.156.
107 Ibid., s.160.
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Wraz ze śmiercią samo jestestwo zbliża się w swej najbardziej własnej 
możliwości bycia. W tej możliwości jestestwu chodzi wprost o swe by-
cie-w-świecie. Jego śmierć jest możliwością możliwości – niebycia-już-

-tu-oto,[…] Jako możność bycia jestestwo nie może wyprzeć możliwo-
ści śmierci. Śmierć jest możliwością zupełnej niemożliwości jestestwa  
(i jako taka jest impulsem wszystkiego) […]. Tak oto śmierć odsłania się 
jako możliwość najbardziej własna, bezwzględna, nieprześcigniona108.

Trwoga jest potwierdzeniem bycia, a bycie–ku-śmierci jestestwa jest źró-
dłem bycia. To sprawia, że w istocie egzystencja jest doznaniem, przeżyciem 
własnej śmierci, tzn. swojej skończoności; przeżycie, czyli prze-życie siebie, 
prze-życie życia, czyli doznaniowe wybiegnie do kresu siebie. Trwoga to stan, 
w którym byt przytomny wyniesiony zostaje poza wszelki byt, a więc przed byt 
w całości, a więc w niebyt, w nicość w bycie. Trwoga faktycznie dzieje się już 
od strony bytu. A na pewno jest opisem właściwego bycia ludzkiego od strony. 
Śmierć jest możliwością bycia, którą zawsze musi podjąć samo jestestwo, we-
dług M. Heideggera. Egzystencjalne zrozumienie śmierci jest osiągalne wtedy, 
kiedy byt ludzki dostrzega nagle bezwzględnie swoją oraz ostatecznie dotkli-
wą możliwość, tj. absolutną możliwość niemożliwości. Wtedy jest najbardziej  
u siebie i poza wszelkim bytem – zawisa w nicości, jest byciem.

Kiedy byt ludzki doznaniowo rozpoznaje tak absolutną możność nie-
możności, staje się bytem przytomnym […], jest rzucony tu-oto. Byt 
ludzki w ten sposób każdorazowo staje się wrażliwy na bycie; staje się 
egzystencją, byciem-w-świecie, świadkiem istnienia[…]. Można by 
więc rzec tak dla pobudzenia pełnej naszej percepcji, (z) śmierci jeste-
śmy. W takim momencie, każdorazowo, jak powiada Heidegger, byt 
ludzki staje się tym, czym jest i czym być powinien, tj. bytem przytom-
nym. W takim momencie, kiedy byt ludzki zostaje porażony śmiercią 
człowiek oto budzi się to-oto przytomny; każdorazowo przychodzi na 
świat, staje się byciem zarazem wobec bycia, a więc staje wobec siebie, 
czyli swego bycia, a tak właśnie sam staje się byciem i w ten sposób 
umożliwia wszystko, swój zewnętrzny świat […]. Może jeszcze celniej: 
To w momencie przeczucia swojej bezwzględnej i ostatecznej możliwo-
ści nieistnienia zostajemy oto wrzuceni w istnienie; w poczuciu sobości 
(spotkanie siebie) i czasu! Z tej iskry śmierci powstaje światło; człowiek 
ujawnia się przed sobą, odkrytość świata jest możliwa, do spotkania  
z Innym jest otwarta droga109.

108 Ibid., s.352; J. Kożuchowski, Spór o człowieka we współczesnej filozofii niemieckiej, Pelplin 
2006: Wydawnictwo „Bernardinum”.
109 A. Pawliszyn, Misterium śmierci…, op.cit., 48.
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Z doznaniowego zrozumienia swej skończoności wynika transcenden-
cja, co u Heideggera znaczy, że człowiek, już wtedy przytomny, odnajduje 
się pośród świata, zostaje rzucony w egzystencję, staje się byciem-w-świecie, 
troską. Heidegger nie dyskutuje istnienia ani świata, ani podmiotu pojętych 
potocznie. Według ustaleń Heideggera nie jest tak, że jest podmiot, osobno 
świat, potem wysiłek podmiotu do przekraczania swej immanencji w tran-
scendentny świat. 

Jest natomiast […] tak, że naraz, każdorazowo jednym rzutem nastaje 
jestestwo pośród świata, czyli staje się byciem-w-świecie. Immanencja 
i transcendencja, a więc ograniczoność i przekraczalność są określone 
w momencie doznania przez człowieka swej skończoności. Udziela się 
człowiekowi w takim momencie samoświadomość – wobec niej pozo-
staje reszta, tzn. świat. Dystans między człowiekiem a światem powstaje 
w jestestwie, dokładnie w analizowanym tu momencie wyodrębnienia, 
przyjęcia swej skończoności; w ten sposób bycie-ku-śmierci jest rzutem 
w bycie-w-świecie, co znaczy w immanencję - transcendencję110.

Poszukiwanie sensu bycia w ogóle pozwoliło na przyjęcie następującej 
konkluzji: źródłem bycia jest skończoność bytu ludzkiego. Jesteśmy śmiertel-
ni, a to oznacza, że jesteśmy byciem-ku-śmierci.

Śmierć jest możliwością bycia, którą zawsze musi podjąć samo jeste-
stwo. Wraz ze śmiercią samo jestestwo zbliża się w swej najbardziej wła-
snej możności bycia. W tej możliwości jestestwu chodzi wprost o swe 
bycie-w-świecie. Jego śmierć jest możliwością możności-niebycia-już-

-tu-oto.[…] Jako możność bycia jestestwo nie może wyprzeć możliwo-
ści śmierci. Śmierć jest możliwością zupełnej niemożliwości jestestwa  
(i jako taka jest impulsem wszystkiego) […]. Tak oto śmierć odsłania się 
jako możliwość najbardziej własna, bezwzględna, nieprześcigniona111.

Wybieganie ku śmierci analizował Heidegger także w oparciu o pojęcie 
„troski” (Sorge), tworzącej całokształt strukturalnej całości bytu. Źródłem tro-
ski jest to, iż jestestwu w jego bycie zawsze chodzi o ten byt. Człowiek powra-
cający do siebie w myśleniu o przyszłej śmierci ujmuje swą teraźniejszość, ro-
zumiejąc ją jednak jako już teraz pozostającą w objęciach śmierci. Ten sposób 
bycia, w jaki jestestwo jest ku swej śmierci Heidegger nazywa „umieraniem” 
(Serben), odróżniając ją od „ginięcia’ (Verenden) oznaczającego „kończenie się” 
(Enden) istoty żywej. Tak więc śmierć jest czymś, co nas czeka. „W ten sposób 

110 Ibid., s. 48-49.
111 A. Heidegger, Bycie…, op.cit., s.352.
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dochodzimy do punktu decydującego: Jeśli śmierć jest możnością bycia,  
a nawet możnością najbardziej własną, to w takim razie jest ona możnością 
egzystencji, to znaczy pewnym sposobem odnoszenia się do siebie, pojmowa-
nia siebie i bycia sobą. W tej możności człowiek jest w pełni zdany na ‘swą 
najbardziej własną możność bycia’. Gdy ‘jestestwo’, jako ta właśnie możliwość, 
zbliża się do siebie, rozwiązują się wszelkie relacje z innym ‘jestestwem’, jak 
również wszelkie zatroskanie o sprawy potoczne (Besorgen des Zuhandenen). 
Poza tym żądana inna możliwość nie może prześcignąć możliwości śmierci. 
Dlatego jest ona zarazem najbardziej ostateczna. „Tak oto śmierć odsłania 
się jako możliwość najbardziej własna, bezwzględna, nieprześcigniona. Jako 
taka jest wyróżnionym czymś, co nas czeka”112. W rozumieniu M. Heideggera 
to otwarcie się na niezmierzoność stanowi najbardziej właściwy sens wolność 
ku śmierci, która możliwa jest tylko w trwodze, czyli przyjęciu narastającego  
w trwodze zagrożenia „jestestwa” i przezwyciężanie chęci ucieczki przed trwo-
gą, chęci właściwej, codziennej, napędzającej człowieka i wyobcowującej go  
z jego relacji „się” do śmierci.

Jeśli człowiek jest bytem-ku-śmierci, jak twierdzi M. Heidegger, to życie 
jest odkrywaniem kruchych granic istnienia – życie prawdziwe jest zatem od-
rzuceniem ucieczki przed strachem. Jeśli człowiek jest tworem bożym, a jego 
przeznaczeniem jest połączyć się z Bogiem, jak utrzymuje chrześcijanin, to 
doświadczenie śmierci jest jednocześnie doświadczeniem grzechu i odkupie-
nia. Taki sposób widzenia spraw, łagodzi według J.-P. Sartre’a, doświadczenie 
śmierci, gdyż zwłaszcza u Heideggera, rozciąga się ono na całe życie. Pojawia 
się jednak i odmienna postawa. Według Sartre’a nie istnieje właściwie do-
świadczenie śmierci, gdyż jest ona jedynie jakimś absurdalnym przypadkiem. 
Absurdalność śmierci odbiera jej zatem wszelkie znaczenie egzystencjalne, jest 
ona nicością, która nic nie wyjaśnia. „Trzeba więc porzucić wszelką nadzieję, 
nawet jeśli śmierć sama w sobie byłaby przejściem ku nieludzkiemu absoluto-
wi, traktować ją jako coś, co daje wgląd w ów absolut. Śmierć odkrywa przed 
nami prawdę o nas samych, i to z ludzkiej perspektywy”113. Nie wiedzie ona 
zatem ku żadnej transcendencji, nie zawiera się w niej żadne objawienie. Ku 
temu też właśnie paradoksalnie jesteśmy odsyłani, a jest to nieunikniony 
skutek przejścia od doświadczenia ku sensowi: Wszystko albo nic. Ale każdy  
z nas doświadcza śmierci Innego, która powoduje, że doświadczamy uczu-
cia pustki i jednocześnie obecności i nieobecności drugiej osoby. Pozwala to 

112 G. Scherer, Filozofia śmierci..., op.cit., s.55.
113 J.-P. Sartre, L’Etre et le neant. Paris 1943: Gallimard, s.617.
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na uchwycenie głębi doświadczenia mortalnego, czyli skończoności człowieka;” 
śmierć zostaje ucieleśniona, ma swoje oblicze, wciela się w trupie ciało. Umie-
rając, druga osoba umiera już moją śmiercią”114. Śmierć drugiego człowieka 
może oddziaływać za pomocą różnych mechanizmów, takich jak szok emo-
cjonalny lub proces utraty; „w najbardziej tragicznych przypadkach można 
umierać śmiercią innego bądź naturalnie, z poczucia wspólnoty i żalu […], 
bądź też samobójczo i z braku nadziei, nie umiera się jako inny”115. Najlepszą 
postawą wobec śmierci jest jej akceptacja. Heidegger uważa, że ‘wybieganie 
ku śmierci’ rodzi sensowny stosunek do śmierci, a przez to pozwala aktywnie 
żyć i uruchamia akt zdecydowania się na siebie samego116. 

 Według Schelera i Heideggera, śmierć wpleciona jest w życie i sta-
nowi czynnik pozwalający jej w pełni doświadczyć – pytanie o naturę swego 
bycia musi człowiek skierować do śmierci. Śmierć nie jawi się jako absurdalna 

„rzeczywistość”, pozbawiona wszelkich pozytywnych znaczeń, która nic nie 
wyjaśnia. Tak ją pojmował J.P. Sartre, dla którego śmierć jest tym, co zakry-
wa wszelkie możliwości, a nie są najważniejszą, nieprześcignioną możliwością, 
która odkrywa inne. Śmierć u Sartre’a neguje sens bycia, a nie nadaje mu go. 
Ale jestestwo, które nie jest sobie dane w całości, dopóty egzystuje, dopóki 
ma w sobie jakiś „brak”, tzn. „wypełnienie” tego braku uczyniłoby go całością. 
Ale takie dopełnienie powoduje, że Dasein przestaje istnieć. A więc owo noch 
nicht ma inne znaczenie, gdyż to, co się nie zaktualizowało, stanowi o byciu 
jestestwa już teraz.

Dopełnienie, zniknięcie zaległości, jest już nie-byciem, gdyż znika to, 
co konstytuuje jestestwo. Dlatego jestestwo jest, ponieważ jest nie zak-
tualizowane i to stanowi jego istotę […] Nie jest to brak, nie jest to coś, 
co się jeszcze nie stało, ale podstawowy czynnik określający jestestwo  
w jego byciu. Noch nicht stanowi o istocie jestestwa już teraz, a nie  
o tym, co czeka jestestwo w przyszłości117

Ale według innych, nurt życia tworzy zwartą całość118. Dlatego też mamy 
możliwość postrzeżenia swego życia w całości, czyli jedności przeszłości, 

114 A. Philipe, Chwila wytchnienia. Warszawa 1968: KiW, s.34.
115 L.-V. Thomas, Doświadczenie śmierci: jego granice i rzeczywistość (158-190), [w:] S.Ci-
chowicz, J. M. Godzimirski…, op.cit., s.172.
116 A. Pawliszyn, Misterium…, op.cit., s.40-54.
117 S. Drogoś, Człowiek…, op.cit., s.150.
118 M. Ples, Filozofia życia wobec pytania o istotę człowieczeństwa: wątki antropologiczne  
w koncepcji filozoficznej Henri Bergsona (307-322), [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ślą-
skiego, Katowice 2011, T.29.
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teraźniejszości i przyszłości, twierdził, na przykład H. Bergson119. A ponieważ 
nasze działanie jest skierowane na przyszłość, dlatego, aby móc działać, musi-
my jakby „racjonować” dawki przeszłości, które narzucają się pomagając bądź 
przeszkadzając w codziennym działaniu120. Dlatego zadaniem pamięci nie jest 
przechowywanie wspomnień, ale „filtrowanie” tego, co istotne dla naszego 
działania. Chodzi o usunięcie z codzienności nieprzydatnych wspomnień  
i doświadczeń121. Nie znaczy to jednak, że przeszłość w ogóle znika. Ona 
cały czas w człowieku „trwa”, domagając się wysłuchania, jednak, aby działać  
i dążyć do postawionych sobie celów, musi on się od niej odwrócić i zdecy-
dować, co z przeszłości ma prawo utrzymać w świadomości122. Od zaabsorbo-
wania codziennością, światem rzeczy, nad którym trzeba zapanować uwalnia 
nas śmierć. W śmierci nie odciąga nas nic poza siebie, całkowicie spokojni  
i „rozluźnieni”, stajemy w teraźniejszości wobec pełni naszego bytu123. Jest to 
chwila całościowego postrzegania bytu w jego prawdziwie głębokim wymiarze. 
Nie ma wówczas podziału na przyszłość, teraźniejszość i przeszłość, jest to 
czyste trwanie w pełni bytu, unoszone przez wielką siłę elan124.

W myśli Husserla termin „świat przeżywany” pojawia się w poł. lat 20-
tych XX wieku, wypierając „świat naturalny” i stając się jednym z centralnych 
pojęć fenomenologii. Ale już wcześniej istniały różne teorie antycypujące teo-
rię Husserla i torujące jej drogę, np. kantowskie teleologiczne pojęcie świata, 
teoria świata jako woli i przedstawienia Schopenhauera, Nietzschego koncepcja 
świata jako woli mocy, Avenariusa pojęcie świata naturalnego, koncepcja natu-
ralnego światopoglądu Schelera125. 

Fenomenologia transcendentalna Husserla odnosi się do wewnętrznego 
przeżycia, bycia świadomym czegoś. Akty intencjonalne obiektywizują się, 

119 Z. Orbik, Czas i świadomość. Gliwice 2017: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; B. Skarga, 
Czas i trwanie: Studia o Bergsonie. Warszawa 1982: PWN.
120 H. Bergson, Materia i pamięć: o stosunku ciała do ducha. Kraków 2015: Wydawnictwo 
Vis-a-vis Etiuda.
121 H. Bergson, Pamięć i życie: wybór tekstów. Warszawa 2001: De Agostini: Altaya: PAX.
122 H. Bergson, O bezpośrednich danych świadomości. Warszawa 1913: Skład Główny  
w Księgarni E. Wende i S-ka
123 K. Święcicka, Bergson i Pani Profesor (albo o śmierci i nieśmiertelności) (101-110), [w:] 
Myśl Barbary Skargi: droga osobna. Warszawa 2015: IFiS PAN.
124 H. Bergson, Myśl i ruch: Wstęp do metafizyki, Intuicja filozoficzna, Postrzeżenie zmiany. 
Dusza i ciało, Warszawa 1963: PWN; H. Bergson, Pamięć i życie, Warszawa 2001: De Ago-
stini: Altaya:Pax; I. Wojnar, Bergson, Warszawa 1985: WP: H. Bergson, Energia duchowa, 
Warszawa 2004: Wydawnictwo IFiS PAN; L. Kołakowski, Bergson, Kraków: Znak.
125 A. Ryk, Możliwość zastosowania fenomenologii w badaniach pedagogicznych w aspekcie 
projektu Lebenswelt (160-171) [w:] E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemidowicz red., Narracja 

– krytyka – zmiana: praktyki badawcze we współczesnej pedagogice. Wrocław 2007: Wydaw-
nictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, s.161.
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nadając status obiektowi126. Konkretnym, skończonym przedmiotem jest dla 
Husserla transcendentalny podmiot127. Początkowo uważał on dyskusję na 
temat narodzin i śmierci transcendentalnego podmiotu za błąd kategorialny.

Jako zasada konstytucji, jako źródło czasowości i warunek każdego 
rodzaju obecności i nieobecności, transcendentalna podmiotowość 
nie była po prostu rodzajem „rzeczy”, które mogłaby powstać i ginąć. 
Ponieważ jednak ciało umiera, Husserl był zmuszony przyznać, że 
transcendentalna podmiotowość może trwać „odcieleśniona”, a zatem 
śmierć powinno się traktować jako oddzielenie od świata, jako coś ana-
logicznego do snu bez snów […]. W tym przypadku mówimy o pod-
miocie zubożonym […] pojęcie podmiotowości, do którego wówczas 
dochodzimy, stanowi jakieś absolutne, graniczne pojęcie128.

Na początku lat 30-tych XX wieku, Husserl stopniowo dokonał rewizji 
poglądów i przestał uważać narodziny i śmierć za wydarzenie odnoszące się 
tylko do empirycznego podmiotu. Pisał wtedy, że zarówno narodziny, śmierć, 
jak i pokoleniowość (zmiana pokoleń) razem stanowią warunki możliwości 
konstytuowania się obiektywnego i historycznego świata. „To właśnie to po-
jęcie pokoleniowej intersubiektywności […] dowodzi, że narodzin i śmierci 
podmiotu nie uważa on już za jakieś dwa przygodne fakty, lecz za transcen-
dentalne warunki możliwości konstytucji świata”129. Zwraca uwagę na fakt, 
że każdy świat życia jest skorelowany z funkcjonującym ciałem. Następnie 
stwierdza, że „cielesność wraz ze wszystkim, co do niej należy (tak jak popędy 
seksualne, potrzeby żywieniowe), do pomyślenia świat życia jest ustruktury-
zowany”130. Śmierć staje się problemem wtedy, jak zauważa Husserl, gdy pro-
blemem staje się życie. „Problem śmierci może się pojawić wraz z doznaniem 
zmienności, nietrwałości, skończoności, przemijalności, poddania wszystkie-
go niszczącemu działaniu czasu”131.

Według personalizmu zawsze umiera człowiek – osoba. Do tego stwier-
dzenia odwołuje się zarówno filozofia, jak psychologia, zwłaszcza tam, gdzie 

126 M. Maciejczak, Świadomość i sens. Warszawa 2007: Wydawnictwo UKSW, s. 188-190.
127 S. Gallagher, D. Zahavi, Fenomenologiczny umysł. Warszawa 2015: PWN.
128 D. Zahavi, Fenomenologia Husserla. Kraków 2012: Wydawnictwo WAM, s.143; L. Koła-
kowski, Husserl i poszukiwanie pewności. Warszawa 1991: Aletheia; C. Moustakis, Fenome-
nologiczne metody badań. Białystok 2001: Trans Humana.
129 Ibid., s.182.
130 Ibid., s.173; R. Sokołowski, Wprowadzenie do fenomenologii. Kraków 2012: WAM.
131 L. Grudziński, Doświadczenie śmierci – obszar lęku i nadziei (88-104) [w:] A. Pawliszyn, 
W. Pawliszyn red., Misterium…, op.cit., s.88.
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porusza się problem człowieka jako osoby, a przede wszystkim jego godno-
ści132. Fundamentem personalizmu jest antropologia zbudowana na tradycji 
arystetelesko-tomistycznej, charakteryzująca się całościowym podejściem do 
człowieka - osoby. Antropologia ta, powołuje się na realistyczną koncepcję 
bytu oraz realizm poznawczy. Takie stanowisko uwidacznia się przede wszyst-
kim w filozofii J. Maritaina, według którego do realistycznej koncepcji bytu 
prowadzi intuicja intelektualna, mająca fundamentalne znaczenie, „chodzi  
o widzenie bardzo proste, przewyższające wszelkie dyskursy i dowodzenia, 
skoro leży u początku dowodzenia”133, a ponadto założenie, że „każdy czło-
wiek jest również osobą i dlatego, że jest osobą, nie podlega gwiazdom i ato-
mom”134. Wprawdzie człowiek jest jednostką, elementem w społeczeństwie, 
skrawkiem materii, ale przede wszystkim jest osobą, a ta osadza się na rze-
czywistości duchowej, na duszy, która jest pierwiastkiem transcendującym 
materię. Tak rozumiany człowiek-osoba posiada godność niezależną od swej 
kondycji cielesnej. A to sprawia, że nawet w momencie umierania człowiek 
jest osobą. Śmierć osoby ludzkiej występuje dopiero wtedy, gdy zostanie 
stwierdzona śmierć pnia mózgu, a nie tylko kory mózgowej odpowiedzialnej 
za świadomość, dlatego jakikolwiek zanik świadomości nie oznacza jeszcze 
śmierci osoby. Oznacza to, że pacjent będący w stanie wegetatywnym jest 
ciągle osobą.

Śmierć osobowa w ujęciu personalistycznym widziana jest przez pry-
zmat aktywności ludzkiej duszy, która będąc nieśmiertelna i dyspo-
nując władzami rozumu i woli, podprowadza osobę do momentu jej 
ostatecznego „spełnienia się”, które dokonuje się w perspektywie tran-
scendentalnej, poprzez poznanie i akt żywego wyboru135.

W miłości i poprzez nią – jak stwierdza G. Marcel – człowiek odnajduje 
prawdę swego bycia i swej śmierci. Miłość i śmierć są odzwierciedleniem tej 
samej rzeczywistości; są ściśle powiązane, stanowiąc jądro ludzkiej egzystencji. 
Prawdziwa miłość nie pozwala przyjąć żadnej możliwości rozłączenia. Nawet 
śmierć nie wydaje się być na tyle silna, aby zanegować relację łączącą wolne 
istoty w pełni sobie oddane. Śmierć wydaje się mała – w imię miłości można 

132 A. Pala, Śmierć..., op.cit.; I. Dec, Personalizm (122-127), [w:] A. Maryniarczyk red., Po-
wszechna encyklopedia filozofii, T.8, Lublin 2000: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu;  
I. Dec, Personalizm w filozofii (próba systematyzacji) (301-313), [w:] M. Rusecki red., Perso-
nalizm polski, Lublin 2008: Wydawnictwo KUL.
133 J. Maritain, Pisma filozoficzne, Kraków 1988: Znak, s.147.
134 Ibid., s.332.
135 A. Pala, Śmierć..., op.cit., s.111.
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w nią uciec, aby ją pokonać. Osoba, której się oddajemy, „staje się” kimś nie-
śmiertelnym, stanowi „realną” podstawę zwycięstwa nad śmiercią. W śmierci 
tkwi nadzieja na pełne urzeczywistnienie absolutnego oddania się, absolut-
nej miłości. I to właśnie w śmierci można odnaleźć spełnioną miłość. Miłość  
i śmierć mają wspólne korzenie136. A skoro człowiek jest viatorem – pielgrzy-
mem, idącym w kierunku szczęścia, to może je osiągnąć po drugiej stronie 
istnienia – poza życiem doczesnym. Śmierć ukazuje się tu jako moment osią-
gnięcia ostatecznego szczęścia – osiągnięcie pełni swej egzystencji137. Nadzieja, 
która związana jest z czasem, w sposób nieuchronny wiąże człowieka z jego 
przyszłością. Stanowi ona też motor wszystkich działań i dążeń człowieka. Z tej 
perspektywy możliwość beznadziejności jest całkowitym odcięciem człowieka 
od jego przyszłości. Ma to jednak swoje przełożenie na całość egzystencji138.

Okazuje się, że życie w beznadziei jest jakimś dotkliwym zamazaniem 
prawdy o ludzkim życiu. Śmierć zatem nie jest ostatecznym zwycię-
stwem beznadziejności. Przeciwnie, jest momentem przejścia, zyskania 
właściwej perspektywy egzystencjalnej. W niej odsłania się przed czło-
wiekiem trwanie – teraźniejszość, która się nigdy nie kończy139.

Nadzieja stanowi spięcie między tymi dwoma elementami: człowiekiem, 
którego teraźniejszość jest zawsze dana z przeszłości i jego przyszłością, która 
ma ‘inny’ status ontologiczny. W stwierdzeniu tym zawiera się ważna sugestia. 
‘Inność’ przyszłości każe opisywać nadzieję w wyjątkowy sposób. G. Marcel 
powie, że ‘nadzieja jest prorocza’140, każe widzieć przyszłość w kategoriach 
otwarcia.

[…] właściwie tylko w jednym wymiarze śmierć jawi się jako coś, co 
naprawdę poraża. Przeszłość w obliczu śmierci nie nabiera żadnej no-
wej jakości. Tak jak była moją przeszłością tak pozostanie nią osta-
tecznie. Teraźniejszość podobnie, nigdy bowiem nie była mi ona dana 
sama w sobie. Śmierć jest w pełni porażająca dla mojej przyszłości. Jest 
od tego, co za życia budziło w swej skrytości jakąś naturalną ufność141

136 G. Marcel, Homo viator: wstęp do metafizyki nadziei. Warszawa 1960: IW PAX; G. Mar-
cel, Obecność i nieobecność, W drodze 1977, 11(51), s.7-17; G. Marcel, Być i mieć. Warszawa 
1998: IW PAX; K. Tarnowski, Gabriel Marcel i perspektywy filozofii religii, Analecta Craco-
viensia, Kraków 1991: Polskie Towarzystwo teologiczne, T. 23, s. 61-77.
137 K. Tarnowski, Gabriela Marcela filozofia wiary, Annalecta Cracoviensia, Kraków 1989-
1990, Polskie Towarzystwo Teologiczne, T. 21-22, s.99-114.
138 D. Ługowska, Oblicza śmierci…, op.cit., s.44.
139 M. Pawliszyn, Czy śmierć może budzić nadzieję (49-59), [w:] M. Wójtowicz, W. Kania red., 
Filozofia..., op.cit., s.58-59.
140 G. Marcel, Tajemnica bytu. Kraków 1995: Znak, s. 366.
141 W. Pawliszyn, Czy śmierć…, op.cit., s.53.
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Człowiek jest więc istotą śmiertelną, egzystującą w określonym miejscu 
i czasie, a jej życie to nieodwracalny proces o niepowtarzalnym przebiegu, 
twierdzi V. Jankelevitch „śmierć jest zjawiskiem biologicznym, takim jak na-
rodziny, dojrzewanie i starość; śmiertelność jest zjawiskiem społecznym ta-
kim samym, jak stopa urodzin, liczba zawieranych związków małżeńskich czy 
przestępczość”142. Zbliżając się do śmierci stajemy w obliczu tajemnicy, której 
nie możemy rozwikłać, aż do momentu, gdy następuje zgon. „W tej sprawie 
nikt z nas mnie zastąpi […]. Każdy umiera za siebie, swoją śmiercią, na własny 
rachunek”143. Nie sposób przygotować się do śmierci, nie można nauczyć się 
tego, jak właściwie przeżyć tę chwilę. Śmierć czyni z życia wielką wartość, coś 
wyjątkowego, sprawia, że staje się ono bogatsze. 

W podejściu do śmierci Jankelevitcha na uwagę zasługuje metafora 
śmierci w trzech odsłonach, a „są to kurtyny, które unosząc się stopniowo 
zmniejszają dystans między życiem a śmiercią144. Śmierć w trzeciej odsłonie 
jest potwierdzeniem słów, które wszyscy znają: każdy musi umrzeć. Stosunek 
człowieka do niej jest zewnętrzny, podlega analizie w kategoriach obiektyw-
nych, uniwersalnych. Odbieramy ją jako konieczność wspólną dla wszystkich. 
Śmierć w trzeciej odsłonie dotyczy obcego, w drugiej kogoś bliskiego. „Kiedy 
znikają nasi rodzice, wraz z nimi znika ostatnia bariera biologiczna. Potem 
kolej już na nas”145. Człowiek staje przed ostatnią kurtyną, poza którą śmierć 
jest już w pierwszej osobie. To doświadczenie jest najtrudniejsze i najbardziej 
osobiste. W pierwszej odsłonie śmierć jest tajemnicą, która dotyczy mnie bar-
dzo osobiście, która ogarnia w całości, tzn. w mojej nicości. Człowiek ści-
śle jest z nią związany i nie może zachować dystansu wobec tego problemu. 
Z kolei osoby druga i trzecia są moim punktem widzenia Innego (Jego lub 
Ciebie) oraz Innego, punktem widzenia mnie (traktowanego jako druga lub 
trzecia osoba Innego). Obaj partnerzy pozostają dwoma monadycznie i per-
sonalnie różnymi podmiotami; pierwsza osoba jest punktem widzenia mnie 
przeze mnie samego, ciebie przez ciebie samego i w ogóle punktem widzenia 

„odzwierciedlającym” każdemu jego samego.

Między anonimowością trzeciej osoby a tragiczną subiektywnością 
pierwszej pojawia się pośredni i w pewien sposób uprzywilejowany 

142 V. Jankelevitch, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci (43-76), [w:] S.Cichowicz, J. M. Go-
dzimirski red., Antologia…, op.cit., 43.
143 V. Jankelevitch, To, co nieuchwytne. Warszawa 2005: PIW, s.30.
144 M. Żelichowska, Śmierć z perspektywy psychospołecznej [w:] W. Kulikowski, P. Zwierz-
chowski red., Śmierć...,op.cit., s.79.
145 V. Jankelevitch, To…, op.cit., s.17.
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przypadek drugiej osoby: między śmiercią kogoś innego, która jest od-
legła i obojętna, i śmiercią własną, która należy do naszego bytu, jest 
bliskość śmierci kogoś nam dobrze znanego. „TY” uosabia w gruncie 
rzeczy Innego, pierwszego z wszystkich innych, innego, bezpośrednio 
innego, nie, mnie pozostającego w styczności ze mną najbliższą granicą 
inności. Tak samo śmierć kogoś nam drogiego jest prawie jakby naszą 
śmiercią146.

Własna śmierć jest chwilową teraźniejszością, pozbawioną przyszłości 
absolutną obecnością, ściśniętą i rozpaloną, która zbiega się w przypadku gra-
nicznym, z sobością pełnego ja i owa teraźniejsza obecność zaczyna władać na-
szym bytem tak, że w końcu unicestwia go, zastępuje i zmienia w nieobecność.

Gdy chodzi o twoją śmierć, to da się o niej myśleć w trzech czasach: 
przede wszystkim w przyszłym […]; tym bardziej w przeszłym […];  
w końcu jest też czas teraźniejszy, w którym specjalizuje się owa filozo-
fia drugiej osoby: nic bowiem nie stoi na przeszkodzie temu, by moja 
świadomość była świadkiem twojej śmierci147.

Świadomość ostateczna lub pośmiertna jest siłą rzeczy domeną drugiej  
i trzeciej osoby; z braku pośredniego przekazu czyjaś śmierć wymaga świado-
mości drugiego, a owa świadomość komentuje ową śmierć, tak jak komentuje 
się przeszłość.

W ludzkim doświadczeniu egzystencjalnym śmierć stanowi, jak sądził 
Karl Jaspers, sytuację graniczną, w której decyduje się to, kim człowiek jest 
i kim się staje. Zagadnienie bycia sobą jest więc ściśle związane z trapiącym 
człowieka pytaniem o śmierć148.

Na jej tajemniczość wskazywał E. Levinas, według którego „śmierć to 
ontologiczna inność, wobec której tracą moc poznawcze zdolności podmio-
tu, a on sam doznaje cierpienia pasywności wobec zjawiska obcego światłu 
poznania. Tajemnica śmierci rozgrywa się więc w sferze mroku, w strefie nie-
uchwytnej, zaskakującej przyszłości, stanowiącej dla podmiotu granicę jego 
panowania”149. Tajemniczość śmierci oznacza, że podmiot wchodzi w relację 
z czymś innym niż on sam, co zapowiada się w cierpieniu, i co niesie ze sobą 
doświadczenie pasywności.

146 V. Jankelevitch, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci (43-76), [w:] S.Cichowicz, J. M. Go-
dzimirski red., Antropologia…, s.69.
147 Ibid., s.74-75.
148 K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów radiowych. Wrocław 1998: 
Siedmioróg , s.14-15.
149 A. Pawliszyn, Dramat istnienia wobec tajemnicy śmierci (10-39), [w:] A. Pawliszyn,  
W. Pawliszyn, red., Misterium..., op.cit.,  s.25.
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Śmierć jest czymś, czego podmiot nie jest w stanie oświetlić, w sto-
sunku do czego więc traci swą pozycję aktywnie poznającego podmio-
tu, Śmierć sytuuje się poza doświadczeniem, które niesie sobą moc 
uaktywnienia wszystkiego, co znajduje się w zasięgu jego światła. Sta-
nowi zatem niepoznawalną sferę inności, która wymyka się wszelkim 
wysiłkom zmierzającym do jej wciągnięcia w sferę tego, co jest nasze. 
W stosunku do śmierci objawia się nasza niemoc, bezsiła, niemożli-
wość, które osadzają życie w lepkim bagnie pasywności. Tutaj kończy 
się wolność podmiotu, gdy spostrzega on granice swego panowania  
w cierpieniu płynącym z materialnego związania z bytem, które tkwi  
w tajemniczym misterium unicestwienia owego związku150.

W myśl Levinasa śmierć jest odwieczną, nieuchwytną przyszłością,  
w odróżnieniu od teraźniejszości, której jesteśmy w mocy nadać kształt hero-
izmu i męstwa. W zderzeniu ze świadomością podmiot osiąga granice swego 
panowania. „Kiedy śmierć jest tu, mnie tutaj nie ma, nie dlatego, abym był 
nicością, lecz ponieważ nie jestem w ogóle pojmowany”151.

Jako przynależna przyszłości śmierć nie jest nigdy teraźniejszością. Przy-
pisując istniejącemu „ja” władzę nad istnieniem, umieszcza Levinas aktualnie 
dziejące się „teraz” w ontologicznej teraźniejszości, pojmowanej tutaj jako 
obecność. „Uobecniający się podmiot to suwerenne panowanie samotności 
nad bytem umieszczonym w jasnej smudze aktywnego poznania. To także 
jednak cierpienie z powodu tego, co przyjdzie, z powodu przyszłości śmierci, 
nad którą nie mamy władzy, a która wykluczy naszą teraźniejszość z granic 
pojmowania”152. Śmierć staje się kresem możliwości, faktem, wobec którego 
podmiot nie może posiadać żadnego projektu. Śmierć rozbija samotność ist-
nienia podmiotu, zapowiadając jakąś tajemnicę, Inność, odmienne istnienie.

To ujęcie śmierci wskazuje, że jesteśmy w relacji z jakąś rzeczą, która 
jest absolutnie inna, jakąś rzeczą niosącą odmienność, nie jako prowi-
zoryczne określenie, które moglibyśmy sobie przyswoić przez radość, 
lecz jakąś rzeczą, której samo istnienie jest odmiennością. Moja samot-
ność zatem nie jest potwierdzona przez śmierć, lecz rozbijana przez 
śmierć153.

150 A. Pawliszyn, Dramat istnienia..., op. cit., s.26
151 E. Levinas, Czas i to co inne, Warszawa 1999: Wydawnictwo KR, s.125; E. Levinas, 
Istniejący i istnienie, Kraków 2006: Wydawnictwo „Homini”; E. Levinas, Bóg, śmierć, czas, 
Kraków 2008: Wydawnictwo Znak.
152 A. Pawliszyn, Dramat istnienia…, op.cit., s.27.
153 E. Levinas, Czas…, op.cit., s.127.
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W nieistnieniu śmierci odnajduje Levinas absolutną inność wobec naszej 
egzystencji. Zewnętrzność śmierci wobec samotności istnienia to zewnętrz-
ność przyszłości, która jest absolutnie zaskakująca, „to jest to, co nie jest ujęte, 
co spada na nas i nas zawłaszcza. Przyszłość to jest inne. Relacje z przyszłością, 
to jest właśnie relacja z innym”154. Z jednej strony więc tajemnicza przyszłość 
śmierci pociąga nas ku sobie urokiem braku cierpienia spowodowanego odpo-
wiedzialnością w stosunku do materialności istnienia, z drugiej zaś chcieliby-
śmy pozostać w znanym nam istnieniu hipostazy. Obie tendencje w równym 
stopniu są nam właściwe. Tajemniczość śmierci staje się przyczyną strachu, 
bólu i cierpienia, które ujawniają przywiązanie podmiotu do istnienia. Śmierć 
w koncepcji E. Levinasa odgrywa kluczową rolę. Akcentuje „inność” śmierci, 
która jest przede wszystkim „dostępna” dla nas jako śmierć Innego człowieka, 
a nie własna. Troska o Innego wiąże się z wezwaniem do śmierci za drugiego, 
która dla Levinasa jest momentem najpełniejszego bycia sobą155.

Relacja ze śmiercią innego nie dotyczy wiedzy na temat śmierci innego 
ani doświadczenia tej śmierci właśnie w sensie unicestwiania bycia […]. 
Nie istnieje wiedza o tej wyjątkowej relacji […]. To unicestwienie nie 
jest fenomenalne ani nie pozostawia miejsca na jakąkolwiek zbieżność 
z nim świadomości […]. Ze śmierci innego czysta wiedza (= przeżyte 
doświadczenie, zgodność), zachowuje tylko zewnętrzne pozory proce-
su (znieruchomienia), w którym ginie ktoś, kto aż do tego momentu 
wyrażał siebie156.

Według Levinasa człowiek nie może poznać śmierci, gdyż z natury jest 
ona niepoznawalna, jest bowiem „niebytem wiedzy”. Czymś odmiennym 
jest natomiast świadomość śmierci , ponieważ odnosi się ona do własnej osoby  
i zgonu i łączy się z nią jej nieustanne odraczanie. Podstawowymi właściwo-
ściami śmierci, według Levinasa, jest to, że – jest ona jedynym wydarzeniem 
w losach każdego człowieka. Relacje ze śmiercią w jej wyjątkowości „nadającej 
śmierci jej głębię nie polega ani na widzeniu, ani na dążeniu do nicości, jak 
u Heideggera, jest to relacja czysto emocjonalna, poruszająca nasze emocje, 
która nie jest oddźwiękiem naszej uprzedniej wiedzy w naszej uczuciowości  
i naszym umyśle. To emocje, poruszenie, niepokój w dziedzinie tego, co nie-
znane”157- zawiera w sobie cechy przemocy, gdyż przerywa istnienie, jest więc 

154 Ibid., s.128.
155 A. Gielarowski, Między samobójstwem a darem: śmierć za Innego w filozofii Emmanuela Levi-
nasa i Józefa Tischnera (173-187), [w:] M. Wójtowicz, W. Kania red., Filozofia…, op.cit., s. 184.
156 E. Levinas, Bóg..., op.cit., s.23.
157 Ibid., s.23.
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jedyną decydentką ludzkiego istnienia „mojej śmierci. Sens relacji z moim 
własnym umieraniem nie polega na wiedzy czy doświadczeniu – choćby jako 
przeczuciu czy prawiedzy […] Moja relacja z moją śmiercią to niewiedza doty-
cząca samego umierania – niewiedza niebędąca jednak brakiem relacji”158- jest 
silniejsza od człowieka i to do niej należy ostatni moment życia, co oznacza 
koniec wszelkich czynności, zachowań i relacji z drugim człowiekiem. „Spo-
tykamy śmierć w twarzy drugiego”, a w jego śmierci „znajduje swój wyraz 
emocjonalny w postaci bólu i wyraz moralny w postaci odpowiedzialności”159. 
Dla Levinasa drogą przezwyciężania śmierci jest służba drugiemu człowiekowi.

Nie da się rozumowo rozjaśnić problemu śmierci, twierdzi Miguel de 
Unamuno. Dlatego dla pytania: Co będzie ze mną po śmierci? nie ma od-
powiedzi. Pozostaje mu jedynie ślepa wiara i zdanie się na nadzieję istnie-
nia Boga, który byłby gwarantem jego nieśmiertelności160. Ale już dla Juliana 
Mariasa śmierć to część osobowego, witalnego projektu człowieka, dla któ-
rego jest czymś, co przynależy do życia, nadaje mu wartość i stanowi o jego 
dramatycznym charakterze. Dopiero zmierzenie się z pytaniem o sens umie-
rania postawionym z perspektywy życia ludzkiego pozwala zadać pytanie:  
Co będzie ze mną po śmierci? I w jego świetle nadać sens pytaniu: „Kim je-
stem”? Człowiek musi umrzeć, ale życie jest strukturą otwartą, która postuluje 
nieśmiertelność161. Śmierć pomaga nam także odkryć to, co ma wartość samo  
w sobie: osoby, z którymi współżyjemy i które kochamy. Dla Mariasa jest 
nie do pomyślenia unicestwienie ukochanej osoby, podczas gdy jej istnienie 
stanowi część mojego najgłębszego projektu życiowego. Podobnie powszech-
nego pragnienia szczęścia domaga się życie po śmierci. Z tego powodu można 
mówić o nieprawdopodobieństwie absolutnego unicestwienia osoby i posta-
wić pytanie o istnienie Boga162

Na przestrzeni wieków, a szczególnie od XVII stulecia filozofowie, jak 
widzimy, podążają dwiema drogami. Jedna z nich wskazuje na śmierć jako 
absurdalne zło, które spotyka człowieka i któremu należy się przeciwstawić. 
Druga zaś traktuje śmierć jako dopełnienie życia, jego najważniejszy i kulmi-
nacyjny moment. Zawsze też jest traktowana jako akt egzystencjalny. Wiek 

158 Ibid., s.26.
159 A. Gielarowski, Między…,op.cit., s.162.
160 M. Unamuno de, O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów. Kraków; 
Wrocław1984: Wydawnictwo Literackie; K. Polit, Bóg, człowiek i śmierć. Poglądy filozoficzne 
późnego Miguela de Unamuno. Lublin 2018: Wydawnictwo UMCS.
161 M. Jagłowski, Życie i rozum. Filozofia racjowitalizm Julianas Mariasa. Olsztyn 1998: 
Wydawnictwo ART. 
162 W. Dorsz, Śmierć w perspektywie biograficznej w filozofii Juliana Mariasa (188-202), [w:] 
M. Wójtowicz, W. Kania red., Filozofia…,op.cit., s.199 i nast.
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XX określamy jako stulecie śmierci, nie tylko poprzez spotkanie się człowieka  
z niewyobrażalnym złem jaki niosły ze sobą różne totalitaryzmy, kreujące 
konflikty zbrojne, ale i kształtowanie się za sprawą grupy myślicieli różnych 
koncepcji śmierci, które w rezultacie doprowadziły do ukształtowania się no-
wego modelu śmierci odwróconej, który stał się dominującym wzorcem dla lu-
dzi XX wieku. Niesie on jednak ze sobą konsekwencje, na które współczesny 
człowiek nie był przygotowany.

Doświadczenia takie stały się udziałem współczesnego człowieka. 
Szybkość zmian cywilizacyjnych, dynamizm odkryć naukowych, 
zmienność obyczajów wytwarzają rzeczywistość, której człowiek, za-
skakiwany ciągłymi nowościami nie może sobie przyswoić – stan dez-
organizacji i zagubienia. Życie rozproszone w chaosie zdarzeń zaczyna 
być podobne do śmierci. Lęk przed śmiercią w sposób naturalny dany 
człowiekowi skłania do ucieczki. Czy nie jest to ucieczka przed życiem? 
Rzeczywistość kulturowa nie wytwarza się przecież sama, jest udziałem 
człowieka. Jeśli stała się problemem, to należy podjąć próbę rozwiąza-
nia, ucieczka jest zamknięciem oczu na rzeczywistość, iluzją po zbyciu 
się kłopotu, w istocie, spotęgowaniem zagrożeń, od których chce się 
uciec. W tym kulturowym zamieszaniu pojawił się przed filozofią pro-
blem śmierci jako droga zrozumienia człowieka163.

Próbą przeciwstawienia się takiemu stanowisku były poglądy głoszone 
przez egzystencjalistów i tych psychologów, którzy zakładali, że

 […] górowanie doświadczeń absurdu nad doświadczeniami sensowno-
ści, wykluczanie pewnych konkretnych możności zawartych w moim 
istnieniu, przy jednoczesnej realizacji innych, przemijanie kolejnych 
dni: wszystko to – na tle czysto indukcyjnej wiedzy o śmierci – może 
nam dać jakieś przeczucie tego, co nas spotyka w śmierci, ba, co zawsze 
już jest obecne w naszym życiu. Doświadczenie to może się wysunąć na 
plan pierwszy w szczytowych punktach naszego ‘jestestwa’: wszystko 
już przez sam fakt istnienia, jest ukierunkowane na śmierć164.

Człowiek nadaje właściwy kształt swej ‘Jaźni’ wtedy, gdy ustosunkowuje 
się do siebie w taki sposób, że realizuje siebie jako syntezę nieskończoności  
i skończoności, doczesności i wieczności, wolności i konieczności165 - twier-
dził S. Kierkegaard. Wówczas powaga zmierzająca do ukształtowania własnej 

163 L. Grudziński, Doświadczenie śmierci – obszar klęku i nadziei (88-104), [w:] A. Pawliszyn, 
W. Pawliszyn red., Misterium śmierci…, op.cit., s.88-89.
164 G. Scherer, Filozofia śmierci…, op.cit., s.70
165 P. Bursztyka red., Miłość i samotność: wokół myśli Sorena Kierkegaarda, Warszawa 2007: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop.
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jaźni z konieczności wiąże się ze śmiercią i można by powiedzieć, że w relacji 
do niej osiąga pełnię166. Śmierć nadaje bowiem relacji między doczesnością  
a wiecznością wyrazistości „człowiek poważny będzie tak przeżywał każdy 
dzień, jakby to był dzień ostatni, a zarazem pierwszy w jego długim życiu”167.

Śmierć ma „silę działającą wstecz” w tym sensie, że może człowieka od-
wrócić od przyszłej śmierci i skierować na powrót ku teraźniejszości, a nawet 
umożliwić właściwą realizację teraźniejszości. „Dopiero myślenie o śmierci  
w powadze umożliwia autentyczne, rzeczywiste przeżywanie i właściwe ukie-
runkowanie życia”168. Śmierć, podobnie jak cierpienie, należy do całości życia 

– twierdzi V. E. Frankl; one nie czynią życia bezsensownym, ale dopiero nada-
ją mu sens. To właśnie skończoność naszej egzystencji jest czynnikiem, który 
nadaje naszemu życiu sens169. Osoba ludzka, to najważniejszy rodzaj istoty ob-
darzonej duchową świadomością, w której koegzystują wszystkie stopnie bytu 
przeniknięte przez sferę ducha. Powołaniem istoty ludzkiej, w tym ujęciu jest 
skoncentrowanie swego życia wokół poziomu duchowego. Duchowość prze-
jawia się w pierwszym rzędzie w wolności. Wolność na poziomie naturalnym 
to uwolnienie od przymusu popędów. Wówczas, pisze Frankl, o wolności 
od – wolność w pełnym tego słowa znaczeniu – wolność duchowa to wolność 
do – do odpowiedzialności. Chodzi o odpowiedzialność do -, czyli przede 
wszystkim za odnalezienie sensu i realizacji wartości we własnej egzystencji. 
Sama egzystencja jest kolejnym przejawem ducha. Jest ona niedostępna we-
ryfikacji empirycznej. Wolność ta przynosi możliwość powiedzenia życiu tak 
lub nie. Śmierć należy więc do nieuniknionych faktów w życiu człowieka, 
przerażających i napawających trwogą „to, co przeraża człowieka, to jest jego 
wina w przeszłości i jego śmierć w przyszłości. Obie są nieuniknione, obie 
muszą być zaakceptowane”170. Egzystencjalistyczna koncepcja śmierci Frankla 
związana jest więc ściśle z czasowością bytu ludzkiego. Czasowość i skończo-
ność ludzkiej egzystencji jawi się nam przede wszystkim jako śmiertelność171. 
Śmierć dotyka sfery psychofizycznej człowieka, w chwili śmierci traci ciało, 
świadomość, czas, który jest ściśle związany z materią i przestrzenią. To, co 

166 T. Kupś, Koncepcja egzystencji Sorena Kierkegaarda w kontekście filozofii niemieckiej. Toruń 
2004: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; H. Mikołajczyk, Antropologia Kierke-
gaarda w świetle Kantowskiej filozofii praktycznej. Słupsk 1995: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
167 S. Kierkeggard, Erbauliche Reden 1844/45 [w:] S. Kierkeggard, Gesammelte Werke, T.8. 
Dusseldorf 1976: Verlag, cop., s.225
168 M. Theunissen, Der Begriff Ernst bei Soren Kierkegaard, Freiburg 1958: Verlag Hans 
Huber, s.147
169 V. E. Frankl, Die Sinnfrage in der Psychotherapie, Munchen- Zurich 1985: Pieper, s.97-98.
170 V. E. Frankl, Psychotherapy and existentialism, New York 1985: Simon and Schuster, s.43.
171 V. E. Frankl, Die Wille zum Sinn. Freiburg-Basel-Wien 1972: Hans Huber, s.104.
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mu pozostaje, to duchowa jaźń, która dochodzi do pełni dopiero po śmier-
ci172. Frankl wyróżnia cztery podstawowe kategorie celu egzystencji: płynący 
z usensowniania jej przez to, co się robi, to, co się przeżyło, przez miłość do 
człowieka, a także przez nadanie sensu cierpienia i śmierci173. „Sama śmierć 
jest tu rozumiana jako obumieranie życia w znaczeniu fizycznym i psychicz-
nym. Natomiast historię ducha ludzkiego nie można opisywać w kategoriach 
narodzin i śmierci”174, choć prawdą jest, że „egzystencji duchowej nie znamy 
w żadnej innej formie, jak tylko w formie ko-egzystencji z organizmem psy-
chofizycznym”175. Choć duch jest nam znany tylko z ‘unii personalnej’, to 
przecież duch, który jest ponad przestrzenią i czasem nie może umrzeć.

Kategoria śmierci może być tylko odniesiona do tego, co jest w czasie  
i przestrzeni. Rozumienie w pełni nieśmiertelności duszy […] prze-
kracza ‘ludzką możliwość pojmowania’ – może być jedynie efektem 
racjonalnej analizy. V. E. Frankl ową egzystencję duszy po odłączeniu 
ciała, nazywa nadużyciem. Pojęcie nadużycia wskazuje na niemożność 
określenia, jaki jest sposób istnienia duszy po śmierci ciała, na nieade-
kwatność analogii tego stanu z życiem ludzkim. A zatem, duch ludzki 
jest nieśmiertelny176.

Na poziomie egzystencji owa nieśmiertelność duszy przejawia się już za 
życia w transcendowaniu – przekraczaniu wszelkich uwarunkowań, począw-
szy od genetycznych przez płynące z psychiki aż po społeczne, dzięki wol-
nej decyzji na dążenie do sensu życia. To znaczy podjęciu decyzji o realizacji 
wartości. Nastawienie na wartość, którą niesie chwila – na sens chwili, jest 
przekroczeniem tego, co determinuje sfera psychofizyczna i uwarunkowania 
zewnętrzne. W odniesieniu do śmierci Frankl określa ową możliwość wyboru 
jako ‘wolność wyboru sposobu umierania’177. Nadanie potencjalnej wartości 
każdej sytuacji, w szczególności momentowi śmierci, przez wskazanie na nie-
śmiertelność duszy ludzkiej jest jednym z zasadniczych przesłań logoterapii. 
Owo usensownienie chwili śmierci, tak jak i nadanie sensu życiu nie ma cha-
rakteru wyłącznie religijnego. Tym co usensownia moment śmierci, może być 
druga osoba, w szczególności Bóg, wiara, ale także poczucie osiągnięcia celów, 

172 V. E. Frankl, Die Wille zum Sinn..., op. cit. s.55.
173 V. E. Frankl, Psycholog w obozie koncentracyjnym, Warszawa 1962: PAX, ss. 43-50; V. E. 
Frankl, Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1978: PAX, s.90-95.
174 V. E. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1984: PAX, s.256-257.
175 V. E. Frankl, Homo patiens..., s.256.
176 D. Ługowska, Śmierć osoby w pismach V. E. Frankla (127-131), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy..., 2003, op.cit., s.131.
177 V.E. Frankl, Nieuświadomiony…, op.cit., s.156.
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jakie człowiek wyznaczył sobie w życiu. „każdy człowiek swoim życiem wy-
pracowuje sens własnej śmierci”178, dlatego nie podlega rozkładowi w osobie, 
to co stanowi o jego tożsamości, czyli jego duch. Czas dla człowieka zaczy-
na istnieć z chwilą pojawienia się bytu materialnego, a kończy w momencie 
śmierci ciała179. Ma więc podmiot swoją przeszłość, jak i przyszłość. Pozwala 
to człowiekowi na stworzenie sobie rzeczywistości poprzez przeszłość, a w peł-
ni stwarza siebie dopiero w momencie śmierci180. Śmierć dotyka tylko sfery 
psychofizycznej człowieka, jego psychofizycznego czy też psychologicznego 
ego. W śmierci człowiek traci również tę świadomość, która jest związana  
z uwarunkowaniami psychofizycznymi, jak również czas, który jest związany 
z materią i przestrzenią. W chwili śmierci czas człowieka zostaje zredukowany 
do przeszłości. Człowiek umarły staje się swoją historią, nic nie pozostaje mu 
do dyspozycji, ani ciało ani psyche. W śmierci dochodzi do całkowitej utraty 
psychofizycznego ‘Ja’. To, co jeszcze pozostaje, to jest duchowa jaźń181, która 
nie podlega śmierci. Duch przetrwa śmierć psychofizycznego organizmu, po-
nieważ jest on nieśmiertelny. I właśnie to życie duchowej osoby po śmierci 
psychofizycznego organizmu Frankl określa mianem nadużycia. Frankl nie 
przyjmuje więc śmiertelności całego bytu ludzkiego. Ograniczając śmiertel-
ność tylko do sfery psychofizycznej, twierdzi jednocześnie, że duchowa osoba 
(das Selbst) nie podlega śmierci. Śmierć sprawia, że człowiek nie ma już nic 
do dyspozycji, utraci swoje psychofizyczne ‘ja’, a pozostanie już tylko jego 
‘Selbst’182. Duch przetrwa śmierć psychofizycznego organizmu, ponieważ jest 
nieśmiertelny. Co więcej, duchowa osoba człowieka (Selbst, Self) dochodzi 
dopiero w śmierci do swego pełnego rozwoju. Ze śmiercią nie kończy się za-
tem życie człowieka, że już zdrowy rozsądek „nie zgodzi się po prostu z tym, 
że wszystko kończy się wraz ze śmiercią”183, którą zalicza do tzw. ‘tragicz-
nej triady’ egzystencji ludzkiej (obok cierpienia i winy), ale pisze również, że 
śmierć kończąca ludzkie życie nadaje jednocześnie temuż życiu głęboki sens  
i jest źródłem odpowiedzialności człowieka za swoją egzystencję. Śmierć koń-
cząca ludzkie życie w pewnym sensie dopinguje do dobrego egzystowania,  
do dobrego wykorzystania czasu życia w obliczu odpowiedzialności za swoje 

178 Ibid, s.132
179 V.E. Frank, Antropologische Grundlagen der Psychotherapie, Bern-Stuttgart-Wien 1975: 
Hans Huber, s.194.
180 V.E. Frank, The unheard cry for meaning, New York 1985: Washington Square Press, s.127.
181 V.E. Frank, Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn, Munchen- Zurich 1985: Pieper;  
V. E. Frankl., Der Wille zum Sinn, Freiburg-Basel-Wien 1972: Hans Huber.
182 V.E. Frank, Der Sinnfrage…, op.cit., s.312.
183 V.E. Frank, Homo patiens…, op.cit., s.250.
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życie184. Śmierć nadaje sens całemu życiu ze względu na swą nieuniknioność 
i to, że kończy ona czasowość całego życia. Ale także, jako proces umierania, 
może być pełna najgłębszego sensu. Frankl podaje w swoich pracach przykład 
ludzi, którzy nie mogli znaleźć sensu za życia, a odnaleźli go w obliczu nie-
uchronnie czekającej śmierci. Stąd też niektórzy nie tylko widzą w umieraniu 
i śmierci straty, ale zysk i dar. W śmierci bowiem człowiek transcenduje swój 
Self, stając się w tym momencie jednostką godną życia wiecznego185. „Cho-
dziło o to, żeby w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa i zagrożenia życia 
z całą duchową mocą walczyć o sens śmierci i wychodzić śmierci naprzeciw 

– w godnej postawie”186. Godna postawa wobec cierpienia i śmierci może 
przekształcić los człowieka w osiągnięcie. „Oczywiście, że taka konfrontacja 
z samym sobą w tych trudnych sytuacjach wymaga męstwa bycia, ale dzięki 
niemu człowiek zmierza do wyżyn swego człowieczeństwa. Dlatego logote-
rapia zmierza do rozpoznania tego, co ludzkie w chorym i tego, co chore  
w człowieku”187.

Do zdrowia psychicznego nawiązuje K. Dąbrowski charakteryzując je 
jako zdolność do wielopłaszczyznowego i wielopoziomowego rozwoju psy-
chicznego188. ”Ludzie, którzy nie dążą do wszechstronnego rozwoju […], re-
alizują często patologię śmierci”189. Dotyczy to szczególnie tych osób, które 
funkcjonują na pierwszym poziomie, gdzie dominuje niewiara w istnienie 
śmierci, co sprawia, że nie jest ona ujmowana na poziomie środowiska we-
wnętrznego (w przeżyciach). Nie występuje tutaj przeżycie śmierci. Ale już  
w momencie pojawienia się dezintegracji jednopoziomowej pojawiają się 
emocje związane ze śmiercią, np. żałoby, mają one jednak charakter gwałtow-
ny, sytuacyjny i nietrwały190. Problematyka śmierci staje się centrum zaintere-
sowania w momencie pojawienia się dezintegracji wielopoziomowej, sponta-
nicznie niezorganizowanej. Wynika to

z silnych dramatycznych przeżyć wewnętrznych, z którymi wiąże się 
przeżywanie wielopoziomowości, hierarchii przeżyć i wartości, co po-
woduje podejście do zagadnienia śmierci jak do czegoś, czego nie da się 

184 E. Lukas, Von der Trotzmacht des Geistes, Freiburg-Basel-Wien 1986: Herder; G. Kovacs, 
The question of death. The International Forum for Logotherapy 1982, 2(1), s.3-8.
185 M. Wolicki, Człowiek wobec śmierci w ujęciu egzystencjalno-analitycznym (101-110), [w:] 
J. Makselon red., Człowiek wobec śmierci, Kraków 2005: PAT.
186 V. E. Frankl, Homo…, op.cit., s.83.
187 M. Wolicki, Człowiek…, op.cit., s.101.
188 K. Dąbrowski, Pasja rozwoju, Warszawa 1982: PTHP.
189 G. Hetman, Problem śmierci w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego 
(455-460), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., 2003, op.cit., s.460.
190 K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979: PIW.
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zrozumieć na jednym poziomie, ale potrzeba do tego całej hierarchii 
tworzącej się rzeczywistości wielopoziomowej, aż do nieuchwytnego 
jasno ideału osobistego i społecznego. W wewnętrznym hierarchicz-
nym świecie osoby rozwijającej się zgodnie z realizowanym ideałem, 
kształtuje się rozumienie śmierci jako zjawiska nie kończącego się 
obecnie na ziemi, ale dochodzi do transcendowania śmierci w wyniku 
przeżywania sytuacji granicznych. Taki człowiek przekracza ogranicze-
nia śmierci, w swych przeżyciach i wartościach, stanowią one funda-
ment autonomii wewnętrznego świata, który przekracza ograniczenia 
związane z biologicznym starzeniem się organizmu191.

Na poziomie dezintegracji wielopoziomowej, zorganizowanej i usyste-
matyzowanej osoby przekraczają już lęk przed własną śmiercią, które ulega 
znacznemu osłabieniu w stosunku do poprzednich poziomów rozwoju. Nasila 
się przeżywanie i rozumienie śmierci Innych oraz problem rozstawania z nimi 
w wyniku śmierci. Pojawia się potrzeba związków nieprzemijających nawet 
po śmierci. Taki człowiek nie rozumie zadawania śmierci innym ludziom, ale 
bez skrupułów stosuje je by realizować swoje cele. W przypadku zagrożenia 
ich życia pojawia się silny biologiczny (zwierzęcy) lęk przed śmiercią. W wy-
niku rozwoju wewnętrznego (III i IV poziom) dochodzi czasem do głębszego 
pojmowania śmierci w oparciu o wyższe wartości, wokół których realizuje się 
esencja indywidualna i społeczna człowieka. Dla osoby tak rozwiniętej, która 
świadomie przeżywa i afirmuje wybrane wartości, są one dla niej ważniejsze 
od własnego życia192. Taką postawę autentycznego, głębokiego i rozumnego 
podejścia do śmierci prezentują osoby znajdujące się na piątym poziomie roz-
woju osobowości193. „Występuje tutaj stała gotowość do śmierci dla wielkich 
ideałów ludzkości, dla swoich bliskich, dla ‘skrzywdzonych i poniżonych”194. 

Nawiązuje do takiego sposobu ujmowania człowieka i jego egzystencji 
tanatologia K. Wojtyły, dla którego człowiek w swej istocie jest osobą, by-
tem świadomym i transcendentnym, zdolnym do rozwoju przekraczającego 
jego aktualny nacechowany niedoskonałością poziom istnienia i funkcjo-
nowania na wszystkich płaszczyznach życia. Może on nawet swe cierpienie  
i śmierć uczynić czynnikiem swego rozwoju, drogowskazem wskazującym in-
nym osobom wartości, które czynią życie godnym i sensownym. Śmierć będą-
ca najbardziej destrukcyjnym czynnikiem dla każdej istoty żywej posiadającej 

191 G. Hetman, Problem…, op.cit., s.458.
192 K. Dąbrowski, Trud istnienia, Warszawa 1986: WP.
193 K. Dąbrowski, Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegrację pozytywną, Lublin 
1984: Ośrodek Higieny Psychicznej dla Ludzi Zdrowych.
194 K. Dąbrowski, W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa 1989: PWN, s.135.
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ciało, a zwłaszcza dla świadomie i boleśnie przeżywającego ją człowieka, jawi 
się jako największe zło, ale jest ono zarazem warunkiem do zmartwychwstania 
duchowego i życia wiecznego z Bogiem, czyli największym Dobrem195.

Pytanie o śmierć i o to, czy możemy ją w ogóle zrozumieć, czy ma ona 
jakiś sens i jak się ma w stosunku do życia, staje się obecnie ponownie na-
glące, dlatego, że musimy rozwiązać problem momentu definitywnej śmierci,  
z której nie ma już powrotu. Umieranie i śmierć uświadamiają nam, że zawsze 
odnoszą się do pojedynczego człowieka. Musi on znieść swą śmierć, zajmu-
jąc wobec niej stanowisko, odnieść ją do całości swej egzystencji, a egzysten-
cję do śmierci. W śmierci staje się jasne, że każdy musi przeżywać własne 
życie, ponieważ każdy musi umierać własną śmiercią i na własny rachunek. 
W tej samotności umierania, w której nikt nie może go zastąpić i do której 
każdy umierający jest powołany, musi on wypowiedzieć ostatnie słowo we 
własnym życiu w jego całości, ostatnie, wszystko podsumowujące ‘tak’ lub 
‘nie’, w ostatniej wszystko podsumowującej postawie zajmowanej wobec sensu 
lub absurdu życia. Osobliwa to rzecz, iż właśnie w śmierci, czy w możliwym  
w każdym momencie życia akcie ‘wybieganie ku niej’ (Heidegger), życie jawi 
się człowiekowi jako jego niezastępowalna własność, ponieważ w odniesieniu 
do śmierci odnosi się ono do siebie samego, w odniesieniu do śmierci jawi się 
jako coś, co w każdym przypadku musi być przeżywane przez ‘Ja’ należące do 
siebie samego196.

Myśl o śmierci stanowi prawdopodobnie jedną z niewielu możliwości 
człowieka wracania do siebie samego i odkrywania trwałej różnicy zachodzącej 
pomiędzy nim samym a jego otoczeniem. Śmierć nadaje głęboki sens ziem-
skiej egzystencji człowieka, zmusza bowiem do konfrontacji z samym sobą. 
Śmierć staje się więc jednym z najważniejszych i najcenniejszych aktów życia.

Zapomniał o tym fakcie, a w konsekwencji go unieważnił, człowiek XX 
stulecia, który przechodząc przez makabrę zła i śmierci opowiedział się za 
Cywilizacją śmierci, gdzie śmierć jest czymś absurdalnym, złym, z czym należy 
walczyć. XX-wieczna refleksja nad śmiercią zmieniła się pod wpływem rzeczy-
wistości społeczno-kulturowej, sprawiając że technologia i rozwój cywilizacyj-
ny spychają śmierć jako pozbawioną sensu w otchłań nieistnienia bytowego 

– w nicość ontologiczną197.

195 L. Patyjewicz, Cierpienie i śmierć w personalistycznej filozofii Karola Wojtyły (Jana Pawła 
II) (33-40), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., 2005, op.cit., s.34-36.
196 G. Scherer, Filozofia…, op.cit., s. 20-21.
197 K. Szewczyk, Lęk, nicość i respirator. Wzorce śmierci w nowożytnej cywilizacji Zachodu 
[w:] M. Gałuszko, K. Szewczyk, red., Umierać …, op.cit., s.26.
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Śmierć staje się problemem wtedy, gdy problemem staje się życie. Za-
gadnienie śmierci, które tak bardzo poruszało hellenistyczne szkoły 
etyczne, dotyczyło pytania o życie szczęśliwe w świecie, który utra-
cił stabilność, zapewniającą człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. 
Zburzone zostało poczucie trwałości życia, stałości norm moralnych, 
możliwości budowy rozumnego państwa; wszystko stało się wątpli-
we i kwestionowalne. […] Doświadczenia takie stały się udziałem 
współczesnego człowieka. Szybkość zmian cywilizacyjnych, dynamizm 
odkryć naukowych, zmienność obyczajów wytwarzają rzeczywistość, 
której człowiek, zaskakiwany ciągłymi nowościami, nie może sobie 
przyswoić – stan dezorganizacji i zagubienia198.

Także rozpad świata metafizycznego porządku wtrącił śmierć w nicość 
aksjologiczną. Śmierć tradycyjna została zdesakralizowana, a jej symboliczno-

-alegoryczna treść wyzuta z wszelkich sakralnych odniesień.

Dzięki medycynie, jej naukowym badaniom starzenia się i umierania 
organizmów biologicznych, śmierć obnażyła swe naturalne, przyrodni-
cze właściwości, a przez to wykluczona została z porządku społecznego 
wraz z całą sferą obyczaju umierania i śmierci. Po prostu nie mieści się 
ona w dystansie estetycznym, który czyni z umierania i śmierci wsty-
dliwy, ‘nieczysty’ i nieludzki spektakl 199.

Rozpada się zmysłowy obraz śmierci, rozpadają się formy percepcyjne, 
które dotychczas ją rozpoznawały i umożliwiały jej doświadczenie.

Pozostają puste formy, które wyobraźnia wypełnia właśnie medycz-
nym obrazem diagnozy, terapii i reanimacji. Jest to istotny kulturowy 
sygnał, że tradycyjnie rozumiane sacrum rozpada się, profanując się  
w roli zawodowej lekarza i w medycznej technologii. Dawne wyobra-
żenie milknie pod naporem naukowo-technologicznych przemian. 
Przemijanie, rozkład ciał i znikomość doczesności przestały być ekspo-
nowane w wyobraźni człowieka200.

Postęp cywilizacyjny czyni dotychczasową makabryczną codzienność ży-
ciem coraz bardziej wygodnym i aseptycznym, w którym uczestniczą masy 
społeczne, a nie ekonomiczne i politycznie uprzywilejowane warstwy. Rezul-
tatem tego postępu jest:

198 L. Grudziński, Doświadczenie śmierci…, op.cit., s.88.
199 J. Barański, Śmierć i zmysły…, op.cit., s.152-153.
200 Ibid., s.144-145.
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- sakralizacja codzienności, która odwraca porządek ideologiczny zaszcze-
piony kulturze przez późne średniowiecze: życie codzienne nosi w sobie war-
tości same dla siebie;

- przekonuje, że przemijanie życia ludzkiego nie jest ani nagłe, ani nieod-
gadnione, a jego tempo można spowolnić, czas – wydłużyć, a

- choroby i cierpienie mają swoje przyczyny, które można usunąć – nie 
należą już do palety manifestacji sacrum, natomiast

- motywy działań ludzi wyznaczone są przez społeczny podział pracy,  
a nie przez tradycyjny porządek, uświęcony wyobrażeniem religijnym.

Negatywem tej tendencji jest profanacja sacrum, która znamienna jest we 
wspomnianej medykalizacji śmierci, gdzie atrybuty świata ponadzmysłowego 
przejmowane są przez reprezentantów określonych ról społeczno-zawodowych.

Ten nowy model śmierci, śmierć odwrócona, której cechą charakterystycz-
ną jest zaprzeczenie dotychczasowej śmierci publicznej, odwraca tradycyjny 
porządek swej obecności, oswojonej zwyczajem i rytuałem, obyczajem i fan-
tazmatem, a jednocześnie wkomponowanej w codzienność życia społeczności  
i jednostki. To śmierć, której codzienność pragnie się wyrzec. W tej partytu-
rze zaprzeczania rodzi się nowe kulturowe doświadczenie, w którym w nie-
spełna dwieście lat biegunowo rozkładają się sposoby doznania zmysłowego 
śmierci. Od XVIII wieku rośnie powszechne przekonanie o tym, że choroba 
nie jest zapowiedzią śmierci, lecz motywacją do poszukiwania uzdrawiającej 
interwencji medycznej. Medycyna jako instytucja, zawłaszcza zwłoki ludzkie, 
dysponuje prawem do ich użytku. Śmierć coraz bardziej rozumiana jest jako 
słabość medycyny. Nie ma już miejsca na sacrum, które wpisałoby śmierć  
w strukturę mitologiczną czy religijną. To zestawienie elementów odmien-
nych społecznie przestrzeni obecności śmierci ujawnia tę głęboką kulturową 
przemianę, której głównym postulatem stało się przesłanie:

Nauczmy się tedy widzieć śmierć taką, jaka jest sama w sobie, to znaczy 
wolną od wstrętnych szczegółów materii i upiorów wyobraźni. Usuń-
my przede wszystkim to wszystko, co ją poprzedza, a nie stanowi jej 
istoty. Przypisujemy śmierci męczarnie ostatniej choroby, a przecież 
niesłusznie, choroby nie mają nic wspólnego z tym, czym się kończą. 
Są częścią składową życia, nie śmierci201.

201 M. Maeterrlinck, Śmierć, Warszawa 1993: PWN, s.11.
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Teza Epikura „dopóki jesteśmy, nie ma śmierci, odkąd jest śmierć, nie 
ma nas” ujawnia, jak zauważa I. Zieliński202, istotne paradoksy śmierci.

1. Paradoks epistemologiczny, który stwierdza, że doświadczenie śmier-
ci wiąże się z niemożnością jej doświadczenia. Stanowi więc kres 
istnienia podmiotu. Śmierć nie może być poznawczo uchwycona  
w chwili gdy nadejdzie (świadomość i śmierć wykluczają się wzajem-
nie); śmierć jest więc jednocześnie absolutnie pewna i niepoznawalna.

2. Paradoks ontologiczny wskazuje na realność nicości. „skoro śmierć 
nie jest przedmiotem doświadczenia, to jest dla nas niczym. Faktycz-
ności śmierci nie można jednak zaprzeczyć; jeżeli nawet jawi się jako 
nicość, to jest to nicość realna”203.

3. Na zło śmierci wskazuje paradoks aksjologiczny. „stanowiąc granicz-
ne przeżycie egzystencjalne. Jeśli jednak nie możemy jej doświadczyć, 
to nie może być złem; człowiek tymczasem w śmierci upatruje zło 
absolutne”204.

4.  Paradoks moralny wskazuje na egoizm umierającego. Dowiadując 
się o śmierci innych odczuwamy ulgę, że nas ominęła, w chwili zaś, 
gdy sami umieramy, nasza postawa staje się dwuznaczna: troszczymy 
się o los najbliższych, odczuwamy jednak żal, że pozostają wśród 
żywych”205.

5. O nadziei życia wiecznego mówi paradoks eschatologiczny. „z jednej 
strony traktujemy śmierć jako nieuchronny koniec życia, z drugiej 

– nie potrafimy w nią uwierzyć. Nie mogąc zgodzić się na unice-
stwienie swego „ja”, tworzymy mity życia wiecznego, w myśl których 
śmierć jest zmianą formy życia, a nie jego kresem[…] po śmierci naj-
bliższych [..] dane jest nam doświadczenie ich dalszej obecności – co 
budzi nadzieję na życie wieczne”206.

Każdy z tych paradoksów wskazuje na człowieka i jego sposób patrzenia 
na śmierć jako śmierć osoby. Można więc mówić o śmierci biernej, ozna-
czającej rozkład ludzkiego organizmu prowadzący do śmierci biologicznej. 
Jest to nadal fenomen śmierci niedostępny dla osoby, której dotyczy, gdyż 
ta śmierć dokonuje się poza świadomością i ludzkim nastawieniem. Śmierć 

202 I. Zieliński, Twoja śmierć: próba eksplikacji doświadczenia śmierci (34-48), [w:] M. Wój-
towicz, W. Kania red., Filozofia…, op.cit., s.34-37.
203 Ibid., s.34.
204 Ibid., s. 34.
205 A. Siemianowski, Śmierć…, op.cit., s.46.
206 I. Zieliński, Twoja…, op.cit., s. 36-40.
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czynna zakłada istnienie duszy ludzkiej, a więc pierwiastka ponadnaturalnego, 
transcendentnego, właściwa jest jedynie osobie pojętej jako przeżycie duszy 
ludzkiej.

Wielowiekowa tradycja rozważań nad problemem umierania i śmier-
ci, unaoczniła, że ich charakterystyczną cechą było koncentrowanie się  
w refleksji wokół wybranych zagadnień, wokół tych aspektów śmierci, które  
w dalszej epoce były najważniejsze i budziły powszechne zainteresowanie. 
Efekty tych rozważań układają się w dwie podstawowe postawy ludzi wobec 
zjawiska śmierci, „jedni uważają, że śmierć jest czymś strasznym; w innych 
śmierć jako taka nie budzi sprzeciwu, choć mają nadzieję, że ich własna nie 
będzie ani przedwczesna, ani ciężka”207.

W obrębie każdej z nich daje się jednak zauważyć duże zróżnicowanie,  
o czym świadczą poglądy konkretnych myślicieli od starożytności poczynając. 
Związane jest to z różnymi paradygmatami determinującymi rozumienie oso-
by ludzkiej, które automatycznie narzucają nam sposób ujmowania umierania 
i śmierci.

Pierwszy z nich to paradygmat chrystologiczno-trynitarny (relacyjny),  
w którym osoba istnieje na sposób relacyjny, a nie substancjalny. Powstał  
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa za sprawą namysłu nad tajemnicą Trój-
cy Świętej (Boga w Trzech Osobach).

Drugi paradygmat ma charakter angelologiczny (świadomościowy), 
gdzie osobę redukuje się do „czystej świadomości”, „świadomej jaźni”, czy też 
do samego umysłu. Jego upowszechnienie można przypisać Kartezjuszowi (res 
cogitans), a przez to całej tradycji pokartezjańskiej.

Trzeci paradygmat aksjologiczno-etyczny zrodził się za sprawą kantow-
skiego rozróżnienia na sferę bytu (Sein) i sferę powinności (Solen). Osoba jest 
tu związana ze sferą powinności: jest bowiem rozumiana jako najwyższa war-
tość, jako nosiciel wartości, a przez to także najważniejszy korelat powinności. 
Oznacza to, że człowiek nie jest wprost osobą, ale musi się nią stawać dzięki 
urzeczywistnieniu wartości.

Czwarty paradygmat metafizyczny (substancji-podmiotu), gdzie oso-
ba rozumiana jest jako byt substancjalny (substancja pierwsza – konkretny, 
jednostkowy byt), a dokładnie jako podmiot istniejący samodzielnie (samo-
organizujący się od wewnątrz), który na tle innych substancji wyróżnia się  
 
 

207 T. Nagel, Pytania ostateczne. Warszawa 1997: Fundacja Aletheia, s.11.
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rozumem. Taka osoba jest centrum autonomicznych aktów, które z siebie 
wyłania208

Śmierć, jak widzimy, od zawsze stanowiła niezwykle istotny problem  
w refleksji filozoficznej. Dla wielu myślicieli jest i była genezą samego filozo-
fowania. Poczynając od presokratyków aż po Heideggera czy personalistów, 
problem śmierci jest centralnym i istotowym zagadnieniem filozofii.

Uczciwy namysł filozofii nad śmiercią może więc tylko określić i wyli-
czyć te stany, które mówią, czym śmierć nie jest, ujmować ją w sposób 
negatywny, przyznając się tym samym do ostatecznej porażki rozumu. 
Jeśli zatem śmierć może być przedmiotem refleksji filozoficznej, to 
jest on z całą pewnością przedmiotem pustym i pobawionym treści. 
Doświadczenie śmierci jest zawsze doświadczeniem egzystencjalnym, 
którego umysł nie może określić ani odczytać209.

Dlatego żaden podmiot nie może pozostać niezaangażowany i krytycz-
nie obiektywny wobec śmierci. Jego doświadczenie, ma zawsze charakter su-
biektywny. Jeżeli dodamy do tego fakt, iż podmiot filozofujący jest z założe-
nia zaangażowany w określoną koncepcję własnych przekonań i możliwości, 
to okaże się, że śmierć jest wydarzeniem egzystencjalnym, która na gruncie  
filozofii wpisana jest w przestrzeń przyjętych a priori założeń. Mamy więc do 
czynienia z tanatozofią filozoficzną (od grec. Thanotos – śmierć i sophia – mą-
drość), będącą dyskursem

o charakterze mądrościom, który z założenia nie aspiruje do miana 
naukowego. Jego przedmiotem jest namysł nad egzystencjalnym i spo-
łecznym faktem śmierci, a celem – dostarczenie praktycznych wska-
zówek – jak żyć i „mierzyć” się ze śmiercią. Przestrzeń tanatozofii jest  
z założenia przestrzenią zaangażowaną światopoglądowo i na tym 
gruncie wprowadza konkretnego człowieka w jego metafizyczne po-
trzeby i poszukiwania. Dostarcza pociechy, albo budzi do trzeźwości 

208 A. Maryniarczyk, Metafizyka osoby: św. Tomasz z Akwinu, Mieczysław A. Krąpiec, Karol 
Wojtyła (83-100), [w:] P. S. Mazuer, red., Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji czło-
wieka. Studia i rozprawy, Kraków 2012: Akademia Ignatiatum: Wydawnictwo WAM, s. 84  
i nast.; P. S. Mazur, Spór o substancjalną koncepcję osoby (55-82), [w:] P. S. Mazuer, red., Spór 
o osobę..., op.cit.; T. Styczeń, red., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000: 
TW KUL; K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969: Polskie Towarzystwo Teologiczne; R. Spa-
emann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, Warszawa 2001: Oficyna Naukowa; M.A. Krą-
piec, Człowiek jako osoba, Lublin 2005: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; J.F. Crosby, 
Zarys filozofii osoby. Bycie sobą, Kraków 2007: Wydawnictwo WAM; J. Bremer2008, Osoba- 
fikcja czy rzeczywistość?, Tożsamość i jedność Ja w świetle badań naurologicznych, Kraków 2008: 
Wydawnictwo WAM.
209 K. Sobczak, O możliwości filozofii śmierci jako nauki (47-52), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy..., 2007, op.cit., s.48.
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bycia. Filozofia śmierci rozumiana jako tanatozofia jest zatem filozofią 
egzystencji. Ma skłaniać do pytania o własne bycie i szukać na nie od-
powiedzi. To właśnie na tym gruncie padają pytania i odpowiedzi na 
temat sensu lub bezsensu śmierci210.

Tanatozofia pozostaje więc w opozycji do tanatolofii (od grec. Thanatos – 
śmierć i logos – nauka), która jest namysłem nad myśleniem-o-śmierci w jego 
całej rozciągłości.

Taka optyka jest w stanie dostarczać wiedzę, diagnozować i analizować 
porównawczo kondycję człowieka w całym spektrum filozoficznym. 
Równocześnie wpisuje się, jako jedna z subdyscyplin, w dążenie samej 
tanatologii do statusu nauki interdyscyplinarnej211.

Można przyjąć, że komplementarne z naukowego punktu widzenia uję-
cie problematyki śmierci prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe, gdyż 
śmierć, tak jak i życie, pod pewnymi względami pozostanie niewyczerpaną 
tajemnicą, szczególnie dla człowieka współczesnego, który wykreował nowy 
model śmierci, śmierci zracjonalizowanej i na życzenie. Taki rozwój przewi-
dywał już Max Scheler pisząc:

Człowiek współczesny nie wierzy już w dalsze życie oraz w przezwycię-
żenie śmierci dzięki dalszemu życiu w tej mierze, w jakiej nie dostrzega 
już naocznie przed sobą własnej śmierci, w jakiej już nie „żyje w obli-
czu śmierci”, albo mówiąc ściślej: w jakiej stale obecny w naszej świa-
domości intuicyjny fakt, że śmierć jest dla nas czymś pewnym, wypiera 
z jasnej sfery swojej świadomości poprzez swój sposób życia i rodzaj 
zajęć, tak iż pozostaje jedynie wiedza w postaci sądu, że umrze. Jeśli 
sama śmierć nie jest jednak dana w tej bezpośredniej formie, jeśli jej 
nadchodzenie dane jest jedynie jako niekiedy pojawiająca się wiedza 
w postaci sądu, to również idea przezwyciężenia śmierci w dalszym 
życiu musi zblednąć. Typ „współczesnego człowieka” nie ceni wysoko 
dalszego życia przede wszystkim dlatego, że w zasadzie zaprzecza [sa-
memu] rdzeniowi i istocie śmierci 212.

210 Ibid., s.51.
211 Ibid., s.51; J. A. Thomson, Qualitative thanatology, Mortality, 1/2, 177-190; P.A. Carverhill, 
Qualitative research in thanathology, Death Studies, 2002, 26/3, 195-207; Z. Bauman, Śmierć..., 
op.cit.
212 M. Scheler, Cierpienie…, op.cit., s.73-74.
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Śmierć unieszkodliwiona  
i poskromiona jako ‘fakt 

naturalny’, staje się coraz 
większym skandalem1 - 

kształtowanie się modelu  
„śmierci na opak”  

w kulturze Europejskiej

Śmierć, to najstraszniejsze z nieszczęść wcale nas nie dotyczy, bowiem, 
gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi, 
wtedy nas już nie ma. Wobec tego śmierć nie ma żadnego związku ani 
z żywymi, ani z umarłymi; tamtych nie dotyczy, a ci już nie istnieją2

Epikur

Nowoczesny obraz śmierci zrodził się tak naprawdę już XVI wieku.

Odebrano jej kosę i zegar, utraciła swych Jeźdźców Apokalipsy, odar-
to ją z groteskowych i makabrycznych średniowiecznych wizji. Były 
to elementy folkloru i święta, dzięki którym śmierć mogła podle-
gać wymianie, choć z pewnością nie z „symboliczną skutecznością”,  
o jakiej mówi się w odniesieniu do praktyk ludów pierwotnych, lecz 
przynajmniej pod postacią społecznego fantazmatu, wymianie doko-
nującej się na frontonach katedr i w grze piekłem. Można by posunąć 
się do stwierdzenia, że warunkiem przyjemności jest istnienie piekła. 
Jego zniknięcie w sferze wyobrażeń jest znakiem psychologicznego 
uwewnętrznienia, dokonującego się wraz z porzuceniem przez śmierć 

1 J. Baudrillard, Wymiana symboliczna i śmierć, Warszawa 2007: Wydawnictwo Sic!, s. 205.
2 Diogenes Laertios, Żywoty...,op.cit. , s.544.
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postaci kostuchy i przeobrażenia się w lęk przed śmiercią. Na tym 
psychologicznym piekle kapitał swój zbijać będą kolejne pokolenia 
klechów i czarowników, jeszcze bardziej wyrachowanych i bardziej 
oświeconych3.

Wieki późniejsze rozpoczęły pogłębiającą się coraz bardziej emancypację czło-
wieka względem

[…] tradycji, szczególnie od tej jej postaci, która wiąże się z władzą nad 
jednostką i przestrzenią jej życia. Emancypacja od tradycji to przede 
wszystkim zerwanie z dotychczasowymi społecznymi relacjami, które 
więziły już jednostkę, dławiły ją w skąpym horyzoncie zdarzeń i dzia-
łań, narzucały gorset wzorów życia – więziły więc ją w nie swojej bio-
grafii. Jednostka była bardziej w nią wpisana, niż sama ją wytwarzała. 
Ta wyemancypowana niezależność od tradycji to przede wszystkim 
zindywidualizowane życie4,

i jego koniec – zindywidualizowana śmierć. Cały proces rozpoczął się już  
w XVII wieku, w momencie gdy o śmierci zaczęto myśleć w aspekcie przyrod-
niczym5. Zapoczątkował on zmiany wizerunku, a także postaw wobec nich. 
M. de Montaigne pisał, iż jednym ze sposobów nieautentycznej konfrontacji 
ze śmiercią jest zaprzeczanie, bądź zbanalizowanie jej roli w ludzkim życiu; 
jest nawiązanie do ideału Epikura, uniknięcie myślenia, a więc i problemu 
śmierci.

[…] współczesny człowiek jest tragicznym dowodem pomyłki Epikura. 
Oto istota, która ze wszystkich sił pragnie o śmierci nie myśleć. Oka-
zuje się, że zaprzeczanie śmierci, to poddanie się jej irracjonalnej sile. 
To, co według Epikura miało być naturalne dla człowieka, w świetle 
współczesnych badań jest podatnym gruntem frustracji i destrukcji6.

Zdaniem L. M. Freytaga, Oświecenie miało szansę pójść drogą rozwoju du-
chowego, gdyby Wolter zdał sobie sprawę, na czym opiera się fizjologiczny 
związek między ustrojem człowieka a budową natury7.

3 J. Baudrillard, Wymiana..., op.cit., s.200-201.
4 J. Barański, Śmierć i pośpiech życia. Uwagi do fenomenologii biografii (55-60), [w:] J. Kol-
buszewski red., Problemy..., op.cit., 2005, s.55.
5 A. Świeżyński, Ewolucyjna koncepcja śmierci człowieka (23-29), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy..., 2002, op.cit., s.227.
6 S. Drogoś, Człowiek..., op.cit., s. 61.
7 L. M. Freytag red., Prawo i życie: kwartalnik poświęcony polskiej filozofii i zagadnieniom 
społecznym, Warszawa 1930-1933: Bernard Kowalski; G. Hetman, Lucjan Marian Freytag – 
filozof nieznany: kabalistyczna wizja społeczeństwa i religii, Lublin 2004: Grzegorz Hetman.
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Wolter jako spadkobierca poglądów Locke’a (teoria poznania),  
Newtona (filozofia przyrody), Shaftesbury’ego (filozofia moralna) oraz 
deistów (filozofia religii) nie dokonał na gruncie swojej struktury psy-
chicznej odpowiedniej syntezy. Chociaż częściowo korzystał również 
[…], z koncepcji Kartezjusza, gdy budował swoją myśl na temat praw 
społecznych oraz sprawiedliwości […], ale z drugiej strony nie do-
cenił zagadnienia wiary. Poza tym […] Wolter nie potrafił odróżnić  
w chrześcijaństwie głębokiej, nieśmiertelnej boskiej idei od niejasnych 
historiozoficznych podań, nadał też filozofii Oświecenia charakter 
antyduchowy8.

Filozofia encyklopedystów ukształtowała materialistyczny system, który 
propagował redukcjonizm, sprowadzający zjawiska duchowe do cielesnych; 
myślenie do wrażeń; etykę egoistyczno-humanitarną oraz agresywny ate-
izm. W ten nurt wpisał się La Mettrie, który głosił, że materia tworzy ideę, 
doprowadzając tym samym do zupełnego wypaczenia systemu Kartezjusza. 
Pojawiła się martwa maszyna, działająca bez udziału człowieka i jego woli9.

Także I. Kant tworząc a priori dwie dedukcje – umysłową i duchową, 
określane transcendentalną logiką i transcendentalną etyką, zamknął tym sa-
mym możliwość dojścia do nich na podstawie doświadczalnej. Dalsze roz-
ważania doprowadziły Kanta do „dedukcji duchowej i umysłowej”, w wyni-
ku których w kolejnych operacjach umysłowych można dojść do ustalenia 
dwu rodzajów przedstawień: zmysłowego i racjonalnego, wyobrażenia i poję-
cia, które mogą się wzajemnie kontrolować i dawać w ten sposób gwarancję 
prawdy. Dążenie do poznania a priori przedmiotu doprowadziło Kanta do 
przypisania umysłowi wszystkich władz poznania10. A ponieważ człowiek jest 
potencjalną rozumnością, toteż jego rozwój to nic innego, jak porządkowanie 
chaosu do pełnej racjonalnej świadomości. Tym samym doszło do przekro-
czenia przez rozumność, zwierzęcości człowieka. Śmierć, w kontekście tego 
określenia, można utożsamić z brakiem rozwoju w kierunku racjonalności 
albo jej utratą.

W połowie XVIII wieku dochodzi także do laicyzacji naszej kultury.  
W początkowej formie przejawiała się ona zanikaniem wiary w piekło,  

8 G. Hetman, Zagadnienia i perspektywy cywilizacji ludzkiej na podstawie poglądów Lucjana 
Mariana Freytaga (227-241), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2002, s. 227.
9 J. O. La Mettrie de, Człowiek maszyna, Warszawa 2003: De Agostini: Altaya Polska, cop.;  
J. O. La Mettrie de, Dzieła filozoficzne, Warszawa 2010: Wydawnictwo IFiS PAN.
10 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Kęty 2001: Wydawnictwo Antyk; I. Kant, O formie  
i zasadach świata dostępnego zmysłom oraz świata inteligibilnego; O pierwszej podstawie róż-
nicy kierunków w przestrzeni, Kraków 2004: Zielona Sowa; I. Kant, Krytyka praktycznego 
rozumu, Kęty 2002: Wydawnictwo Anrtyk; I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, Toruń 2014: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Z. Kuderowicz, Kant, Warszawa 2000: WP.
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co pociągało za sobą znaczne zmniejszenie obawą przed karzącym Bogiem  
i Sądem Ostatecznym. Życie i śmierć zaczęły przechodzić ze sfery wpływów Ko-
ścioła w obszar władania medycyny. Proces ten przyspieszyła postępująca tech-
nicznie medycyna, która dała sygnał laicyzacji śmierci. W miarę jej rozkwitu 
rosło poczucie władzy człowieka nad światem, naturą i kształtowała się postawa 
optymalizmu technicznego, co w XX i XXI wieku doprowadziło do tabuizacji 
śmierci poprzez wykluczenie jej z życia społecznego i języka oraz unicestwie-
nie jej na gruncie nauki. We współczesnym świecie technologia przejmuje rolę 
kulturową, która dotychczas przypisywana była systemom aksjologicznym.  
A człowiek, paradoksalnie, nauczył się „skutecznie odsuwać od siebie myśl  
o śmierci, że sprawia to wrażenie, jakbyśmy stali się społeczeństwem ludzi 
wierzących – wbrew oczywistości – we własną nieśmiertelność”11.

Wszelkie systemy religijne i filozoficzne stały się, w opinii A. Schopen-
hauera „przede wszystkim odtrutką przeciw pewności śmierci, którą tworzy 
automatycznie refleksyjny umysł”12. Natura nie jest dobrotliwa, lecz okrutna, 
powołuje życie tylko po to, aby je zniszczyć i rodzi nadzieję, aby ją zniweczyć. 
Zatem, jak twierdzi Schopenhauer, jej zgubnej istoty nie da się nigdy wyko-
rzenić. W ostatecznym rozrachunku jedynie śmierć może nas ocalić od bezli-
tosnej natury. Śmierć jest potężniejsza niż życie, które jest jedynie wolą w jej 
uprzedmiotowionej postaci. Uwalnia nas ona od szaleństwa i cierpienia życia, 
a zło jest potężniejsze i bardziej realne niż dobro, dlatego każdego powinniśmy 
uważać za istotę, „która istnieje tylko na skutek swej grzeszności i której życie 
jest pokutą za winę swego narodzenia”13.

Schopenhauer zaproponował inną, w odróżnieniu od tej R. Descartesa, 
koncepcję dualizmu, a mianowicie tę pomiędzy duchem a życiem, przy czym 
życie dominowało nad duchem, gdyż życie to „nieszczęsne narzędzie” przytła-
czającej woli, dlatego są zantagonizowane wobec siebie. A wola, to rzecz sama 
w sobie, istota wewnętrzna, podstawa świata.

Wola jest pierwotną istotą rzeczy (Urwesen), pierwotnym źródłem 
tego, co jest (Urquelle des Seinden), pierwotnym motorem wszelkiego 
ruchu. Nie ma celu poza sobą samą i swą bezcelową aktywnością. Jest 
wszędzie: w przyciąganiu siły grawitacyjnej, krystalizacji skał, ruchu 
gwiazd i planet, w żarłoczności dzikich bestii oraz w woli człowieka. 
Człowiek nie ma szans w walce z tą siłą, gdyż ona nie działa przez 

11 G. Wolak-Wereśniak, Śmierć i nieśmiertelność w obliczu osiągnięć współczesnej nauki  
i medycyny (113-117), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2003, s.114.
12 A. Schopenhauer, Świat..., op.cit., s.661.
13 A. Schopenhauer, W poszukiwaniu mądrości życia, T. 2, Kęty 2004: Antyk, s.256;  
A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, T. 1-2, Warszawa 1994-1995: PWN.
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wzgląd na niego i dąży do jego ostatecznego unicestwienia. Przeznacze-
niem natury, będącej ucieleśnieniem woli, jest zniszczenie tych właśnie 
jednostek, które powołała do życia14.

Jako psycholog woli, A. Schopenhauer15 uważany jest m.in. przez T. Manna 
za ojca współczesnej psychologii, od którego linia wiedzie drogą psychologicz-
nego radykalizmu Nietzschego prosto do Freuda, który stworzył psychologię 
podświadomości i zastosował ją do nauk umysłowych. Jeden z współtwórców 
ateistycznego humanizmu, Ludwig Feuerbach, odwołuje się do heglowskiego 
pojęcia alienacji, Odnosząc je do koncepcji człowieka biologicznego16. Aliena-
cja według niego polega na tym, że człowiek „pozbawia się czegoś, co należy 
mu się z natury, na rzecz pewnej istoty utajonej”17.

Mądrość, wola sprawiedliwość, miłość: tyle nieskończonych atrybutów 
stanowi właściwą istotę człowieka, która jednak opanowuje go tak, ‘jak 
gdyby była obcą osobą’, człowiek spontanicznie transponuje je poza 
siebie, obiektywizuje je w przedmiocie wyimaginowanym, będącym 
czystym wytworem jego fantazji, któremu nadaje miano Boga. Lecz  
w ten sposób on sam ulega zubożeniu18.

Bóg jest więc dla Feuerbacha tylko zespołem atrybutów, które stanowią  
o wielkości człowieka.

[…] istota człowieka, ze swymi wspaniałymi prerogatywami, nie znaj-
duje się w jednostce rozpatrywanej w izolacji, ale jedynie we wspól-
nocie, w bycie zbiorowym (Gattungswesen), natomiast właśnie religia 
oparta na iluzji, która zastąpiła ten byt zbiorowy jakimś urojonym 
zewnętrznym Bogiem, zredukowała ludzkość do mgławicy jednostek, 
pozostawiła każdą z tych jednostek samej sobie i uczyniła z niej byt  
z natury izolowany i zamknięty […] Jednakże im bardziej człowiek po-
rzuca tę wizję chimeryczną i dochodzi do rzeczywistego uczestnictwa  
w istocie wspólnej, tym bardziej ubóstwia się realnie19.

Objawić człowiekowi jego istotę, aby dać mu wiarę w siebie, to okazało się 
być jego jedynym celem. Nie trzeba więc szukać rozwiązania problemu ludz-
kiego w zaświatach, stał się on tak naprawdę bezprzedmiotowy. Wokół Feu-
erbacha powstała szkoła, która kontynuowała ten pochód od mistycyzmu do 

14 D. de Marco, Wiker, Architekci..., op.cit., s.28-29.
15 A. Schopenhauer, O śmierci..., op.cit.
16 L. Feuerbach. Wybór pism, Warszawa 1988: PWN. 
17 Ibid., T. 2, s.224.
18 H. de Lubac, Dramat humanizmu ateistycznego, Kraków 2004: Wydawnictwo WAM, s.43.
19 Ibid., s.45-46.
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skrajnego realizmu. Poglądy F. Engelsa, K. Marksa, A. Herca, A. Comte’a,  
K. Gruena, O. Ruhle’a i in.20 sprawiły, że naszym czasom „dane było upo-
mnieć się przynajmniej teoretycznie o skarby, które są własnością człowieka,  
a które zostały roztrwonione w niebiosach, lecz która epoka zdobędzie na tyle 
siły, by praktycznie wyegzekwować to prawo i utrzymać tę własność?”21, py-
tali jednocześnie Feuerbach i Marks. Dlatego człowiek powinien bez strachu 
przed śmiercią przeżywać życie ludzkie w całej jego pełni. 

Także zdaniem Karla Sterna „można prześledzić bezpośredni związek po-
między beznadziejnym bez-rozumem „woli” Schopenhauera a niezrozumiałą 
fazą szaleństwa tego stulecia, któremu nieomal udało się zniszczyć świat. To 
‘szaleństwo’ trwa nadal i nie słabnie”22.

Fryderyk Nietzsche wyniósł ludzką wolę ponad wszystko inne, obwiesz-
czając przy tym śmierć Boga23, co pozwoliło na stworzenie programu, w któ-
rym można usprawiedliwić każde działanie człowieka, jeżeli tylko zgodne jest 
z jego wolą.

Religia jest […] wynikiem pewnego psychologicznego rozdwojenia. 
Bóg […] nie jest niczym innym jak tylko zwierciadłem człowieka. Ten 
ostatni w swych stanach silnych i nadzwyczajnych nabiera świadomo-
ści mocy, która w nim tkwi, i miłości, która go unosi. Lecz ponieważ 
odczucia te ogarniają go jak gdyby przez zaskoczenie i pozornie bez 
żadnej zasługi z jego strony, jako że nie śmie sobie samemu przypisać 
tej mocy i tej miłości, czyni 0n z nich atrybuty bytu nadludzkiego, 
zewnętrznego w stosunku do siebie. Rozdziela więc między dwie sfery, 
oba aspekty swej natury: aspekt zwyczajny, mizerny i słaby, zaliczany 
do sfery, którą nazywa ‘człowiekiem’; aspekt zaś niezwykły, silny i za-
dziwiający do sfery, którą nazywa ‘Bogiem’. W ten sposób sam siebie 
ogołaca i pozbawia się tego, co jest w nim najlepsze24.

Religia umożliwia więc proces staczania się człowieka, a cały problem ludzki  
w swej najgłębszej istocie polegać powinien na wejściu z powrotem wzwyż 
po tej fatalnej równi pochyłej. „Wiara w Boga, taka jaką wpajał zwłaszcza 
chrystianizm, doprowadziła do zwątpienia (zahmen) w człowieka. trzeba więc 
wyrwać z człowieka tę wiarę i wychować go (zuchten), dla jego dobra pozwo-
lić mu wreszcie samemu się wychować. Śmiało więc ogłośmy ‘śmierć Boga’”25.

20 Ibid., s.41-57.
21 Ibid, s.56.
22 K. Stern, Flight from Women, New York 1965: Farrat, Straus, and Giroux, s.22.
23 F. Nietzsche, Wola mocy..., op.cit.
24 H. de Lubac, Dramat…, op.cit., s.59-60.
25 Ibid., s.62.
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Ale człowiek jest rozdarty pomiędzy dwoma biegunami egzystencji: 
apollińskim i dionizyjskim. „To, co fragmentaryczne, zindywidualizowa-
ne, wyodrębnione, a więc poznawalne, współistnieje z tym, co nieogarnione,  
i tylko w owym współistnieniu ma możliwość istnienie, tak jak ogrom staje 
się – czy powstaje – jedynie apollińską zdolność fragmentaryzacji”26. Wkom-
ponowanie w apollińsko-dionizyjską dwujednię życia człowieka odnajduje 
możliwość autentyczności i realizacji w twórczym uświadomieniu niejedno-
znaczności bytu człowieka rozpiętego między sacrum i profanum, śmiercią  
i życiem, trwaniem i przemijaniem27. Życie staje więc wobec zgody na umiera-
nie, rozumiane zarówno w kontekście śmierci biologicznej, jak i jako doświad-
czenie nihilizmu28. W wersji Nietzschego ma on wymiar radykalny, zakłada-
jący, że istnienie jest absolutnie nie do utrzymania, jeśli chodzi o najwyższe, 
uznawane wartości. Dialektyczność przeciwieństw prowadzi jednak również 
do wniosku, że doświadczyć śmierci można tylko przez życie. Toteż śmierć 
jawi się jako wydarzenie konieczne, wpisane w życie, dialogizujące z nim29.

To zindywidualizowane istnienie zostało uznane przez Ayna Randa za 
jedyne prawo jednostki, która przynależy tylko do siebie samej, pod żadnym 
względem, ani do Boga, ani do drugiego człowieka, ani do społeczności30. 
Źródłem praw człowieka jest jedynie prawo tożsamości, a prawo do życia ogra-
niczone zostało wyłącznie do jednostki, co oznacza, że jest tylko jedna pod-
stawowa alternatywa w kosmosie: istnienie lub nicość. Zatem życie człowieka 
musi istnieć, taki jest nakaz i użyteczność cnoty egoizmu31, która eliminuje  
i musi to robić, altruizm. Prowadzi on bowiem do śmierci. Zatem, aby móc 
żyć autentycznie choćby w minimalnym stopniu, musimy porzucić niemoral-
ny kodeks altruizmu i pogrążyć się w ożywczym indywidualizmie.

Znakiem firmowym nowoczesnego społeczeństwa jest obsadzanie jego 
członków w roli jednostek, indywidualnych bytów. Takie działanie nie 
jest jednorazowym aktem niczym boski akt stworzenia; to czynność 
wykonywana codziennie na nowo. Nowoczesne społeczeństwo istnieje 
poprzez akt „indywidualizacji” w takim samym stopniu, w jakim po-
szczególne działania jednostek polegają na codziennym przekształcaniu 
i negowaniu siatki wzajemnych uwikłań zwanych „społeczeństwem”. 
Żaden z dwóch partnerów nie pozostaje długo w jednym miejscu. 

26 A. Gasz, Człowiek aporetyczny. Nieuchronność śmierci w doświadczeniu egzystencjalnym 
(89-100), [w:] M. Wójtowicz, W. Kania red., Filozofia..., op.cit., s.100.
27 E. Paci, Związki i znaczenia. Eseje wybrane, Warszawa 1980: Czytelnik, s.409.
28 G. Sowiński red., Wokół nihilizmu, Kraków 2001: Wydawnictwo „A”: ‘Colonal’.
29 C. Zuccaro, Teologia śmierci, Kraków 2004: Wydawnictwo WAM.
30 A. Rand, Atlas zbuntowany, Poznań 2008: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
31 A. Rand, Cnota egoizmu, Poznań 2000: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
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Znaczenie indywidualizacji również ulega zmianie, przyjmując coraz 
to nowe kształty – tak jak skumulowane skutki tego, co zdarzyło się 
w przeszłości, ustalają wciąż nowe reguły i wyznaczają nową siatkę,  
o którą toczy się gra32.

To dlatego można powiedzieć, iż „altruizm zakłada, że śmierć jest ce-
lem ostatecznym i wzorem wartości, indywidualizmu przeciwnie, rozwijany 
dzięki ‘cnocie egoizmu’, jest jedyną drogą do życia, które jest procesem samo-
podtrzymującego się, samogenerującego się postępowania”33. Ta gloryfikacja 
indywidualizmu uzyskała swój nowy wymiar w teorii Karola Darwina, któ-
ry stwierdził, że selekcja naturalna nie działa jedynie pomiędzy rasami, lecz 
również pomiędzy jednostkami, wewnątrz poszczególnych ras. Ludzie „dzicy” 
odnoszą bezpośrednie „korzyści” selekcji naturalnej nieznęconej współodczu-
waniem. Inaczej dzieje się w społeczeństwach cywilizacyjnych, które starają się 
zahamować ten proces, tworząc zakłady dla osób niepełnosprawnych34. Ten 
altruizm, tak zdyskredytowany przez A. Randa, także w poglądach Darwina 
przyczynił się do ewolucyjnego regresu. Teoria ewolucji zakłada, że 

każda ewolucja wiedzie wzwyż w ten sposób, że w węzłowych punk-
tach rozwoju przynosi ona pewną ewolucyjną nowość. Ta zaś stanowi 
‘coś więcej’ w stosunku do formy wyjściowej – stanowi jej przekro-
czenie. Moment śmierci jest […] kluczowym i zarazem ostatecznym 
progiem w ewolucji, która dotyczy całego człowieka, a nie tylko jego 
części. Śmierć, w której człowiek wydaje się zanikać, jest prostą fazą 
wzrastania i wznoszenia się do sfery supraludzkiej świadomości osobo-
wej. Moment śmierci przedstawia się jako metamorfozę, czyli dojście 
energii personalizacji do pewnej granicy koncentracji, w której ele-
menty osobowościowe przekraczają jej próg i wchodzą w sferę wyższe-
go porządku35.

W tak rozumianej teorii śmierci nie ma miejsca dla zniszczenia, oddzielenia, 
rozłączenia elementów składowych natury ludzkiej. Jeśli można mówić o od-
dzieleniu duszy od ciała, to najwyżej od ciała ‘tu i teraz’, co zresztą nieustan-
nie dokonuje się w czasie biologicznego trwania w procesie pozbywania się 

32 Z. Bauman, Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańsk 2008: GWP, s. 59-60.
33 D. de Marco, Wikier, Architekci…, op.cit., s.57.
34 K. Darwin, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli O utrzymywaniu się 
doskonalszych ras w walce o byt, Warszawa 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskie-
go; K. Darwin, O pochodzeniu człowieka, Warszawa 2009: Jirafa Roja; D. Orasmus, Darwi-
nowskie paradygmaty: mit teorii ewolucji w kulturze współczesnej, Kraków 2015: Copernicus 
Center Press.
35 A. Świeżyński, Ewolucyjna koncepcja śmierci człowieka (23-29), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy..., op.cit., 2002, s.24.
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komórek, które wcześniej konstytuowały człowieka36. Śmierć nie jest też po-
mniejszeniem, lecz przeciwnie, powiększeniem doskonałości bytowej człowie-
ka37. Nowością ewolucyjną zdobytą w momencie śmierci będzie podniesienie 
doskonałości bytowej przez przejście całego człowieka w istnienie duchowe38.

W konsekwentnie ewolucyjnej wizji świata czas nie jest zewnętrznym 
parametrem odmierzającym bieg zdarzeń, lecz staje się istotnym ele-
mentem całości bytu, zmieniającym ciąg zdarzeń w uczasowiony 
proces. Zgodnie z istotowym ujęciem czasu, w strukturze człowieka 
można wyróżnić pokład przestrzenno-czasowy i pokład dowieczno-

-immanentny. Dalsza ewolucja człowieka w momencie śmierci będzie 
polegać na ‘przerobieniu’ pokładu przestrzenno-czasowego w pokład 
dowieczny, przez co zmieni się doskonałość, a nie gatunek człowie-
ka. Proces tego przekształcania rozpoczyna się w momencie poczęcia,  
a zakończy w chwili śmierci. Człowiek jest jedyną osobą, która zawiera  
w sobie już w okresie życia dwa komponenty przestrzenno-czasowy  
i dowieczny. Ewolucję człowieka na ziemi można więc rozumieć jako 
zadanie przygotowania go przez rozwój i doskonalenie do wejścia  
w życie w najpełniejszym możliwym do osiągnięcia wymiarze. Nato-
miast moment śmierci nie przerywa, lecz stanowi wypełnienie tego 
zbadania39.

W ewolucyjnym ujęciu40, śmierć nie jest umieraniem w tradycyjnym ro-
zumieniu tego słowa, oznaczającym rozpad i zniszczenie41. Śmierć jawi się 
nie jako regres czy załamanie linii rozwojowej, lecz przeciwnie, jako moment 
najbardziej pozytywny dla człowieka w całym jego życiu i rozwoju.

Pojawiły się więc teoretyczne podstawy dla eugeniki, która w XXI wieku 
stała się dla jej zwolenników normą42. Nazwę jej nadał i rozwinął Francis 
Galton, który wierzył, że udoskonalenie rasy ludzkiej, automatycznie oznacza 

36 B. Bejze, Aktualna problematyka antropologii filozoficznej, Studia Philosophiae Christianae, 
1969, 5, 1, s.5-61; L. Jar, Antropologia dla agnostyków. Człowiek wobec niepewności, War-
szawa 2000: Interlibro.
37 T. de Chardin, O szczęściu, cierpieniu i miłości, Warszawa 2001: PAX; T. de Chardin, Człowiek  
i inne pisma, Warszawa 1984: PAX; T. de Chardin, Myśli o śmierci, W drodze 1982, 11-12 
(111-112), s.165-167; B. Hałaczak, Antropologiczna „fizyka” Teiarda de Chardin, Roczniki 
Filozoficzne, 1984 (32), 3, s. 280-283.
38 T. Wojciechowski, Zagadnienie substancjalności duszy ludzkiej w ujęciu ewolucyjnym, 
Roczniki Filozoficzne, 1980, (28)3, s.153-161; Ch. Chabanis, Śmierć..., op.cit.
39 A. Świeżyński, Ewolucyjna…, op.cit., s. 24-25.
40 F. Elliot, The creative aspect of evolution, International Philosophical Quarterly, 1966, 6,  
2, s.246-247.
41 T. Wojciechowska, Z ewolucyjnej problematyki śmierci, Studia Philosophiae Christianae, 
1979, 15, nr 1, s. 86-87; K. Kłoskowski, Między ewolucją a kreacją, Warszawa 1995: Wy-
dawnictwo Akademii teologii Katolickiej; M. Heller, Sens życia i sens wszechświata. Studia  
z teologii współczesnej, Kraków 2014L Copernicus Center Press.
42 W. Ługowski, Filozoficzne podstawy protobiologii, Warszawa 1995: IFiS PAN.
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nie tylko udoskonalenie jednostek składających się na ową rasę, ale, co jest 
ważniejsze, biologiczny triumf rasy wyższej nad niższą. Zatem każdą rasę 
można poszeregować zgodnie z miejscem, jakie zajęła na drabinie ewolucyjnej. 
Nowa nauka wymagała nowej medycyny, takiej, która byłaby zgodna z darwi-
nowskim wyjaśnieniem przyrody i zamiast hamować dobór naturalny, przy-
spieszałaby eksterminację niedostosowanych43. Ta nowa medycyna powinna 
zajmować się zabijaniem nie tylko innych, lecz również zabijaniem samych 
siebie. Ten program nowej nauki, promowany przez Ernsta Haeckela, który 
nazwał monizmem, uczynił z darwinizmu rodzaj religijnej filozofii naturalnej, 
której celem było przeciwstawienie się dualizmowi ducha i materii.

Ponieważ nie mamy nieśmiertelnej duszy, musimy traktować istoty 
ludzkie wyłącznie w kategoriach biologicznego rozwoju. Ludzie nie 
rodzą się jako osoby, lecz powoli stają się osobami […] jedynie w takim 
zakresie, w jakim posiadamy umysł, a ponieważ ta nasza wyróżniająca 
cecha moralna, czyli umysł ‘rozwija się powoli i stopniowo, dopiero 
długo po narodzinach’, istoty ludzkie nie różnią się od ciała matki w jej 
łonie i przez pewien czas od innych zwierząt poza nimi44.

Dlatego eutanazja, aborcja, samobójstwo, to „zbawienne” zabiegi dla ludz-
kości45. Życie bowiem nie jest darem, jest jedynie skutkiem46. W ewolucyj-
nej koncepcji śmierć jest umieraniem w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, 
oznaczającym rozpad i zniszczenie.

[…] śmierć jawi się nie jako regres czy załamanie linii rozwojowej, lecz 
przeciwnie – jako moment najbardziej pozytywny dla człowieka w ca-
łym jego życiu i rozwoju. Śmierć stanowi także moment przeniesienia 
człowieka z kategorii bytowego stawania się w kategorię bytowej kon-
templacji, czyli stanu posiadania pełni bytu47.

Rozszerzenie przestrzeni życia człowieka z typowo biologicznej o spo-
łeczną, dokonał Karol Marks, twierdząc, że byt społeczny człowieka określa 
jego świadomość. Tak jak nie są wolni ludzie od biologii, tak nie są wolni od 

43 R. Bohatyrewicz, A. Makowski, S. Kępiński, Rozpoznawanie śmierci mózgu [w:] J. Szmidt, 
Z. Gruca red., Podstawy chirurgii, Kraków 2003: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, cop.;  
J. Kopania, M. Nowicka, Śmierć organizmu a śmierć człowieka, Sztuka leczenia, 1999, 4, s.51-60.
44 D. de Marco, Wiker, Architekci…, op.cit., s.116
45 M.-D. Gontierre, Człowiek w obliczu własnej śmierci. Absurd czy zbawienie? Kraków 2001: 
Wydawnictwo eSPe; C. Zuccaro, Teologia..., op.cit.
46 D. Gasman, The Scientific Origins of National Socialism: Social Darwinism in Ernst Haec-
kel and the German Monist Leaque, London 1971: MacDonald.
47 S. Świeżyński, Zagadnienie…, op.cit., s. 219; P. Troszkiewicz, W poszukiwaniu definicji 
śmierci, Studia Philosophiae Christianae 1995, 2, s.131-144.
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społecznych uwarunkowań. Jednostka zawsze jest wchłaniana przez kolektyw, 
nie grzeszy, nie doświadcza winy, bo tak naprawdę nie istnieje jako osoba, 
a ponieważ nie istnieje także Bóg, toteż można utożsamić jednostkę z klasą, 
której prawom musi się podporządkować48.

Wątek ten rozwija w swoich poglądach Auguste Comte, dla którego 
nowy bóg – Ludzkość – składał się jedynie z osób wnoszących jakiś pozytywny 
wkład do społeczeństwa. Trójca Comte’a składa się z „Wielkiego Środowiska” 
(przestrzeni), „Wielkiego Fetysza” (kuli ziemskiej) i „Wielkiego Bólu” (Ludz-
kości) i to ona miała być czczona49.

Comte wywarł także znaczny wpływ w dziedzinie scjentyzmu, gdzie 
nauki empiryczne wypierały metafizykę; relatywizmu, gdzie kobiety 
uważane są za bardziej moralne od mężczyzn. Udało mu się także przy-
spieszyć postęp świeckiego humanizmu, który, nie zawdzięczając nic 
Bogu, nie waha się wspierać antykoncepcji, sterylizacji, aborcji, euta-
nazji na całym świecie50.

Judith Jarvis Thomson, w swoim artykule zatytułowanym Obrona 
aborcji, rozwinęła tę koncepcję o zasadę, że „prawo do życia nie jest nadane,  
a jest uznane”51. Brak koncepcji tego, co „ludzkie”, pociąga za sobą brak tego, 
co „nieludzkie”. J.-P. Sartre usuwa swoim poglądem, najważniejszą podstawę, 
na bazie której można potępić wszystko to, co występuje przeciw człowie-
kowi. Jeśli bowiem „nie ma czegoś takiego, jak akt prawdziwie ludzki, nie 
ma również aktu prawdziwie nieludzkiego”52. Nie można więc np. zabijania 
zaliczyć do aktów nieludzkich, jak twierdzi Simone de Beauvoir, dla której 
reprezentuje ono męskie działanie i transcendencję, stojące wyżej od bierności 
i immanencji53, reprezentowane przez kobiety.

Ale tylko niczym nie skrepowane Ego mężczyzn i kobiet, którzy zrzucili 
ograniczenia genderowe, budują wspólnie wolną i pokojową przyszłość, gdzie 
aborcje i antykoncepcja nie są żadnym problemem i zapoczątkowują nowe 
oblicze technologii rozmnażania. Miłość własna stała się dla Elisabeth Badin-
ter kodeksem etycznym, który nakazuje nam kochać nas samych, rozwijać  

48 Z. Bauman, Zindywidualizowane…, op.cit.
49 H. de Lubac, Dramat..., op.cit.
50 D. de Marc, Wiker, Architekci…, op.cit., s.150.
51 J.J. Thomson, Obrona aborcji [w:] W. Galewicz red., Antologia bioetyki, T.2: Początki 
ludzkiego życia, Kraków 2010: Universitas.
52 J.-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys antropologii fenomenologicznej, Kraków 2007: Wydawnic-
two Zielona Sowa; T. de Chardin, Słowa, Warszawa 1965: PIW.
53 S. de Beauvoir, Druga płeć, Warszawa 2014: Wydawnictwo Czarna Owca.
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i bawić się54. Cel kodeksu moralnego przesunął się z innych na nas samych55. 
Podobnie uważa M. Stirner: ”moja osoba jest moją pierwotną własnością – 
stąd też wolność osobista”56. A skoro ja sam staję się wyrocznią dla samego 
siebie, to mogę zacząć głosić, że mam wprawdzie wady, ale należy je potępiać? 
Otóż nie. Pisał już o tym F. Nietzsche, według którego trzy szczególne wady: 
rozkosz, żądza panowania, samolubstwo, to tak naprawdę najdoskonalsze za-
lety57. Praktyka traktowania wad jako zalet stała się modna obecnie, szczegól-
nie na poziomie kultury popularnej58.

Helen Gurley Brown twierdziła, że nie trzeba obawiać się pożądania, 
chciwości i pychy. W istocie rzeczy należy je uznać za najbardziej potrzebne 
zalety. Seks, pieniądze, sukces stały się nieodzownym wyznacznikiem dobrego, 
udanego życia. Stare wady powracają jako cnoty. Śmierć przestała być karą 
za grzechy; przestaje w ogóle funkcjonować w przestrzeni człowieka współ-
czesnego, gdyż strach przed nią stał się tak silny, iż blokuje przekraczające go 
duchowe realia59. Dlatego, rozwijając poglądy Gurley Brown, Margaret Mead 
twierdziła, że każdy ma prawo zdecydować o długości swojego życia i jego 
końcu, do wolności seksualnej, aborcji, do antykoncepcji, do kohabitacji60. 
Natomiast społeczeństwo powinno zostać zmuszone, twierdził Alfred Kinsey, 
do uznania za normalne homoseksualizm, masochizm i cała grupę innych od-
biegających od normy zachowań seksualnych. Stworzył podstawy teoretyczne 
dla planowanej rewolucji seksualnej, głosząc, że każdy przejaw seksualności 
jest nieszkodliwy i naturalny (włącznie z pedofilią i zoofilią) i atakując trady-
cyjną moralność jako irracjonalną, nienaturalną i destrukcyjną zasadą natu-
ralnych i nieograniczonych wyrazów seksualności61. Uwolnienie seksualnego 
pożądania, promocja antykoncepcji, która ma wyeliminować „śmiercionośny 

54 E. Badinter, Fałszywa ścieżka, Warszawa 2005: W.A.B.; E. Badinter, Historia miłości ma-
cierzyńskiej, Warszawa 1998: Oficyna Wydawnicza Volumen; E. Badinter, Tożsamość męż-
czyzny, Warszawa 1993: W.A.B.
55 E. Badinter, Man/Women: The One is The Other, London 1989: Collins Harvill.
56 M. Stirner, Jedyny i jego własność, Warszawa 2012: PWN, s.292.
57 F. Nietzsche, Tako rzecze..., op.cit., s.230-233.
58 T. Walter, Death in New Age, Religion 1993, 23, s.127-145; T. Walter, Facing Death..., op.cit.,
59 H. Gurley Brown, Having It All: Love, Success, Money… Even If you’re Starting With 
Nothing, New York 1982: Simon and Schuster.
60 M. Mead, Trzy studia , T. 1-2, Warszawa 1986: PIW; E. Głażewska, Płeć i antropologia: 
kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead, Toruń 2005: Centrum Edukacji Europej-
skiej, cop.; R. Cassidy, Margaret Mead: A Voice for the Century, New York 1982: Universe 
Book; J. Howard, Margaret Mead: A Life, New York 1984: Fawcett Crest.
61 J. A. Reisman, E.W. Eichel, Kinsey, seks i oszustwo. Rzecz o indoktrynacji. Śledztwo w spra-
wie badań dotyczących ludzkiej seksualności, prowadzonych przez Alfreda C. Kinseya, Wardel-
la B. Pomeroya, Clyda E. Martina i Paula H. Gebharda, Komorów 2002: Wydawnictwo Antyk;  
J. H. Jones, Alfred c. Kinsey: A Public/Private Life, New York 1997: W.W. Norton.



115

ŚMIERĆ UNIESZKODLIWIONA I POSKROMIONA JAKO ‘FAKT NATURALNY’...

ciężar ludzkich nieużytków”, to najpilniejsze – według Margaret Sanger – za-
dania dla współczesnego społeczeństwa62. Dlatego należy stworzyć taki pro-
gram, twierdził Clarence Gamble, aby dzieci i to w największej możliwie licz-
bie, posiadały osoby najlepiej dostosowane, natomiast ograniczyć rozrodczość 
wśród gorzej uposażonych osób, nie tylko poprzez wprowadzenie kontroli 
urodzeń, ale i sterylizację63.

Także Alan Guttmacher64 był zwolennikiem aborcji, twierdząc,  
że wszystkie prawa, starożytne i współczesne, znacznie się różniły od kultury,  
w której wyrosły, co jest widomą oznaką, że zostały ustanowione przez czło-
wieka. Pozwoliłoby to na „nieograniczoną kopulację”, bez strachu przed ciążą, 
a także wzięcie ewolucji przez człowieka we własne ręce65.

Twórca Towarzystwa Cykuty, Derek Humphry66, propagując eutanazję 
stwierdził, że śmierć „utraciła swoją grozę. Zabicie siebie samego lub udziele-
nie pomocy w samobójstwie innej osoby jest wyborem, takim samym jak wy-
bór miejsca na wakacje czy deseru po obiedzie”67. Umożliwione przez lekarza 
racjonalne samobójstwo jest „ostateczną wolnością społeczną”, dlatego wybór 
śmierci jest dobrem nie tylko osobistym, ale i społecznym. Dlatego lekarze, 
ale i przedstawiciele innej służby społecznej mają wręcz obowiązek w dopro-
wadzeniu do takiej śmierci. Stanowisko takie zaowocowało pojawieniem się 
w różnych kręgach kulturowo-społecznych osób zajmujących się profesjo-
nalnym zabijaniem. Niektórych z nich nazywano nawet Doktorami Śmierci.  
Takim sztandarowym przykładem może być Jack Kevorkian, który opierał

swoją obronę na względach humanitarnych, twierdząc, że jego celem 
nie była śmierć jego klientów, a jedynie zakończenie ich cierpienia. Sę-
dziowie, współczując doli cierpiących, byli skłonni interpretować dzia-
łania Kevorkiana nie jako akt zabójstwa, lecz współczucia68.

Ale według W.J. Smitha, okropieństwo Jacka Kevorkiana „to nie wy-
drążone ciało jego ostatniej ofiary, lecz obnażona przez niego pustota 

62 M. Sanger, The Pivot of Civilization, New York 1969: Maxwel Replint Company.
63 D. Williams, G. Williams, Every Child a wonted child: Clarence James Gamble and His 
Work in the Birth Control Movement, Boston 1978: Francis A. Countway Library of Medicine.
64 A.F. Guttmacher, Babies by Choice or by Chance, New York 1959: Doubledey.
65 D. de Marco, Wikier, Architekci…, op.cit.; A.F.Guttmacher, Life in the Making, New York 
1933: Garden City Publishing; A.F.Guttmacher, Understanding Sex: A Young Person’s Guide, 
New York 1970: Harper and Row; R. Marshal, C. Donvan, Blessed Are the Barren. The Social 
Policy of Planned Parenhood, San Francisco 1991:Ignatuis Press.
66 D. Humphry, A. Wickett, Zanim przyjdzie ten dzień, Katowice 1995: „Edytor”; D. Hum-
phry, A. Wickett, Ostateczne odejście, Gdynia 1993: Stamari.
67 D. de Marco, Wiker, Architekci…, op.cit., s.350.
68 Ibid., s.366.
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społeczeństwa, które toleruje – a nawet celebruje – jego coraz bardziej maka-
bryczną masakrę”69.

Pogłębia się ona jeszcze bardziej w poglądach Petera Singera70, dla któ-
rego liczy się tylko jakość życia, a nie jakieś abstrakcyjne, niczym nieuzasad-
nione pojęcia takie jak: osoba, natura, istota, których nie da się potwierdzić 
ani uzasadnić na drodze racjonalnego dociekania. Dla Singera człowiek nie 
jest podmiotem, dlatego można go w każdej chwili wymienić, jak np. dziecko  
z zespołem Downa na inne, które ma lepsze widoki na szczęście71.

Natomiast Unamuno i Landsberg pojmowali człowieka w perspektywie 
istotowego sprzeciwu wobec tego, co mogłoby uniemożliwić istnienie w świe-
cie. Dla nich bycie autentyczne jawi się poprzez zanegowanie faktyczności 
śmierci i sprzeciw wobec tego, co w nas samych tę śmierć umożliwia. Dla-
tego szukają w nadziei jeszcze bardziej podstawowej możliwości bycia, któ-
ra wyraża to, co przezwycięża ostateczną nieprześcignioność śmierci. Należy 
jednak pamiętać, że „Się” próbuje zanegować osobistą świadomość śmierci, 
zaś nadzieja „przezwyciężająca śmierć” próbuje butnie stanąć wobec niej. Nie 
jest to wmawianie sobie, że wszystko będzie w porządku, ale poszukiwanie  
w samej śmierci czegoś niekoniecznego. Tragiczna ‘brawura’ Unamono nie 
ma nic wspólnego z typem współczesnego człowieka. To właśnie brak spokoju 
w perspektywie śmierci podsyca nadzieję, a nie odwrotnie, nadzieja likwiduje 
świadomość śmierci. W gadaninie ‘Się’ dochodzi do uznania śmierci za coś 
nieczystego i nietaktownego, o czym jak najszybciej należałoby zapomnieć  
i której życie powinno się wystrzegać. Postawa ‘Się’ odpowiada zatem śmierci 
współczesnej72

Powyższe rozważania wskazują, że już od XVI wieku, filozofowie i pisarze 
wyrażali przekonanie, rozwinięte później przez Artura Schopenhauera, że nie-
szczęście jest ugruntowane w samej rzeczywistości. Doprowadziło to wykształ-
cenia się „śmiercionośnych wzorców kultury”, jak to określa Alicja Żywczak73, 
do których zalicza: pesymizm, nihilizm, faszyzm, totalitaryzm, terroryzm,  

69 Ibid., s.368; za: W. J. Smith, The Serial Killer as Folk Hero, Weekly Standard, 1998 12 lipca.
70 P. Singer, O życiu i śmierci: upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997: PIW.
71 P. Singer, All Animals are Equal, Practical Ethics, New York 1986: Oxford Univeristy Press.
72 M.de Unamuno, O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów, Kraków-Wro-
cław 1984: Wydawnictwo Literackie; P.L. Landsberg, O sprawach ostatecznych, Warszawa 
1967: PIW.
73 A. Żywczak, „Śmiercionośne „ wzorce kulturowe w społeczeństwie globalnym (302-316), 
[w:] M. Wójtowicz, W. Kania red., Filozofia..., op.cit.
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a także satanizm74. Efektem jest rozpowszechnienie się pesymizmu, który jest „ 
reakcją na nadmierne oczekiwania ludzkości wobec nauki. Nauka wiele obie-
cując, nie przyniosła ludziom szczęścia, nie rozwiązała też intrygujących ta-
jemnic życia ludzkiego”75, które wypływają z analizy właściwości samego bytu, 
gdzie ciało człowieka „przysparza mu cierpień fizycznych, a życie umysłowe 
przynosi lęk, niepokój, pewność nieuchronnej śmierci”76. Pesymizm rozwija 
się w nihilizm, który jest postawą człowieka odrzucającego „istniejący porzą-
dek, nie potrafi wyobrazić sobie jego możliwych ulepszeń, dlatego popada  
w stadium destrukcji czy też autodestrukcji „77.

Jeżeli nałoży się na to nihilistyczną w swej wymowie „śmierć międzyludz-
kiego dialogu”, dochodzi się wówczas do zakwestionowania idei wspólnoty 
ludzkiej78.

Niemożność komunikacji, milczenie między nami, tchórzliwe mil-
czenie, które skrywa niemoc, oto najgłębsza przyczyna zakłopotania. 
Nasza zwykła zaradność załamała się, a jest to zawstydzające w świecie, 
który jakość człowieka ocenia wedle umiejętności postepowania ujaw-
niającego się w skuteczności i efektywności działania79.

Najlepszym przykładem jest model Zygmunta Freuda, który obnażając 
podświadomość, ujawnił jej potężne i irracjonalne żądze, pozbawiając w ten 
sposób człowieka złudzenia, że jest panem samego siebie. Model człowieka 
zaproponowany przez Freuda ma trzy podstawowe cechy: redukcjonizm,  
irracjonalność i mistycyzm, których nie da się połączyć w spójną całość, co 
sprawia, że rozbijają człowieka, czyniąc go podatniejszym na działanie znie-
chęcenia i śmierci. Freud zredukował świat człowieka i wszystkie jego specy-
ficznie ludzkie działania do zwykłej pożywki dla materializmu naukowego. 
Freud wierzył, że zdobycze naukowe są czymś, co wyzwoli ludzkość z niewoli 
złudzeń, a przede wszystkim z lęku przed śmiercią, w tym zakresie, że na-
uka uwolni nas od złudzeń pierwotnych ignorantów i uczyni odpornymi na  
filozoficzne sztuczki. Nauka pozwoli spojrzeć na śmierć taką, jaka ona jest  

74 Ibid. s.303; B. Markiewicz, B. Szymańska, Metafizyka i pesymizm. O niektórych koncep-
cjach filozofii z połowy XIX wieku, Wrocław 1983: Wyd. UW; G. Sowiński red., Wokół 
nihilizmu…, op.cit.; W. Krauss, Nihilizm – nadal aktualny (241-261) [w:] G. Sowiński red., 
Wokół…, op.cit.; W. Krauss, Nihilismus heute oder die Geduld der Weltgeschichte, Frankfurt 
1985: Fischer Taschenbuch Verlag.
75 Ibid., s.303.
76 Ibid., s.304.
77 Ibid., s.305
78 L. Landgrebe, O przezwyciężaniu nihilizmu europejskiego (225-240), [w:] G. Sowiński red., 
Wokół…, op.cit.
79 Z. Bauman, Śmierć…, op.cit., s.157.
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w rzeczywistości, bez uciekania się do mechanizmów obronnych, pozwoli 
zdać sobie sprawę, że przyroda jest naprawdę, a nie „jak gdyby” kojąca pro-
jekcja. Zdemaskowanie religii pozwoli uznać Boga za martwego. „Religia jest 
więc wspólną wszystkim ludziom nerwicą natręctw i – jak nerwica dziecka – 
pochodzi z kompleksu Edypa – ze stosunku do ojca”80. Dlatego cywilizowany 
człowiek musi wyzwolić się z uzależnień mitycznych i symbolicznych, uzy-
skując tym samym poczucie szczęścia, które rodzi się z zaspokajania potrzeb. 
Szczęście oznacza więc wolność działania pod wpływem impulsu, podążania 
za własnymi instynktami i pragnieniami. Ale ten typ wolności gotowi jesteśmy 
oddać, a przynajmniej znacznie ograniczyć, na rzecz poczucia bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo, z kolei, oznacza ochronę przed trzema rodzajami 
cierpienia zagrażającego ludziom: cierpienia pochodzącego ‘z naszego 
własnego ciała’, ‘ze świata zewnętrznego’ i ‘ z naszych relacji z innymi 
ludźmi’. Bezpieczeństwo można zapewnić tylko wtedy, gdy kapryśne, 
niesforne i chaotyczne (często wybuchowe) uwalnianie własnych pra-
gnień zostanie zastąpione przez porządek, czyli ‘pewien rodzaj przy-
musu, którego powtarzanie – kiedy już na dobre uda się ustalić reguły 

– pozwala określić, kiedy, gdzie i w jaki sposób należy coś zrobić, by 
uniknąć wahania i niezdecydowania we wszystkich podobnych oko-
licznościach’. Niezdecydowanie nie jest przyjemnym stanem ducha, 
więc narzucenie porządku daje namacalne korzyści, niemniej, ponie-
waż ma ono charakter przymusu i ogranicza ludzką wolność, z porząd-
kiem zmagania się – i nieustannie mu zagraża – bunt ‘zablokowanych 
potrzeb. […] Porządek określany przez nas cywilizacją jest bezbronny 
i niepewny, i taki właśnie musi pozostać81.

Sprowadzenie wolnej woli do pierwotnych popędów sprawiło, że doszło 
do redukcji prawdziwej winy do zwykłego poczucia winy. Ta redukcja spra-
wiła, że Freud stracił w oczu moralną odpowiedzialność, a przywary, podob-
nie jak cnoty, stały się jedynie efektem wzajemnego oddziaływania głęboko 
zakorzenionych, irracjonalnych instynktów i innych psychologicznych de-
terminant. Zwalniając człowieka od moralnej odpowiedzialności, Freud nie 
uwolnił człowieka, ale pozbawił go obrony przed samym sobą. Bycie niewol-
nym jest znacznie większą ułomnością, niż bycie zdolnym do doświadczenia 
prawdziwej winy. Freudowskie podejście do całej sfery duchowości jest redu-
kujące, co oznacza, iż sprowadzone zostało do poziomu materialnego, gdzie 
poddawane jest wyłącznie analizie empirycznej.

80 Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, Warszawa 1995: Wydawnictwo KR, s.139.
81 Z. Bauman, Zindywidualizowane..., op.cit., s.54-55; Z. Freud, Kultura…, op.cit., s.42.
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Schopenhauer wszędzie widział ślepy, instynktowny pęd życia. Nietz-
sche w swojej Woli mocy odczuwał jego nieodpartą siłę. Freud zredukował 
go jeszcze bardziej i umieścił w pierwotnym, instynktownym ośrodku istoty 
ludzkiej, który nazwał ID (ono). Jako taki Id jest źródłem motywów działa-
nia, dążenia do przyjemności. Jest to zupełnie nieracjonalny, całkowicie ślepy 
instynkt. Jest to skłonność do sprowadzenia życia ożywionego z powrotem 
do stanu martwego. Zatem celem wszelkiego życia jest śmierć82. U Freuda,  
w jego ujęciu, nie ma miejsca na sublimację, choćby tragiczną, popędu śmier-
ci; wykluczona zostaje tu możliwość jego dialektyzacji. Po raz pierwszy śmierć 
jawi się jako nienaruszalna i niezniszczalna zasada przeciwstawiona zasadzie 
przyjemności. Nie baczy ona na czynniki podmiotowe, klasowe ani historycz-
ne – nieredukowalna dwoistość obu popędów, Erosa i Thanotosa, przypomi-
na pod pewnym względem dawną manichejską wizję świata, w którym panuje 
nieustanny antagonizm między dwiema zasadami, Dobra i Zła. Jest to wizja 
nader potężna, wywodząca się z archaicznych kultów, które jeszcze uznawały 
fundamentalną, specyficzną instytucję dobra i zła. Hipotezę dualizmu popę-
dów dobra i zła Freud formułuje w pracy Poza zasadą przyjemności, w tekście 
Kultura jako źródło cierpień, modyfikuje jednak swe stanowisko, zamykając 
tę dwoistość w cyklu popędu śmierci83. „Eros okazuje się tu nie być niczym 
więcej niż obieraną przez kulturę okrężną drogą wiodącą ku śmierci, która 
wszystko sobie podporządkowuje i wykorzystuje do własnych celów”84. Popęd 
śmierci przeciwstawia się Erosowi pod względem zasady głoszącej, że popęd 
śmierci prowadzi do rozpadu wszelkich całości, rozwiązania energii, rozkła-
du organicznego dyskursu Erosa, sprowadza wszystko na powrót do stanu 
nieorganicznego, w pewnym sensie utopijnego, stanowiącego przeciwieństwo 
powiązanych i konstytutywnych topik Erosa. 

Druga z kolei zasada głosząca, że właściwa mu moc dezintegrowania, roz-
kładania, rozwiązywania i wycofywania zakłada radykalną przeciwcelowość 
przybierającą postać inwolucji ku wcześniejszemu stanowi nieorganiczne-
mu. Śmierć zatem, jako cykl powtórzenia, uchyla konstruktywną, i to zarów-
no linearną, jak i dialektyczną celowość Erosa. Lepkość popędu śmierci wraz  
z elastycznością bytu nieorganicznego opierają się zwycięsko strukturom życia. 
Wyróżnione znaczenie instynktu śmierci oraz konfliktu pomiędzy nim a in-
stynktem życia w tzw. drugiej teorii popędów Freuda spotkało się z silną krytyką.

82 Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, Warszawa 1994: PWN. 
83 Ibid., s. 63,
84 J. Baudrillard, Wymiana..., op.cit., s.190.
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Cała ta koncepcja nieświadomych i związanych ze wspomnieniami 
gatunku zmagających się ze sobą popędów i tabu, które niczym dwaj 
wrogowie obdarzeni równą siłą nie mogą ani ścierpieć się nawzajem, 
ani odnieść zwycięstwa w walce, robiła wrażenie fantastycznego dra-
matu. W koncepcji tej psychiką ludzką uczyniono scenę dramatycz-
nej walki na śmierć i życie między równie silnymi antagonistami.  
W walce tej, toczonej przez ciemne, prymitywne i żywiołowe siły, żad-
na ze stron nie mogła odnieść decydującego zwycięstwa. Jedynym re-
zultatem mogło być tylko podchwycenie ego, ’ja’ człowieka, w szpony 
wiecznych zmagań między dwoma niepokonanymi wrogami: pranaka-
zami i prazakazami prehistorii ludzkiej85.

Człowiek nie przyjmuje do świadomości fenomenu śmierci, zwłaszcza własnej 
– „ w nieświadomości każdy z nas jest przekonany o własnej nieśmiertelno-
ści”86. Jest ono w ujęciu Freuda przepełnione libido życzeniowym, królestwem 
zasady przyjemności. Nie ma w nim miejsca na śmierć i rozumienie aspektu 
jej grozy i wagi śmierci. Dążymy do zdegradowania śmierci, żywimy wobec 
niej także pewną ambiwalencję uczuć. Zjawisko śmierci jednak miało potężny 
wpływ na rzeczywistość ludzką. To bowiem w konfrontacji ze śmiercią zro-
dziły się spekulacje o nieśmiertelności duszy, świadomość winy, ‘nie zabijaj’ 
budzącego się sumienia. ‘Człowiek praczasu’ wciąż żywy w nieświadomości 
nie ma innej kary dla blokujących jego cele instynktowne, jak żądza mordu, 
życzenie śmierci wobec innych ludzi, wywodzi Freud. 

[…] własna śmierć nie jest nieświadomości znana, natomiast chęć uka-
rania innych rodzi często wobec nich nieuświadomione życzenie śmier-
ci, które zwrotnie jest źródłem lęku. W tej pracy Freud bez ogródek 
przyznaje że ‘pochodzimy z nieskończenie długiego szeregu pokoleń 
morderców, których żądza mordu skąpana była we krwi. ‘Nieświado-
mie można pragnąć śmierci Innego, wyobrazić sobie ją i godzić się na 
nią ‘bez skrupułów i ochoczo’, własnej jednak śmierci nieświadome nie 
obawia się. Lęk przed śmiercią jest wtórny87.

Świadomości śmierci jednak powinniśmy przyznać wyróżnione miejsce, 
nie tłumić jej. Zgodne jest to z tzw. etosem dojrzałości proponowanym przez 
Freuda. W tym przypadku świadomości śmierci sprzyjałaby świadomość  
 

85 H. K. Wells, Zmierzch psychoanalizy. Od Freuda do Fromma, Warszawa 1968:KiW, s.87-88.
86 S. Freud, Aktualne uwagi o wojnie i śmierci (25-49), [w:] S. Freud, Pisma społeczne, War-
szawa 2009: KR, s.39.
87 I. Bocian, Nieświadomość i śmierć. Z. Freuda Aktualne uwagi o wojnie i śmierci (133-140), 
[w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2003, s.138.
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wartości życia. Myśl Freuda odgrywa w istocie rolę popędu śmierci w teore-
tycznym uniwersum śmierci88.

Jeśli możemy przyjąć za bezwarunkowe doświadczenie, że wszystko, 
co żywe, umiera z powodów wewnętrznych i powraca do stanu nie-
organicznego, to możemy tylko stwierdzić, że celem każdego życia jest 
śmierć i – cofając się – dodać, że materia nieożywiona była wcześniej-
sza niż materia ożywiona. […] także ci strażnicy życia [popędy] okazu-
ją się pierwotnymi strażnikami śmierci89.

Śmierć nie jest kresem, lecz odcieniem, modalnością życia, a życie – odcie-
niem śmierci90. Próby zharmonizowania irracjonalnego z racjonalnym i ma-
terializmu z nadrzędną filozofią, podejmowane przez Freuda, doprowadziły 
do powstania niespójnego miszmaszu składników/elementów całkowicie do 
siebie nieprzystających. Sprawiło to, że mityczny element filozofii Freuda zo-
stał pozbawiony naukowych fundamentów.

Przez kontynuatorów i krytyków redukcjonizm Freuda uznany został za 
główny budulec „kultur śmierci”. Karol Stern, krytykując Freuda wskazał, że 
kiedy pierwszeństwo przypadło biologii, stały się rzeczy niewyobrażalne, jak 
np. w hitlerowskich Niemczech. Możliwe się stało w momencie, gdy freudyzm 
połączony został z marksizmem. Taki zabieg zaproponował Wilhelm Reich, 
który twierdził, że taki model teoretyczno-terapeutyczny uwolni jednostkę od 
jej ograniczeń, a społeczeństwo od jego kulturowych zahamowań91. Jego ce-
lem było wytępienie wszystkich przejawów kulturowych i społecznych masek, 
wszystkich form autorytetu władzy, tak że dokona się całkowita rewolucja,  
w wyniku której wyłoni się prawdziwy człowiek, cały i czysty. Aby to osiągnąć, 
trzeba pozbyć się wszystkich śladów tego, co Freud nazwał Superego. W tym 
względzie Reich widział „sumienie” jako pierwszą „tyranię”. Postrzegał rodzi-
nę, z jej nieodłącznym autorytetem ojca, jako główne źródło represyjności. 
Zatem należy zdementować rodzinę, a odrzuciwszy autorytet obojga rodzi-
ców, ustawił się w szeregu licznych krzewicieli świeckiego seksu. Sprawił, że 
nie tylko zniekształcił seksualność człowieka, lecz w swej koncepcji pominął 
miłość i osobowość, sprowadzając miłość do energii materialnej, a osobowość 

88 M. Żelichowska, Śmierć..., op.cit.
89 Z. Freud, Poza zasadą..., op.cit., s.58-59.
90 J. Baudrillard, Wymiana..., op.cit., s.203.
91 A. Krasowska-Marut, Kulturowe znaczenie ryzyka śmierci. Przyczynek do analizy działań 
ekstremalnych (111-117), [w:] J. Kolbuszewski, Problemy..., op.cit. 2005; T. Walter, Seku-
laryzacja..., op.cit.



122

ROZDZIAŁ 3

do niepohamowanych instynktów92. Sprawia to, że w obliczu śmierci drugiej 
osoby nie jesteśmy w stanie nic jej zaoferować, a paraliżujące zakłopotanie 
powstrzymuje słowa.

Przyczyn niemocy (i niemoty) doszukuje się w cywilizacji jako dystynk-
tywnej wartości nowoczesności, która to podniosła próg wstydu, co 
spowodowało, iż w odróżnieniu od naszych przodków nie dyskutuje-
my nad tym, co brutalne, krwawe i okrutne, skrzętnie skrywając wszel-
kie „cywilizacyjne nieczystości” w mrokach[…]93.

Umieranie i śmierć zostały zindywidualizowane, i przestają być źródłem 
naszej wrażliwości. Nadmiar informacji o jej wszelkich odmianach nie pozo-
stawia nam czasu na odpowiednio długą refleksję. Epoka ponowoczesnego 
uporządkowania świata dała człowiekowi bardzo wysoki stopień poczucia 
pewności siebie

wyrażonej głębokim przekonaniem o możliwości pokonania wszel-
kich trudności, jakie napotyka na drodze swojego rozwoju. Wszelkie 
zjawiska podlegają procesowi racjonalizacji, a stechnicyzowany aparat 
poznawczy, w jaki się uzbroiliśmy, umożliwia nam przystosowanie się 
do dowolnej rzeczywistości, a przede wszystkim, co korzystniejsze, jej 
przystosowanie do naszych potrzeb94.

A tą potrzebą jest obecnie przede wszystkim poczucie nieśmiertelności, które 
przejawia się w dążeniu do uczynienia się nieśmiertelnym już za życia, poprzez 
całkowitą indywidualizację własnego istnienia. Doskonałą areną naszych zma-
gań z nieśmiertelnością są media, które lansują indywidualne modele postę-
powania, promując idee usprawiedliwionego snobizmu95. W sukurs przycho-
dzi biologia, która zakłada fundamentalną dwoistość duszy i ciała, dwoistość, 
którą w pewnym sensie jest sama śmierć, gdyż to ona obiektywizuje ciało jako 
resztkę, jako zły przedmiot, który poprzez śmierć bierze odwet. To właśnie za 
sprawą duszy ciało staje się tym brutalnym, obiektywnym faktem, fatum sek-
su, lęku i śmierci. To właśnie za sprawą tego schizofrenicznego wyobrażenia,  
 

92 M. Cattier, The Life and Work of Wilhelm Reich, New York 1971: Avon Books; C. Wilson, 
The Quest for Wilhelm Reich, New York 1981: Doubleday, Garden City [N.Y.]; W. Reich, 
Psychologia wobec faszyzmu, Warszawa 2009: Wydawnictwo Aletheia; W. Reich, Funkcja 
organizmu, Warszawa 1996: Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, cop.
93 Z. Bauman, Śmierć…, op.cit., s.155-156.
94 A. Metelski, Okiełznany lęk. O przewartościowaniu znaczenia śmierci w mediach i reklamie 
(439-445), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2001, s. 441.
95 Ibid., s.445; W. Galewicz, red., Wokół..., op.cit.



123

ŚMIERĆ UNIESZKODLIWIONA I POSKROMIONA JAKO ‘FAKT NATURALNY’...

jakim jest dusza, ciało staje się „rzeczywistością” istniejącą tylko o tyle, o ile 
ciąży nad nią wyrok śmierci.

Śmiertelne ciało nie jest zatem bardziej ‘realne’ niż nieśmiertelna dusza, 
są one tworem tej samej abstrakcji i dziełem dwóch wielkich metafizyk 
i idealistycznej metafizyki duszy (we wszystkich jej moralistycznych 
wcieleniach) i ‘materialistycznej’ metafizyki ciała wraz z jej biologi-
stycznymi od gałęziami96.

Biologia optuje za oddzieleniem duszy od ciała w takim samym stopniu jak 
każda inna postać metafizyki, czy to chrześcijańska, czy kartezjańska; w od-
różnieniu jednak od nich skrywa przed nami ten fakt. Dusza staje się tu czymś 
niewypowiedzianym, jako idealistyczna zasada poddana zostaje moralnej dys-
cyplinie naukowej, przeobraża się w zasadę uprawomocnienia technicznej ob-
róbki rzeczywistości i świata, zasadą „obiektywnego” materializmu.

Wydaje się, że w kulturze śmierci chodzi głównie o to, żeby cała sy-
tuacja cierpienia i umierania rozgrywała się niejako poza społecznym 
kontekstem, żeby pomiędzy umierającego oraz jego najbliższych wkra-
czał najlepiej ktoś trzeci, jakiś niezaangażowany emocjonalnie „facho-
wiec” od granicznych sytuacji, który poważne duchowe problemy bę-
dzie rozwiązywał przy pomocy medykamentów. Życie w tej atmosferze 
wydaje się o tyle coś warte, o ile człowiek z niego czerpie jak najwięcej, 
co w popkulturze kojarzone jest prawie wyłącznie z doznaniami ciała. 
Ciało ludzkie traktowane jest więc jako środek użycia. Jako narzędzie, 
a więc pozornie podobnie, jak w tradycji platońskiej, ale obecnie ma 
ono służyć nie temu, by jak na lutni, wygrywać piękny utwór mu-
zyczny, przenoszący człowieka w wymiar ponadnaturalny, lecz po to, 
aby sprowadzić człowieka do stanu niższego, aniżeli zwierzęta, a nawet 
rośliny, których wegetacja przebiega przecież wedle ustalonego natu-
ralnego porządku97.

Ci, którzy w średniowieczu rozprawiali o duszy, byli w istocie o wiele bliżej 
‘znaków ciała’ niż nauki przyrodnicze, które wraz ze swymi technikami i ak-
sjomatami przeszły na stronę ‘nie ciała’ .

Nowoczesna racjonalność odnosząca się do problemu śmierci kryje 
jednak pewien paradoks. Uznanie śmierci za zjawisko naturalne, świec-
kie i nieodwracalne, choć jest oznaką oświecenia i rozumu, wchodzi 

96 J. Boudrillard, Wymiana…, op.cit., s.205.
97 W. Sajdek, O śmierci i umieraniu w Enneadach Plotyna (43-55), [w:] P. Dancak, M. Rem-
bierz, R.B. Sieroń, red., Cierpienie, umieranie i śmierć: wyzwania i dylematy ludzkiego losu  
w kontekście sytuacji granicznych, Stalowa Wola 2013: KUL, s.53.
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jednak w rażącą sprzeczność z zasadami racjonalności, kładącej nacisk 
na wartości indywidualne, nieograniczony postęp nauki i panowanie 
nad naturą. Śmierć unieszkodliwiona i poskromiona jako ‘fakt natural-
ny’, staje się coraz większym skandalem98.

Ów skandal spowodował, że wraz z XX wiekiem wykształcił się nowy model 
śmierci, śmierci na opak, czyli takiej, która umieszczona została poza nawia-
sem społeczeństwa i stała się śmiercią niezauważaną.

Zmowa milczenia wokół śmierci panuje zarówno na płaszczyźnie indy-
widualnej, kiedy otoczenie umierającego udaje, że właściwie nic się nie 
dzieje, często ‘oszczędzając’ choremu informacji o jego stanie, jak i na 
płaszczyźnie zbiorowej, kiedy to śmierć ukrywa się w szpitalu. Ukrytej 
śmierci towarzyszy zwykle zredukowana do minimum żałoba, a także 
elementy rytuału pogrzebu, np. żałobnicy coraz częściej proszą o nie-
składanie kondolencji. Obie stają się sprawami prywatnymi99.

Ukształtowanie się w przestrzeni społeczno-kulturowej Europy paradygma-
tu humanizmu ateistycznego sprowokował do postawienia pytania: Czym się 
stał dla niego człowiek? 

Nowe perspektywy otwarte przez postęp nauki i techniki dają począ-
tek również nowym formom zamachów na godność ludzkiej istoty. 
Kształtuje się i utrwala odmienna sytuacja kulturowa, w której prze-
stępstwa przeciw życiu zyskują aspekt dotąd nieznany i jeszcze bardziej 
niegodziwy; część opinii publicznej usprawiedliwia przestępstwa prze-
ciw życiu prawem do indywidualnej wolności i domaga się ich nie-
karalności. Immanentna wartość życia stanowi jednak nadal najwięk-
szą konkurencję dla śmierci rozumianej jako „śmiercionośne” wzorce 
kulturowe100.

Odpowiedź jaka się jawi, dowodzi, że w rzeczywistości nie ma już człowieka, 
ponieważ nie ma już niczego, co przekracza człowieka.

Istotą, którą ledwie można się ośmielić nazwać jeszcze ‘bytem’. Rze-
czą pozbawioną wnętrza, komórką całkowicie wtopioną w rozwijającą 
się masę. ‘Człowiek społeczno-historyczny’, z którego poza jego sto-
sunkami społecznymi i sytuacją w trwaniu, przez którą się go określa, 
pozostaje już tylko czystą abstrakcją. Nie ma już więc w nim ani trwa-
łości, ani głębi. Niechże więc nikt nie szuka w nim jakiejś dziewiczej 

98 Ibid., s.205.
99 M. Zawiła, Religia i śmierć, Kraków 2005: Nomos, s.43-45.
100 A. Żywczak, „Śmiercionośne” wzorce..., op.cit., s.302.; T. Tomaszewski, Ślady i wzorce, 
Warszawa 1984: WSiP, s.7.
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oazy, niech nikt nie próbuje odkryć w nim jakąś wartość skłaniającą 
do respektu.101

Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać go jako materiał lub narzędzie, 
czy to mając na względzie przygotowanie jakiegoś przyszłego społeczeństwa, 
czy też już teraźniejszości zdobycia władzy przez jakąś uprzywilejowaną grupę. 
Nic też nie stoi na przeszkodzie, by odrzucić go jako bezużytecznego. Zresztą 
daje się on pojąć jako bezużyteczny, według bardzo różnych, a nawet prze-
ciwstawnych typów, zależnie od tego, czy dominuje np. system wyjaśniania 
biologicznego, czy ekonomicznego lub też zależnie od tego czy się wierzy, czy 
nie w sens i cel ludzkiej historii.

Ale pod jego różnorodnościami odnajduje się zawsze tę samą podsta-
wową cechę albo raczej konstatuje się ten sam brak. Człowiek ten jest, 
dosłownie, rozwiązany. Czy w imię mitu, czy też w imię dialektyki, 
gubiąc prawdę, sam siebie gubi102.

101 H. de Lubac, Dramat…, op.cit., s.81.
102 Ibid., s. 81; P. Singer, O życiu..., op.cit.; M. Pompili, ed., Suicide. A Global Persdpective, 
Sharjah 2012: Bentham Books; J. Rachels, Samobójstwo a eutanazja (227-236), [w:] W. Ga-
lewicz, red., Wokół ..., op.cit.
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Człowiek przekracza człowieka1 
- rozpad człowieka – kondycja 

człowieka ponowoczesnego

Ponieważ wiemy, że mamy umrzeć,  
tak bardzo pochłania nas robienie życia2.

Zygmund Bauman

Obecnie panuje pogląd, że u podstaw europejskiej nauki leżą dwa rów-
ne systemy wiedzy o paradygmatycznym znaczeniu: Arystotelesowska fizyka 
i powstałe na jej gruzach matematyczne przyrodoznawstwo, które z czasem 
stało się synonimem nowożytnej nauki3. Fizykę Arystotelesa można uznać za 
pierwszą dojrzałą próbę uwolnienia poznawczej refleksji spod wpływu mito-
logicznej interpretacji świata4. Świat Arystotelesa jest zestrojeniem, trójjednią 
praw Prawdy, Dobra i Piękna. Przyznają one każdej rzeczy odrębną, jej tyl-
ko właściwą naturę. Także człowiek jest obdarzony taką naturą i integralnie 
wpisany w świat, w którym i którym żyje. Spełnia on swoje przeznaczenie 
zmierzając ku wyznaczonemu mu miejscu w harmonijnie uporządkowanym 
kosmosie. Człowiek poprzez swoje rozumne działanie stanowi na swój sposób 
odbicie tego wszechogarniającego porządku – jest mikrokosmosem. Ten me-
tafizycznie nakreślony ład świata nadaje Arystotelesowskiej nauce orientację 

1 B. Pascal, Myśli, Warszawa 1989: PAX. 
2 Z. Bauman, Sztuka życia, Kraków 2012: Wydawnictwo Literackie.
3 A. Świeżyński, Zracjonalizowany model umierania (107-112), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy..., 2001, op.cit. s.107; L. Russo, Zapomniana rewolucja: grecka myśl naukowa  
a nauka nowoczesna, Kraków 2005: Universitas.
4 G. E. R. Lyoyd, Grecka nauka od Talesa do Arystotelesa, Warszawa 1998: Prószyński i S-ka, 
s.92-113; G. E. R. Lyoyd, Nauka grecka po Arystotelesie, Warszawa 1998: Prószyński i S-ka.
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antropologiczną i antropocentryczną. Umożliwia to człowiekowi głębszą 
identyfikację siebie w obrębie zastanego świata i jednocześnie pełniejszą sa-
moakceptację. Prowadzi to do praktycznych, etycznych konsekwencji – naro-
dziny, dojrzałość, śmierć mogą zostać przyjęte przez człowieka z wyrozumia-
łością, bez kwestionowania czy buntu.

[…] nauka nowożytna dąży do wiedzy skutecznej, interesownie zaan-
gażowanej, technicznie wyrafinowanej. Świat traktowany dotąd jako 
obszar samopoznania człowieka, zmienia się w obiekt ludzkiej kreacji. 
Miejsce ludzkiej istoty jako bytu obdarzonego własną naturą i ze wzglę-
du na tę naturę pojmującego swoje usytuowanie w świecie zajmuje kar-
tezjański podmiot poznający, który swój stosunek do poznanej rzeczy-
wistości buduje na uprzednim zakwestionowaniu jej uporządkowania5.

Zastosowana przez Kartezjusza procedura metodycznego wątpienia sta-
wia ponad przeżywaną rzeczywistość, ogołocone z treści świata „Ja” myślące 
(ego cogito). Wyniesione w ten sposób poza świat myślenie nadaje sobie przy-
wilej osądu i selekcji wszelkich manifestacji rzeczywistości i dzięki temu może 
ono skonstruować swój powrót do realnego świata na nowo, tzn. składając 
wyobrażenie świata wedle stanowionych przez siebie praw, uznanych przez 
owo myślące Ja za wystarczająco jasne i wyraźne. Nowożytnej nauce można 
więc przypisać ten szczególny rodzaj odrzeczywistnienia rzeczywistości6. Na-
uka bowiem w jakimś podstawowym, źródłowym sensie oddala człowieka od 
rzeczywistości.

Jej sposób stanowienia prawomocności poznania sprawia, że bezpo-
średnia obserwacja badanego przedmiotu staje się niewystarczająca  
i dlatego zaleca się postawę pełną dystansu i nieufności wobec natu-
ralnego przeżywania świata, jakie jest udziałem prostego, nieuprzedzo-
nego oglądu zmysłowego. W konsekwencji nauka dąży do zastąpienia 
go pełniejszym (w swym mniemaniu) eksperymentem, w którym nie 
chodzi już o dokładniejsze opisanie doświadczanego świata, lecz o wy-
dobycie niektórych tylko (interesujących eksperymentatora) aspektów 
rzeczywistości7.

Następnie zaś przekształciła swą pierwotnie poznawczą intencję w na-
rzędzie manipulacji rzeczywistości stając się tym samym technologią8. W tak 

5 A. Świeżyński, Zracjonalizowany…, op.cit., s.107-108.
6 L. Russo, Zapomniana…, op.cit.
7 A. Świeżyński, Zracjonalizowany…, op.cit., s. 108.
8 I. Prigogine, I. Strengers, Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą, War-
szawa 1990: PIW.
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uprawianej techno-nauce przegląda się „triumfujący duch oświecenia”. Nauka 
zyskuje więc znaczenie najbardziej wpływowego elementu ludzkiego życia  
i staje się najistotniejszym dopełnieniem jego sensu. Tak rozumiana nauka re-
dukuje ludzkie istnienie do ekonomicznego ponadosobowego ratio, zajętego 
głównie poprawianiem wad i niedoskonałości świata9.

Śmierć jako zjawisko egzystencjalne wciąż pozostaje poza zasięgiem tech-
nologicznego ładu, choć także i ona nie oparła się technologicznej potrzebie 
unifikacji. Rola tego mechanizmu sprowadza się w istocie do znieczulenia na 
śmierć, gdyż spontaniczne przeżywanie śmierci niesie ze sobą niejednokrotnie 
głęboki wstrząs psychiczny, który w efekcie może zakończyć się gruntownym 
przewartościowaniem podstawowych dotąd wartości.

Czym się stał człowiek? [...] Istotą, którą ledwie można się ośmielić na-
zwać jeszcze ‘bytem’. Rzeczą pozbawioną wnętrza, komórką całkowi-
cie wtopioną w rozwijającą się masę. ‘Człowiek społeczno-historyczny’,  
z którego poza jego stosunkami społecznymi i sytuacją w trwaniu, 
przez którąś się go określa, pozostaje już tylko abstrakcją. Nie ma 
już więc w nim ani trwałości, ani głębi. Niechże więc nikt nie szuka  
w nim jakiejś dziewiczej oazy, niech nikt nie próbuje odkryć w nim 
jakąś wartość skłaniającą do respektu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by 
wykorzystać go jako materiał lub narzędzie, czy to mając na względzie 
przygotowanie jakiegoś przyszłego społeczeństwa, czy też już w teraź-
niejszości zdobycie władzy przez jakąś uprzywilejowaną grupę. Nic też 
nie stoi na przeszkodzie, by odrzucić go jako bezużytecznego. Zresztą 
daje się on pojąć według bardzo różnych, a nawet przeciwstawnych 
typów, zależnie od tego, czy dominuje na przykład system wyjaśnia-
nia biologicznego, czy ekonomicznego lub też zależnie od tego czy się 
wierzy, czy nie w sens i cel ludzkiej historii. Ale pod jego różnorod-
nościami odnajduje się zawsze tą samą podstawową cechę lub raczej 
konstatuje się ten sam brak. Człowiek ten jest, dosłownie, rozwiązany. 
Czy w imię mitu, czy też dialektyki, gubiąc prawdę, sam siebie gubi.  
W rzeczywistości nie ma już człowieka, ponieważ nie ma już niczego, 
co przekracza człowieka10 .

Wykreowanie podstaw pluralistycznej kultury, skłaniającej do partykularno-
ści postaw i działań człowieka, gdzie różnica i odmienność oraz ich sposoby 
uprawomocniania aksjologicznego tworzą ‘strukturę podstawową’ ponowo-
czesnego społeczeństwa, sprawia, że „poznanie jest kwestią nie tyle właściwe-
go rozumienia rzeczywistości, co zdobywania nawyków w celu uporania się  

9 A. Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu, 
Warszawa 1973: PWN.
10 H. de Lubac, Dramat humanizmu..., op.cit., s.81.
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z nią”11. A może do niej dojść wówczas, gdy rozszczepiona została kulturowa 
struktura metanarracyjna, porządkująca sensy i oferująca obiektywny status 
jej wypowiedzi12. Ch. Taylor wymieniał trzy główne cechy nowoczesnej cy-
wilizacji, które są zarazem jej ‘bolączkami’ i stanowią źródło zagrożeń o dużej 
społecznej sile niszczenia, mogącej doprowadzić do (samo)degradacji kultury 
Zachodu. Pierwszym wyróżnikiem jest indywidualizm, drugim dominacja ro-
zumu instrumentalnego, trzecim – utrata wolności, wymuszona racjami tego 
rozumu przez struktury cywilizacji przemysłowo-technicznej13.

Przeradzanie się cech definiujących nowoczesność w bolączki moder-
nizmu umożliwia i przyspiesza sięgający XVII wieku proces ‘odcza-
rowywania świata’. W jego wyniku zakwestionowane zostaje uniwer-
sum metafizycznego porządku – kosmosu - w którym każdy składnik, 
łącznie z człowiekiem, ma określone miejsce i zadania (funkcje, cele).  
W teleologicznie uporządkowanej rzeczywistości kosmosu cele są 
obiektywne i nie pochodzą z ludzkiego nadania. Funkcje elementów 
świata określa prawo o fizyczno-moralnym (a także estetycznym) cha-
rakterze. Stąd wniosek, że odczarowanie rzeczywistości powoduje utra-
tę aksjologicznej (wartościowej) samoistności bytu, co pociąga za sobą 
rozluźnienie strukturalnej – ontologicznej – solidności świata, ułatwia-
jące manipulację jego składnikami14.

W epoce ponowoczesnej człowiek znalazł się w okresie przejściowym. Żyje 
wśród przytłaczającej ilości produktów, usług, informacji, obrazów, życzeń, 
pytań. Ta różnorodność ofert pobudza wielu do działania, przerastając ich 
zarazem oraz uzależniając od siebie i pozbawiając świadomości.

Nasza cywilizacja supermarketów obejmuje również sferę religijną. Ist-
nieje duży popyt na odmiany ezoteryczne, dalekowschodnie, indiań-
skie, szamańskie i religii naturalnych, spirytystyczno-okultystyczne  
i różne inne formy pośrednie. Również dzisiaj ludzie mają silne potrze-
by i pragnienie nie dające się zaspokoić dobrami materialnymi15.

Często dochodzi do szkodliwego zniewolenia przez pozorne wartości, takie 
jak pieniądze, sukces, władza, młodość, seks itp. Wolność i godność ludzka 

11 R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, Warszawa 1999: Fundacja Aletheia, s.9.
12 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Warszawa 1998: Oficyna Naukowa, s.301 
i nast.
13 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, Kraków 1996: Znak.
14 K. Szewczyk, Bioetyka kulturowa..., op.cit., s.16; L. Patyjiewicz, Cierpienie..., op.cit.
15 B. Gembala, Śmierć i umieranie…, op.cit., s.41; E. Więckowska, Pragnienie śmierci jako pró-
ba przełamania traumy – sygnalizacja problemu (79-84), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., 
op.cit., 2004; M. Król, Śmierć w wyniku aborcji (249-253), [w:] ibid. 
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zredukowana zostały we współczesnych warunkach do postaci przyziemnej 
korzyści. Społeczeństwa ponowoczesne wykazują cechy nudy i zobojętnienia.

Ponowoczesne ukierunkowanie utrudnia dojrzenie różnicy między cier-
pieniem możliwym do zlikwidowania a cierpieniem nieuniknionym, co przy-
czynia się do wypierania cierpień i cierpiących.

Dotyczy to jeszcze w większym stopniu procesu starzenia się i umie-
rania. Taka sytuacja jest w swej istocie związana z typowo postmoder-
nistycznym odgraniczeniem się od świata wewnętrznego i zanikaniem 
horyzontów wykraczających poza śmierć. Bez ugruntowanej nadziei 
wykraczającej poza śmierć bardzo trudno jest przyjąć i zaakceptować 
własną niemoc i wskutek tego pojmować życie jako niepowtarzalne  
i cenne, by żyć odpowiednio godnie. Bez takiego otwartego horyzontu 
trudno jest także stawiać wyraźnie priorytety, proporcje i dokonywać 
właściwych wyborów16.

Sprzyja temu emancypacja od więzów tradycyjnego społeczeństwa, co jest no-
wym wymiarem wolności jednostki, która sama sobie powierza swoje życie  
z bagażem odpowiedzialności, którą nie zawsze zdolna jest udźwignąć, lecz  
z której to odpowiedzialności snuje swoją tożsamość.

Uwolniona od więzów społeczeństwa tradycyjnego jednostka uzyskała 
narzędzia kontroli swojego życia, dzięki którym może planować dzia-
łania, oceniać ryzyko zachowań, odwoływać się do wiedzy ekspertów  
w celu modyfikacji planów, organizować czas swojej aktywno-
ści – uzyskała więc zdolność do refleksyjnego konstruowania swojej 
aktywności17.

Doszło do skrajnego zindywidualizowania życia człowieka, co zakłada, że bio-
grafia jednostki stała się przestrzenią otwartą i własnym zadaniem jednost-
ki, aby w tym realizowanym projekcie egzystencjalnym ufundować własną 
tożsamość, która „jest projektem refleksyjnym, za który jednostka jest od-
powiedzialna […]. Jesteśmy nie tym, czym jesteśmy, ale tym, co z siebie 
zrobimy”, pisze A. Giddens18. W podobny sposób wypowiada się J.-P. Sar-
tre, „Człowiek jest tylko tym, czym siebie uczyni[…]. Człowiek jest przede 
wszystkim projektem przeżywanym subiektywnie”19. Ale jest to projekt życia, 
z którego wykluczona została śmierć, czyli staje się projektem przeciw śmierci. 

16 Ibid., s.44.
17 J. Barański, Śmierć i pośpiech życia..., op.cit., s.56.
18 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość..., op.cit., s.9.
19 J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 1998:Altaya, s. 27.
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Wcześniejsze traktowanie życia jako czas zamknięty pomiędzy poczęciem  
a śmiercią, zmienił obecnie swoje konstytutywne właściwości: nie jest obiek-
tywny, jednolity i jednokierunkowy, lecz skojarzony na miarę jednostki, nie-
jednorodny w tempie, rozgałęziony. Śmierć bezpośrednia zostaje odsunięta 
i oddzielona murem szpitala, hospicjum, bądź innej instytucji od życia i od 
żywych. Z publicznego wydarzenia śmierć stała się czymś prywatnym, wręcz 
sekretnym i ukrytym w odpowiednim dla niej miejscu. W konsekwencji 
śmierć jest wypierana ze świadomości społecznej, a horyzont czasu już „nie jest 
granicą widzialną i zamykającą przestrzeń życia człowieka, lecz czymś zgoła 
otwartym, potencjalnym, a nawet symulowanym. Jest, jako punkt odniesie-
nia, czymś zaledwie przewidywanym i jednocześnie niepokojącym […]. Czas 
nie mija, lecz jest przez jednostkę wytwarzany”20. To czas zindywidualizowa-
ny, wyemancypowany ze swojej obiektywności, dziejowości, powszechności, 
strącony z piedestału jedynego Weltzeit21. Czas nie jest więc rzeczywistym 
procesem, faktycznym następstwem, które po prostu rejestruję. Rodzi się  
z mojego stosunku z rzeczami22, a zatem konkluduje M. Merleau-Ponty 

„świadomość rozwija i konstytuuje czas. Dzięki idealności czasu przestaje ona 
w końcu być zamknięta w teraźniejszości”23. Ważne jest to z punktu widzenia 
biografii, która funduje tożsamość, a ta znów ustala biografię; czas jest więc 
tym, co pojawia się jako efekt owej partykularnej relacji, na bazie której kształ-
tuje się opozycja życia i śmierci, w której, jak twierdzi J. Baudrillard, „życie 
jest faktem pozytywnym, polega bowiem na akumulacji, a śmierć sama jawi 
się jako termin płatności”24. Dlatego w interesie jednostki jest, aby czas życia 
szybko upływał, gdyż im wolniej płynie nasze życie, tym więcej refleksji o cha-
rakterze egzystencjalnym dotyka nas, im szybciej, tym odleglejsza jest śmierć. 
Życie więc to pośpiech: aktywność, śmierć to powolność i sen. O. Marquard 
pisze, że „Czas jest czymś prymarnym w naszym życiu: jest, jako czas, który 
my (aż do naszej śmierci) jeszcze mamy, jest zaledwie krótkim odroczeniem, 
które jest nam jeszcze udzielone i wkrótce – po krótkim terminie – nie będzie 
udzielany już, ponieważ dla każdego pewna przyszłość jest jego śmiercią”25.

20 J. Barański, Śmierć i pośpiech…, op.cit.,s.57
21 R. Susło, Ł. Szleszkowski, B. Świątek, „Strzeż się, śmierć przychodzi w nocy – medyczne 
podstawy odwiecznych lęków człowieka (135-138), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., 
op.cit., 2006.
22 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Warszawa 2001: Fundacja Alatheia, s.432.
23 Ibid., s.435.
24 J. Baudrillard, Ekonomia..., op.cit., s.64.
25 O. Maquard, Skepsis und Zustimmun. Philosophische Studien, Stuttgart 1998, No 2, s.48.
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Natomiast śmierć obecnie nie mieści się w kategoriach biograficznych 
człowieka ponowoczesnego: jest jej końcem, nie jako zwieńczenie, lecz jako 
wieczna pełnia, niebyt. Śmierć jest utratą tożsamości w przerwanym projekcie 
biograficznym i jest jednocześnie jego unicestwieniem. Śmierć stała się ele-
mentem poza biograficznym.

W zamian tego […] zracjonalizowaliśmy ją, przydzielając jej nowe 
miejsce w przestrzeni społecznej, podlegającej stałemu nadzorowi 
specjalistów o naukowej legitymizacji. Zinstrumentowany świat po-
jęć, którym owi specjaliści się posługują, powoduje, iż najbardziej 
bezwyjątkowe normy ludzkiej egzystencji, zostają na nowo upozycjo-
nowane w zbiorowej świadomości, jako zdarzenia przygodne, pewne 
nieprawidłowości o przewidywalnych przyczynach. Poddanie śmierci 
analizie przyczynowo-skutkowej i wyniki, które stąd się wyłoniły, dało 
władzę nad śmiercią, pozwalając na ograniczenie liczby ‘potencjalnych 
zgonów’ […] Dokonało się przesunięcie ciężaru jakościowego śmierci  
z wywołującego strach i niepewność jutra, z ‘obszaru niezrozumie-
nia’, w znacznie jaśniejsze, gdyż rozświetlone wiedzą, przyjazne ‘ob-
szary zrozumienia’. Śmierć ma swoją przyczynę, a więc można jej 
przeciwdziałać26.

Ale w momencie, gdy człowiek musi doświadczyć umierania i śmierci okazuje 
się, że tak naprawdę śmierci przeciwdziałać się nie da i co dziwniejsze, że czło-
wiek wobec tego niepojętego zjawiska pozostaje sam, czując że jest do niego 
w żaden sposób nieprzygotowany. Ogarnia go pesymizm, świadczący o nega-
tywnym przeżywaniu rzeczywistości, gdzie świat widziany oczyma człowieka 
ogarniętego melancholią, znajdującego się w stanie depresji, jest światem wro-
gim, obcym, wyjałowionym z sensu życia, nabrzmiałym od pustki i rozpaczy; 
wiadomo jednak, że nie są to ontyczne właściwości świata, lecz przynależące 
wyłącznie do przeżyć podmiotowych. Z drugiej strony często zdarza się, że 
człowiek ogarnięty strachem o swoją egzystencję usiłuje

[…] przezwyciężyć go, szuka drogi zwycięstwa wiedziony instynktem 
samozachowawczym. Sytuacje takie wyzwalają zapasy energii psychicz-
nej, co umożliwia dla wielu osób twórcze i pozytywne rozwiązania 
swojej sytuacji życiowej. Jednak, jeśli potencjał energetyczny (emocjo-
nalny) jest niski, wówczas nie starcza sił by sprostać powstałym trud-
nościom i osoba taka ulega dezintegracji negatywnej. Dochodzi do 
destrukcji na poziomie aktywności osobowej i społecznej27.

26 A. Matelski, Okiełznany lęk. O przewartościowaniu znaczenia śmierci w mediach i reklamie 
(439-445), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2001, s. 441.
27 G. Hetman, Śmierć starych struktur społecznych a próby przezwyciężenia kryzysu osoby 
w wymiarze emocjonalnym (145-150), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2006, 
s.149.
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Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy musimy doświadczyć swojego 
umierania i śmierci. Otoczenie broni się przed powiadomieniem umierają-
cego o zbliżającej się śmierci, ale z drugiej strony sam chory nie potrzebuje 
takiego uprzedzenia. „Każdy zatem uczestniczy w oszustwie, które się właśnie 
wówczas rodzi i pogłębiając się, sprawia, że śmierć się kryje. Wszyscy – zarów-
no umierający, jak i jego otoczenie – grają komedię pod tytułem „nic się nie 
zmieniło”, „życie toczy się jak przedtem”, „wszystko jeszcze jest możliwe”28. 
W tym oszustwie zaczyna uczestniczyć także umierający. Ukrywa swoje cier-
pienie, zarówno dlatego, by oszczędzić cierpienia otoczeniu, jak i dlatego, aby 
temu, co czuje, że w nim narasta, nie nadać większej realności przez samo 
jej nazwanie. O ile diagnoza przynosi jakieś ukojenie, o tyle wyzwanie może 
spowodować większe zdenerwowanie, „trzeba podtrzymywać atmosferę zwy-
czajnej codzienności: jest to niezbędny warunek zachowania przez chorego 
pewnej wewnętrznej równowagi. Musi w tym celu wytężyć wszystkie siły. Nie 
osłabiajmy go zatem”29. Śmierć zaczęła być czymś niestosownym, a czynienie 
jej sprawą publiczną, niewłaściwym. Zaczęła być ukrywana. Została usunię-
ta poza nawias społeczeństwa, odebrano jej charakter ceremonii publicznej  
i uczyniono aktem prywatnym, do którego początkowo dopuszczono bliskich, 
by z czasem, gdy upowszechniła się hospitalizacja, wyłączyć także rodzinę.  
Z czasem społeczeństwo i rodzina odrzuciły także i zniosły żałobę. „Zniesie-
nie żałoby nie jest oczywiście skutkiem niefrasobliwości rodziny nieboszczy-
ka, lecz bezlitosnego przymusu społeczeństwa, które nie chce uczestniczyć  
w przeżyciach żałobnika: jest to bowiem sposób nieuznawania śmierci, mimo 
że uznaje się realność”30.

W XXI wieku sytuacja się rozwija. Pojawia się społeczne przekonanie, że 

publiczne okazywanie żałoby, a także uparte i długie zachowywanie 
jej w życiu prywatnym jest przejawem jakiejś choroby. Wybuch pła-
czu staje się aktem nerwowym. Żałoba jest chorobą. Kto się z nią ob-
nosi, dowodzi słabości swego charakteru […] Okres żałoby nie jest 
już okresem milczenia żałobnika wśród gorliwego i niedelikatnego  
 

28 P. Aries, Śmierć odwrócona..., op.cit., s.230.
29 Ibid., s.235
30 Ibid., s.253; R.L. Silver, C.E. Wortman, Radzenie sobie z krytycznymi wydarzeniami  
w życiu, Nowiny Psychologiczne, 1984, 4-5, s. 29-95; B. Pilecka, Kryzys psychologiczny. Wy-
brane zagadnienia, Kraków 2004: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; R.K. James, 
B.E. Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2008: Wydawnictwo Edukacyjne 
Parpamedia; M. Keirse, Smutek, strata, żałoba. Jak sobie z nimi poradzić. Jak pomóc innym, 
Warszawa 2004: PWE; Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby, Lublin 2009: Wydaw-
nictwo KUL.
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otoczenia: telefon przestaje dzwonić, a ludzie starają się nas unikać. 
Żałobnik poddany jest swoistej kwarantannie31.

A przecież, jak utrzymują psychologowie, żałoba jest niezbędna dla odzyska-
nia równowagi psychicznej po stracie32. Zwracają uwagę na niebezpieczeństwa 
związane z jej znoszeniem. Już Zygmunt Freud oraz Karl Abraham wykazali, 
że żałoba jest czymś innym niż melancholia i to właśnie likwidacja żałoby jest 
czymś niezdrowym i powodującym późniejsze zaburzenia. Sformułowali tezę, 
że śmierć kogoś bliskiego jest głęboką raną, którą można wyleczyć w sposób 
zupełnie naturalny, ale pod warunkiem, że nie uczyni się nic, co mogłoby 
opóźnić jej zabliźnienie.

Człowiek pogrążony w żałobie powinien się przyzwyczaić do nieobec-
ności drugiego, zlikwidować swoje libido wciąż jeszcze nastawione na 
żywego człowieka i w końcu „zinterioryzować” zmarłego. Zakłócenia 
czasu żałoby pojawiają się wtedy, gdy nie następuje to przejście, gdy 
dojdzie do ‘mumifikacji’ lub też przeciwnie, do inhibicji wspomnienia. 
[…] uważają, że jako fakt naturalny śmierć zawsze powodowała ból 
bliskich, który można było wyleczyć tylko etapowo. Sprawą społeczeń-
stwa było wesprzeć człowieka dotkniętego żałobą w pokonywaniu tych 
etapów; sam bowiem nie miał na to dość sił33.

Ten model, który psychologom wydaje się naturalny, sięga jednak wstecz naj-
wyżej do XVIII wieku, kiedy pojawił się wzorzec pięknej romantycznej śmierci  
i odwiedzin na cmentarzu, który nazwany został ‘twoją śmiercią’. Żałoba wie-
ku XIX, mimo pewnej, mało jednak istotnej teatralizacji, zaspakajała wymaga-
nia stawiane jej przez psychologów. Osierocony człowiek ugina się pod cięża-
rem swojego cierpienia i zarazem społecznego zakazu dotyczącego umierania  
i śmierci. „Odwracamy się od śmierci plecami, aby zmysły nie odebrały ja-
kichkolwiek doznań płynących z jej obecności. To nie tyle śmierć odwrócona, 
ile my odwróceni od śmierci. To nie tyle śmierć na opak, ile my opacznie 
wobec pewnej tradycji ją doświadczamy we współczesnym społeczeństwie”34. 
Dotychczasowe doświadczenia śmierci zastąpiła więc lokalność partykular-
nego doświadczenia: współczesny człowiek nie jest zawczasu wyposażony  

31 Ibid., s.254.
32 M. Kościelska red., Oblicza upośledzenia, Warszawa 1995: PWN; J. Makselon, Z psycholo-
gicznej problematyki żałoby (40-53), [w:] W. Madura-Madej red., Psychologiczne aspekty umie-
rania, śmierci i żałoby: wybór tekstów, Kraków 1993: Wydawnictwo Ośrodek Pomocy i Inter-
wencji Psychologicznej; J. Binnebesel, Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości 
człowieka i śmierci, Toruń 2013: Adam Marszałek, cop.
33 Ibid., s.255.
34 J. Barański, Anestetyzacja śmierci…, op.cit., s.41.
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w elementy doświadczenia, lecz je dopiero wytwarza w obszarach (mikroprak-
tycznych) swojej życiowej aktywności. Mozaikowość tego doświadczenia, 
jego niejednorodność jest „wyrazem braku wspólnotowego zakorzenienia, jak  
i utorowania przejawów życia; brak medykalizacji wyobrażeń, jak i brak in-
tegralnego obrazu świata”35. Stosunek do umierania i śmierci uległ zmianie, 
podobnie jak zmieniał się sposób, w jaki śmierć w nich uderzała. Można za-
tem stwierdzić, że całe społeczeństwo da się w jakiś sposób ocenić czy osądzić 
po jego stosunku do śmierci. Na czym więc polega nowy dyskurs dotyczący 
umierania i śmierci? Na to pytanie próbuje znaleźć odpowiedź nowa dyscypli-
na jaką jest tanatologia, uprawiana na sposób ekonomiczny, medyczny, socjo-
logiczny, czy psychologiczny. Wydawałoby się, że ta ostatnia powinna zająć 
szczególne miejsce, ze względu na przedmiot rozważań jakim jest człowiek.  
Z literatury przedmiotu wynika jednak, że problematyka śmierci jako znaczą-
ca, znalazła swoje miejsce jedynie w niektórych koncepcjach formułowanych 
w ramach psychologii i psychoterapii egzystencjalnej36. Powody, dla których 
psychologowie unikają tego zagadnienia, omówił T. Świrydowicz37:

(1) Problematyka śmierci i umierania jest problematyką uznawaną za 
mało nośną zarówno teoretycznie jak i poznawczo, a ponadto nie mieści się  
w aktualnym, modnym nurcie zagadnień podejmowanych w psychologii.

(2) Ewentualne powodzenie badań w tej dziedzinie może stwarzać pro-
blemy natury etycznej, np. czy etycznie dopuszczalne są badania osób, które 
przeżywają dramat umierania? Obawa dotyczy tu przede wszystkim przewi-
dywanych konsekwencji badania – wywołania lub wzrostu niepokoju, zło-
ści czy frustracji, która przy braku możliwości rozładowania nasilałaby stres  
i w efekcie mogła wpłynąć na pogorszenie stanu fizycznego.

(3) Przekonanie, że świadomość śmierci i lęku nie ma zasadniczego zna-
czenia ani dla rozwoju osobowości, ani dla powstania czy utrwalenia zaburzeń 
psychicznych.

(4) Biorąc pod uwagę cały współczesny kontekst kulturowy, w którym 
śmierć sama i to, co z nią związane jest tematem tabu, społecznie sankcjo-
nowaną zmową milczenia – zajmowanie się taką problematyką naruszałoby 
wypracowany konsensus, pełniący przecież funkcję ochronną między inny-
mi przed przeżywaniem grozy skończoności życia albo lęku przed indywidu-

35 Ibid., s.41.
36 I. D. Yalom, Psychoterapia egzystencjalna, Warszawa 2008; PTP; E.F. Frankl, Człowiek  
w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2009: Wydawnictwo Czarna Owca.
37 T. Świrydowicz, Problematyka śmierci w psychologii (13-26), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy..., op.cit., 2010, s. 13-14.
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alnym nieistnieniem w sytuacji, gdy świat będzie istniał nadal. Od połowy  
XX wieku instytucje życia społeczno-kulturowego były tak zorganizowane, 
aby oswajać ze zjawiskiem śmierci (a przez to z lękiem), współcześnie nato-
miast wszystko, co się wiąże ze śmiercią i umieraniem albo jest usuwane sprzed 
ludzkich oczu albo poddaje się te zjawiska takim zabiegom, aby budziły jak 
najmniej skojarzeń odnoszących się do skończoności życia.

(5) Prawdopodobnie wszyscy przeżywamy lęk przed śmiercią – stąd też 
człowiek próbuje zorganizować swój świat w taki sposób, aby eliminować,  
a co najmniej minimalizować kontakty ze źródłem tego lęku. Być może zaj-
mowanie się problematyką śmierci zmuszałoby do zmagania się ze świado-
mością własnej śmiertelności, co przy braku refleksji nad życiem w ogóle oraz 
własnym życiem, mogłoby być zbyt bolesne i zbyt trudne38.

Wszystko to rodzi różne problemy i ograniczenia związane z eksploatacją 
zagadnienia umierania i śmierci. A przecież stała świadomość czekającego nas 
końca życia, a tym samym śmierci, sprawia, że staje się ona aktem osobowym, 
różnie w związku z tym definiowanym.

Moment śmierci jest ostatecznym zakończeniem zmiennego procesu 
życia psychicznego, tak że dalszy aktualizujący potencjalność rozwój 
człowieka nie jest możliwy. Śmierć będąc zakończeniem aktualizowa-
nia się osobowości, przedstawia przez to samo punkt szczytowy, w któ-
rym wszystkie zmienne, zapoczątkowane w trakcie życia ludzkiego akty 
znajdują swoje uzupełnienie, w wyniku czego człowiek w momencie 
śmierci staje się ostatecznie doskonale psychicznie uzdolniony do pod-
jęcia swych decyzji dotyczących sensu życia ludzkiego, afirmacji Boga 
i swego ostatecznego celu39.

Współczesny model życia i śmierci określany jest przez poczucie privacy. Ozna-
cza to sprywatyzowanie przestrzeni, będącej niegdyś sferą publiczną. Jednost-
ka żyje w społeczeństwie zbudowanym z innych zatomizowanych jednostek. 
Jej poczucie siebie opiera się na świadomości samotności, silna indywiduali-
zacja powoduje stopniowy rozkład różnorodnych więzi. Stosunki społeczne 
stają się sprofesjonalizowane do tego stopnia, iż ludzie traktują się wzajemnie 
jako nośniki pewnych kwalifikacji bądź cech.

Dyskurs efektywności wymaga od jednostki perfekcyjnej gotowości do 
podejmowania wyznaczonych zadań; nastawia na sukces i wyznacza bezpiecz-
ny dystans wobec wszelkiej ułomności i niedopasowania.

38 Ibid., s.13-14.
39 M.A. Krąpiec, Ja-człowiek…, op.cit., s.410.



138

ROZDZIAŁ 4

Znakiem firmowym nowoczesnego społeczeństwa jest obsadzanie jego 
członków w roli jednostek, indywidualnych bytów. Takie działanie nie 
jest jednorazowym aktem niczym boski akt stworzenia; to czynność 
wykonywania codziennie na nowo. Nowoczesne społeczeństwo ist-
nieje poprzez akt ‘indywidualizacji’ w takim samym stopniu, w jakim 
poszczególne działania jednostek polegają na codziennym przekształ-
caniu i renegocjowaniu siatki wzajemnych uwikłań zwanych ‘społe-
czeństwem’. Żaden z dwóch partnerów nie pozostaje długo w jednym 
miejscu. Znaczenie indywidualizacji również ulega zmianie, przyjmu-
jąc coraz to nowe kształty – tak jak skumulowane skutki tego, co zda-
rzyło się w przeszłości, ustalają wciąż nowe reguły i wyznaczają nową 
strukturę, o którą toczy się gra. ‘Indywidualizacja’ jest dzisiaj czymś 
odmiennym, niż przed stu laty czy choćby we wczesnym okresie epoki 
nowoczesnej – w czasach gloryfikowanego wyzwolenia ludzi ze ściśle 
zaplecionej siatki społecznych zależności, nadzoru i przymusu40.

Instytucjonalizacja oraz medykalizacja śmierci odbiera swobodę, spontanicz-
ność i doniosłość procesowi umierania. Śmierć staje się domeną profesjona-
listów, a kontakty z umierającym opierają się na praktyce zatajania prawdy41. 
Człowiek w tej sytuacji został pozbawiony obecności swoich najbliższych  
i zmuszony do samotnego zmagania się z umieraniem, który stał się procesem 
zindywidualizowanym, odnoszącym się zarówno do doświadczenia słabną-
cych procesów fizjologicznych, utraty kolejnych funkcji, jak i zmagania ze 
świadomością kończącego się życia przez tę właśnie osobę.

Zdarzeniem, które kończy proces umierania jest śmierć. Umieranie 
może być składową naturalnego procesu starzenia się albo może zo-
stać zapoczątkowane przez zdarzenie takie jak wypadek czy choroba 
prowadzące – mimo medycznych starań – do degradacji organizmu. 
Umieranie jest doświadczeniem bardzo osobistym oraz intymnym, 
stąd wiele wątpliwości natury etycznej dotyczących możliwości bada-
nia tego procesu42.

A ponieważ współczesny człowiek jest nieprzygotowany do śmierci to poraża 
dziś ona „ludzi bardziej może, niż kiedykolwiek, godzi bowiem w człowieka 
zupełnie do niej nieprzygotowanego. Nieprzygotowanego ani na śmierć wła-
sną, ani na śmierć bliskich”43.

40 Z. Bauman, Zindywidualizowane..., op.cit., s.59-60.
41 P. Aries, Pięć wariacji na cztery tematy (284-300), [w:] S. Cichowicz, J.M. Godzimirski red., 
Antropologia śmierci…, op.cit.
42 T. Świrydowicz, Problematyka śmierci…,op.cit., s.15.
43 J. Kolbuszewski, Koncepcja „pięknej śmierci” – historia i współczesność (183-195), [w:]  
J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2000, s. 193.
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Etyka ponowoczesności z jej dominującymi nurtami zabawy, konsump-
cji, przyjemności unika trudnych tematów, nie odpowiadających człowie-
kowi na potrzebę sensu w sytuacjach granicznych. „Rozproszony człowiek 
współczesny nie znosi wszystkiego tego, co przerywa czas karnawału [...] Czas,  
w którym żyjemy zdominowany jest przez porządek, który ustanawia tzw. 
‘kultura kasyna’. Gdzie tempo i dynamika kolejnych gier nie pozwala na to, 
by się zatrzymać”44. Taką sytuacją jest umieranie i śmierć. I mimo że jest ona 
zjawiskiem uniwersalnym, dotykającym każdego, to wyparta ze wiadomości 
jednostkowej i społecznej, jawi się obecnie jako coś niewłaściwego, zaskaku-
jącego45. Okazuje się więc w tej właśnie sytuacji granicznej, że należy przypo-
mnieć sobie o śmierci jako konserwatywnym elemencie życia.

[…] śmierć określa wstecz sens życia. Istnieje oczywiście od samego 
początku tego życia sens kontynuacji, który, na zasadzie pierwszeń-
stwa, uwydatnia nonsens zaniechania istnienia; lecz z kolei nonsens 
tego zaniechania podkreśla oczywistość sensu kontynuacji: szokująca 
absurdalność śmierci, skandal ostatecznego unicestwienia paradoksal-
nie uświęcają pośmiertny sens dokonanego już życia. Prawdę mówiąc, 
tego pośmiertnego sensu nie można tak naprawdę pojąć: sam ów po-
śmiertny sens jest sensem pewnego nonsensu46.

Śmierć niszczy całość istoty żyjącej, lecz nie może unicestwić faktu, że się żyło;

[…] śmierć obraca w proch i pył psychosomatyczną architekturę 
człowieka[…] wszystko, co należy do natury bytu, jest zniszczalne, to 
znaczy na różne sposoby wystawia ten byt na rozkład, na rozpad, na 
dekompozycję; jedynie owo niewidzialne, nienamacalne, proste i me-
tafizyczne je-ne-sais-quoi, które nazywamy tu quaquadolite, umyka 
unicestwieniu. Przynajmniej w tym istnieje coś niezniszczalnego, co 
zawsze umyka szponom śmierci47.

Ponieważ narodziny i śmierć dokonują się za pośrednictwem techniki, ginie 
postrzeganie życia jako egzystencji osoby, a utrwala się tendencja do trakto-
wania człowieka jako zespołu funkcji cielesnych. Ale także i wówczas pojawia 
się konieczność spojrzenia na ciało, szczególnie przy końcu życia, jako ciało 
człowieka starego, którego życie dobiega końca48. Ponowne zaprzyjaźnianie 

44 Z. Rudnicki, Tanatotabu..., op.cit., s.133.
45 V. Jankelevitch, Tajemnice śmierci…, op.cit.
46 V. Jankelevitch, Quaddite jest niezniszczalną. Nieodwołalność nieodwracalności (343-363), 
[w:] Rosiek, Wymiary…, op.cit., s.348.
47 Ibid., s.352.
48 Ł. Kałużny, Śmierć jako „Inny”..., op.cit.
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się ze śmiercią i jej włączenie w cykl życia wymaga, aby ją zaakceptować, ze 
wszystkimi atrybutami. M. Eliade podnosi ważkość akceptacji własnego ciała 
jako umarłego.

Inicjacja jest śmiercią, wszelka zaś śmierć przyjęta świadomie może stać 
się inicjacją. Ale ‘śmierć symboliczna’ [rytualna, inicjacyjna] to nie tyl-
ko cierpienie, udręka, choroba itd. – to również doświadczenie własne-
go trupa, pogodzenie się z prostym faktem, o którym zapomniałem: 
nie tylko jesteśmy przechodniami, lecz też bezustannie się rozkładamy 
i musimy zaakceptować trupa będącego naszym ciałem, pogodzić się  
z myślą, że jesteśmy również tym trupem. Nie powinniśmy myśleć 
tylko o duszy, to byłoby zbyt proste […]. Odzyskałem spokój wtedy, 
gdy przyjąłem mój własny odór trupa mówiąc sobie, że to także jest 
częścią mnie samego49.

Przyjęcie takiego stanowiska sprawia, że i umieranie, najczęściej pojmowane  
w wąskim znaczeniu tego terminu, traktowane jest w kategoriach biologicz-
nych, w kontekście mówienia o chorobach terminalnych, nieuleczalnych. 
Tego nie akceptuje człowiek współczesny, dla którego „umierać jest w każdym 
razie rzeczą straszną! Jest to zgroza! Wszystko co może przeszkodzić temu, by 
się ziściła ta najwstrętniejsza chwila, uznają za dobrodziejstwo dla ludzi. Co-
kolwiek by to było”50. A przecież włączenie umierania i śmierci w cykl życia 
człowieka pozwala na wyzbycie się złudzenia własnej nieśmiertelności

[…] orientacja na przeżycie wyklucza śmierć jako przedmiot doświad-
czenia codziennego. Jej możliwa obecność musi być obramowana 
negatywnymi statystycznie kwalifikacjami. Uniknąć nieprzyjemnych, 
przykrych, bolesnych doznań to fundamentalna strategia estetyzacji 
codzienności […] śmierć nie mieści się w ideologii życia codziennego: 
życie ma sens, jeśli tylko jest rezerwuarem przyjemności, radości, atrak-
cyjności – bez bólu, cierpienia, kalectwa itd.51

W estetyczno-konsumpcyjnym umagicznieniu codzienności choroba, umie-
ranie i śmierć są po stronie rozczarowania, zawodu, absurdu; zepchnięte do 
obcej sfery biologiczności52. „Nawet jeśli mówienie, że podlega się powolne-
mu procesowi umierania, że umiera się nieustannie, że śmierć narasta w nas, 

49 M. Eliade, Świętojańskie żniwo, Kraków 1991: Wydawnictwo Literackie, s. 109; I. Bocian, 
Motyw labiryntu a psychologia przemienienia C.G. Junga (222-226), [w:] J. Kolbuszewski 
red., Problemy..., op.cit. 2002.
50 L. Estang, Ohyda umierania (183-192), [w:] Ch. Chabanis, Śmierć ..., op.cit., s.192.
51 J. Barański, Anestetyzacja…, op.cit., s.43.
52 Ibid., s.46.
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stanowi tylko analogię i metaforę logicznie nie do utrzymania – w sferze do-
znanych przeżyć taka metaforyka śmierci jest doświadczaną rzeczywistością”53. 
Śmierć dzieli więc świat przeżywany na to, co bezwzględnie obce, nieuwarun-
kowane i czasowe i to, co mieści się w horyzoncie świata przeżywanego jako 
własne, względne, poddające się kulturowym negocjacjom. To właśnie śmierć 
pozostawia żywych wśród swoich i wyobcowuje umarłych. Zacieśnia krąg so-
lidarności żywych z żywymi i powierza ego samotności, jakiej nie znamy jako 
istoty społeczne.

[…] śmierć jest obecna w obu doświadczeniach. To właśnie kultura 
pozwala nam na obcowanie ze śmiercią w takiej dwoistej postaci. Kul-
tura i jej społeczne formy istnienia są środowiskiem, w którym obydwa 
doświadczenia mogą dochodzić do głosu tak, że możemy być wrażliwi 
na śmierć wbrew słynnej formule Epikura: ‘śmierć wcale nas nie do-
tyczy, bo gdy istniejemy, śmierć jest nieobecna, gdy tylko śmierć się 
pojawi, wtedy nas już nie ma’. Epikur pominął kulturowy wpływ na 
sposób w jaki doświadczamy śmierci54.

Społeczny sens śmierci poprzedzony jest egzystencjalnym sensem – dlatego 
rozumiemy śmierć Innych, gdyż rozumiemy swoją śmierć, choć realnie mnie 
nie dopada.

Oto istnieję, jestem. Jestem, tzn. ‘pojmuję’ swe istnienie, siebie, przede 
wszystkim i najpierw, w swym istnieniu, czyli odnoszę się sam do siebie, lecz 
gdybym był nieograniczany, nie pojąłbym, nie pochwycił siebie. Jestem skoń-
czony i rozumiem to, co do mnie trafia. „Gdyby nie to egzystencjalne dozna-
nie (zrozumienie, ‘pojęcie’) własnej skończoności (możliwości podstawowej 
egzystencjalnej niemożliwości: nieistnienia, tak śmierci), człowiek nie ‘pojął-
by’ siebie, nie przed-stawiłby się sobie, nie wyodrębniłby się z wszystkiego, 
zaś świat (w tym inni ludzie) nie określiłby się (transcendencja) wobec niego, 
nie byłoby świata, świata jako sensu, świata pojmowalnego i tu tak pojęte-
go”55. Gdyby nie przeżycie własnej śmierci, egzystencjalne zrozumienie swo-
jej skończoności, podstawowe odniesienie do śmierci, nie ukonstytuowałby 
się żaden sens; wtedy także śmierć w wymiarze biologiczno-światowym nie 
miałaby sensu, tak nie istniałaby. Sens tego ostatniego, antropologicznego 
wymiaru śmierci umożliwiany jest przez jej doświadczenie lub wymiar, przez 
sens egzystencjalny. 

53 J. Amery, O starzeniu się. Bunt i rezygnacja, Warszawa 2018: Wydawnictwo Aletheia, s.139.
54 P. Bytniewski, Strach i wstyd: zbiorowe postawy wobec śmierci (155-157), [w:] J. Kolbu-
szewski red., Problemy..., op.cit., 2001, s.157.
55 W. Pawliszyn, Misterium śmierci..., op.cit., s. 41.
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Gdyby wykroczyć poza pozorną niezborność zebranych dowodów, 
można by stwierdzić, że współczesne wyobrażenia śmierci podlegają 
pewnym tendencjom. Z wyraźnego rozpadu dogmatów i przekonań, 
rodzącego ideologiczne brikolaże, w których każdy może znaleźć swo-
ją drogę, wyłania się coś więcej niż obraz zaświatów – to położenie 
akcentu na żałobie, związanej z kolei z czymś, co określano mianem 
‘powrotu zmarłych’. Chodzi o nowe współistnienie poszukujące spo-
koju, mąconego niekiedy zbiorowymi nawrotami pamięci i ‘skruchy’ 

– współistnienie, które potrafi jednak tworzyć niespotykaną wcześniej 
symboliką, skupiającą się wokół kilku emblematycznych figur56.

I tu pojawia się problem, z którym musi zmagać się współczesny czło-
wiek, który z jednej strony kieruje się ku transcendencji, z drugiej staje w ob-
liczu sekularyzacji umierania i śmierci, która narzucana jest przez współczesną 
kulturę. Sprawia to, że śmierć sprowadzona do wspólnego wszystkim ludziom 
losu zostaje w kulturze ponowoczesnej zbanalizowana, odbiera się jej właściwe 
oblicze57. Sekularyzacja redukuje nadzieje transcendentalne i podnosi wartość 
doczesności, co od połowy XX wieku nie pomagało łagodzić egzystencjalną 
frustrację starszych pokoleń. Kultura ponowoczesna zablokowała artykulację 
niezgody na istniejący stan rzeczy. Narzuciła konieczność udawania akceptacji. 
A ponieważ cechą charakterystyczną fenomenu śmierci, pośród innych zja-
wisk dotyczących człowieka, jest niemożność jej doświadczania i podzielenia 
się tym doświadczeniem z innymi, a bezpośrednie doświadczenie jakiegokol-
wiek zjawiska jest uwarunkowane jego przeżyciem, to w sytuacji, gdy człowiek 
doświadcza śmierci, lub raczej, gdy to śmierć doświadcza człowieka, on już nie 
żyje. Tak więc możliwość doświadczenia załamuje się i pozostaje niedokonana. 
Człowiek ponowoczesny przyjmuje stanowisko Epikura58. A przecież „kładąca 
się cieniem na całym naszym życiu kontradykcja śmierci unieważnia wszelką 
logikę - która przecież stale jest logiką życia – wszelkie pozytywne myślenie, 
to idee śmierci muszą się w myśleniu o niej konkretyzować wbrew logice”59.

Religijny aspekt śmierci, tak charakterystyczny dla wszystkich społe-
czeństw świata60, wskazuje na jej różnorodność z jednej strony, z drugiej zaś 
na jej duchowy wymiar,

56 M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność, Gdańsk 2004: 
Słowo/Obraz terytoria, s.16.
57 V. Jankelevitch, Tajemnica śmierci..., op.cit., s.52; R. Guardini, Koniec czasów nowożyt-
nych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, Kraków 1969: Znak.
58 Diogenes Laertios, Żywoty…, op.cit., s.645.
59 J. Amery, O starzeniu się,...op.cit., s.140.
60 K. P. Kramer, Śmierć w różnych religiach świata, Kraków 2007: Wydawnictwo WAM.
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[…] jest procesem, w którym doświadczamy zbawienia (zgodnie z tra-
dycją Zachodu) lub rozbudzenia jaźni (jak mówi Wschód), w którym 
uwolniony zostaje stłumiony lęk przed śmiercią. Ponieważ stare ‘ja’ 
umiera i wyłania się nowe, śmierć duchowa przemienia zarówno nasz 
stosunek do życia, jak i naszą postawę w obliczu śmierci. Chodziło  
o to, że śmierć duchowa inicjuje rozbudzenie lub odrodzenie jaźni […] 
śmierć duchowa oznacza tu doświadczenie śmierci i odrodzenia, nie-
zbędne dla naszego dobra i osobowej integralności61.

I w tym momencie pojawia się jej aspekt psychologiczny, który jest odwracal-
nym zanikiem osobowej żywotności.

[…] Znajduje ona swe źródło w paraliżującym rozdwojeniu jaźni, któ-
re William James nazywa ‘jaźnią podzieloną’ lub ‘osobowością hete-
rogeniczną’, Karl Jung ‘jaźnią rozszczepioną’, zaś buddyzm zen ‘du-
alistyczną świątynią’. Przejawia się ona w rutynowym działaniu bądź 
emocjonalnej martwocie, pojawiającej się wówczas, gdy normalne re-
akcje psychiczne i reakcje woli są zablokowane lub stłumione62.

Czas, przemijanie, rodzenie i umieranie, zbratane ze sobą życie i śmierć, 
są ‘miejscem spotkania z Przedwiecznym Słowem’. Dzięki naszej śmiertel-
ności możemy zrozumieć istotę istnienia i prawa świata. A dzięki temu zro-
zumieniu nasze przemijanie zyskuje sens. Śmierć jest progiem wrót prawdy 
obecnych w wizji i Parmenidesa, i Dantego. Śmierć nadaje życiu sens. „Śmierć 
jest progiem, czyli tym, co rozdziela, rozróżnia – to chora, jak powiedzieli-
by Grecy. Śmierć zatem, peras (granicą i progiem) i jako chora, uświadamia 
poszczególność każdego żyjącego, odrębność jego podróży, wędrówki do kre-
su”63. Fakt, iż refleksja człowieka nad śmiercią, splatając się z innymi proble-
mami egzystencji, wyznacza sens losu człowieka sprawia, że ani celowe ani 
świadome życie, ani prawidłowy rozwój jednostki nie są możliwe bez prze-
myśleń na temat śmierci64. Psychiczna konfrontacja zarówno ze śmiercią, jak 
też z wieloma innymi rodzajami bólu jest ogólnie bardzo trudna i ludzie na-
szego kręgu kulturowego opracowali sposoby i rytuały, które mają ich przed 
nią uchronić. Jedną z bardziej znaczących metod jest powszechnie stosowany 
obronny mechanizm zaprzeczania65 zjawisku śmierci, przejawiający się choćby 

61 M. Vovelle, Śmierć…, op.cit., s.39.
62 Ibid., s.33.
63 A. Olejarczyk, Widzieć siebie pomiędzy początkiem a kresem (61-66), [w:] J. Kolbuszewski 
red., Problemy..., op.cit., 2005, s.66.
64 K. Dąbrowski, Śmierć jako zdrowie, Zdrowie Psychiczne, 1981/1, s.7-10; A. Dodziuk, Nie 
bać się śmierci, Warszawa 2001: PTP.
65 B. Moore, B. Fine, Słownik psychologiczny, Warszawa 1996: PWN, s.403.
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w kreowaniu kultu młodości i sprawności66. A ponieważ człowiek ponowocze-
snego społeczeństwa odrzuca cierpienie, nie jest w stanie przypisać mu żadne-
go sensu i wydaje się coraz bardziej niezdolny do jego przyjęcia67. Zapomina 
lub odrzuca świadomość faktu, iż śmierć jest podstawowym warunkiem życia 
poprzez to, że jest ona paradoksalnie negacją tego życia68.

Świadomość śmierci nie wynika z obsesji. Obsesją może być jedynie 
obawa śmierci, np. patologiczny lęk przed śmiercią. Ale każda ludzka 
istota musi stawić czoło ludzkiej egzystencji i widzieć, że kończy się 
ona śmiercią. Człowiek ma więc obowiązek spojrzeć w twarz proble-
mom, jakie stawia mu jego istnienie. Jeśli tego nie czyni, to znaczy, 
że odwraca się od rzeczywistości i nie ma odwagi się do niej zbliżyć. 
Jest to po prostu ucieczka przed rzeczywistością, co także może stać 
się patologiczne. Godność ludzka i zdrowie umysłowe wymagają, aby 
wszelkim realiom patrzeć prosto w twarz, nawet tym najbardziej prze-
ważającym, i aby to robić odważnie. Zresztą spojrzenie w twarz śmier-
ci jest spojrzeniem na życie: są one ze sobą związane, a szczególnie  
w umyśle wierzącego69.

Stosunek człowieka do śmierci, jakąkolwiek by miała ona formę, wydaje się 
wprowadzać w samo sedno jego życia ową tajemnicę, którą tak gorliwie stara 
się usunąć. "Kiedy stosunek ten nabiera cech gwałtu, sama tajemnica zdaje się 
nam zadawać gwałt"70. Pojawia się więc konieczność ponownej humanizacji 
śmierci i zwrócenia uwagi na umierających oraz przewlekle chorych, którzy 
do tej pory pozostawali wykluczeni z obowiązku troski o siebie71. „Przery-
wając milczenie, wybawiamy umierającego z upokarzającej sytuacji, w której 
tkwił, i zgadzamy się, żeby był raczej nauczycielem i panem sytuacja, niż jej 
niewolnikiem”72.

66 N. Etcoft, Przetrwają najpiękniejsi, Warszawa 2002: Wydawnictwo Cis; Wydawnictwo 
WAM; A. Miller, Gdy runą mury milczenia, Poznań 2006: Media Rodzina.
67 J. Perszon, Czy w społeczeństwie technologicznym jest miejsce na rytuały śmierci (197-
2006), [w:] J.Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2000, s.202-203; H. Hryniewicz, Na-
dzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii lęku do eschatologii nadziei, Warszawa 1990: 
Verbinum; H. Hryniewicz, Dramat nadziei zbawienia. Medytacje eschatologiczne, Warszawa 
1996: Verbinum.
68 M. de M’Uzan, A. j.j.m., (65-76), [w:] S. Rosiek, Wymiary śmierci…, op.cit.
69 H. Boruk, Obsesja na tle śmierci (193-202), [w:] Ch. Chabanis, Śmierć..., op.cit., s.193.
70 C. Charmes, Ten, który zabił (111-127), [w:] Ch. Chabanis, Śmierć…, op.cit., s. 111; L.M. 
Dominquin, Ten, który igra ze śmiercią (93-110), [w:] Ch. Chabanis, Śmierć…, op.cit.
71 K. Sobczak, Współczesne postawy wobec śmierci (35-40), [w:] J.Kolbuszewski red., Proble-
my..., op.cit., 2009, s.39 i nast.
72 M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji…, op.cit., s.712.
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Zjawiskiem wyraźnie dostrzegalnym w perspektywie psychologicznej, 
socjologicznej i historycznej jest zatem bardzo silna tendencja do ak-
sjologicznego traktowania faktu danej śmierci. Wynika ona z oczywi-
stej psychologicznie potrzeby zidentyfikowania i określenia zjawiska  
w swej istocie dla człowieka niepoznawalnego73.

Człowiek chce, aby jego życie było przepełnione sensem, stąd pojawia się myśl 
o jedności życia i śmierci, ale tylko w sytuacjach granicznych. Do ‘zwolnienia 
tempa’ i refleksji zmuszeni jesteśmy dopiero wówczas, gdy pojawia się szansa 
na postrzeganie spraw pozornie naturalnych, takich jak zdrowie i sprawność, 
nie jako stanu oczywistego, ale na dostrzeganie niepewności, ograniczoności, 
kruchości naszej egzystencji.74 

Nie wszyscy jednak potrafią wykorzystać ten „czas zatrzymania”. Zbana-
lizowana w kulturze ponowoczesnej śmierć traci na znaczeniu, ograbiając tym 
samym życie z jego sensu. Dowodem na to jest legalizacja w różnych krajach 
różnych form umierania na życzenie, np. samobójstwo czy eutanazja. „Często 
nawet strach śmierci w sercach co słabszych ludzi, Wstręt do dalszego życia 
nękaniem swoim budzi, Że sami, bólu pełni, śmierć z własnej ręki biorą, Nie 
wiedząc, że to strach ów jest najgroźniejszą zmorą”75, pisał Lukrecius (Titus 
Lucretius Carus).

Samobójstwo uważane jest za rodzaj śmierci dobrowolnej, której cechą 
konstytutywną jest istnienie zamiaru odebrania sobie życia, choć są i tacy, 
którzy twierdzą, że sam zamiar pozbawienia się życia nie jest warunkiem ko-
niecznym do uznania śmierci za samobójczą76. E. Durnheim określał samo-
bójstwem „Każdy przypadek śmierci, będący bezpośrednim lub pośrednim 
wynikiem działania lub zaniechania, przejawianego przez ofiarę zdającą sobie 
sprawę ze skutków swojego zachowania”77.

Samobójstwo jest wydarzeniem natury ludzkiej i jako takie należy je trak-
tować. Zastanawia bowiem, dlaczego człowiek, jako jedyna istota żywa zdolna 
do autorefleksji świadomie decyduje się na odebranie sobie życia i wybiera 
śmierć, skoro oznacza to koniec jej istnienia?78 Konceptualizacja nieistnienia  
i wielkiej niewiadomej dotyczącej życia po śmierci zdaje się być powodem, dla 

73 J. Kolbuszewski, Koncepcja ‘pięknej śmierci’, [w:] J. Kolbuszewski, Problemy…, op.cit. 
2009, s.183.
74 B.L. Block, Śmierć i życia. Między lękiem a nadzieją – perspektywa psychologiczna (13-22), 
[w:] J. Kolbuszewski, Problemy…, op.cit., 2002.
75 Lukrecius, O naturze wszechrzeczy, Warszawa 1957: PWN, s.86.
76 B. Hołyst, Suicydologia, Warszawa 2002: Wydawnictwo LexisNexis.
77 E. Durnheim, Samobójstwo. Studium z socjologii, Warszawa 2006: Oficyna Naukowa, s.14.
78 J. Śledzianowski, Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci, Kielce 2017: Wydawnictwo 
jedność, cop.
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którego ludzie od wieków reagowali niepokojem na samobójstwo79. Najwcze-
śniejsze źródła rozpatrują samobójstwo w aspekcie aksjologicznym i etycznym, 
zaś obecnie, jako zjawisko z obszaru psychologii, psychiatrii, kryminologii, 
filozofii i socjologii. Samobójstwo jest typowym przykładem zjawiska, które 
wymaga interdyscyplinarnego podejścia80.

Słowo samobójstwo nie istniało w średniowieczu. Pojawiło się dopiero  
w XVII-XVIII stuleciu użyte przez filozofów angielskich w postaci łacińskiego 
neologizmu suicidium81. Zamiast jednego określenia z konieczności używano 
więc kilku „[…] ‘być mordercą samego siebie’, ‘zakatrupić się’, ‘zabić się’… 
Wszystkie odnosiły się do zabójstwa, którego sprawca był jednocześnie ofiarą. 
Niewątpliwie jednak samobójca był traktowany przede wszystkim jako spraw-
ca zbrodni, a nie jako ofiara”82.

Stosunek do samobójstwa zmieniał się na przestrzeni wieków83. Najstar-
sze doniesienia na temat samobójstw można spotkać u ludów wschodnich 
oraz w filozofii greko-rzymskiej. Starożytni Grecy i Rzymianie życie uważa-
li za wartość indywidualną i społeczną, a samobójstwo traktowali w świetle 
praw społecznych i państwowych. Z punktu widzenia prawa, samobójstwo 
było zbrodnią godną kary. Człowiek i jego życie było własnością państwa. 
Według prawa ateńskiego rękę samobójcy obcinano i grzebano oddzielnie od 
reszty ciała. W Tebach odmawiano samobójcom obrzędów pogrzebowych84. 
Sokrates był przekonany, że nikomu nie przystoi kłaść kresu swojemu ży-
ciu, póki Bóg nie postawi go wobec konieczności, że powinien tak postąpić.  
 

79 Ch. A. Bernard, Wprowadzenie do teologii duchowości, Kraków 1996: Wydawnictwo 
WAM, s.98; M. Jarosz, Samobójstwa. Dlaczego teraz?, Warszawa 2013: PWN.
80 A. Gmitrowicz, Uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży, Suicydologia 2005, 
1(1), s.71-76; M. Jarosz, Samobójstwa w III Rzeczypospolitej w perspektywie światowej. Ana-
liza socjologiczna, Suicydologia 2005, 1 (1), s.1-13; Z. Formela, Samobójstwo. Refleksja psy-
chopedagogiczna, Seminaria 2004, 20, s.369-385.
81 J.C. Schmitt, Samobójstwo w średniowieczu, [w:] S. Cichowicz, J.M. Godzimirski, An-
tropologia śmierci..., op.cit., s.193; A. Wrzeszcz, Samobójstwo w prawie obowiązującym na 
ziemiach polskich od 1932 roku (43-61), [w:] M. Mozgawa red., Samobójstwo, Warszawa 
2017: Wolters Kluwer; M Budyn-Kulik, Doprowadzenie i pomoc do samobójstwa w polskim 
kodeksie karnym (63-87), [w:] M. Mozgawa red., Samobójstwo..., op. cit.; M. Płatek, Prawna 
natura samobójstwa. Od anomii po autonomię (233-266), [w:] M. Mozgawa red., Samobój-
stwo..., op. cit.; P. Poniatowski, K. Wala, Samobójstwo w ujęciu statystycznym (187-221), [w:] 
M. Mozgawa red., Samobójstwo..., op. cit.
82 Ibid., s.193.
83 J. Marx, Idea samobójstwa w filozofii od antyku do współczesności, Warszawa 2003: Wy-
dawnictwo ‘Alfa’; J. Śledzianowski, Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci, Kielce 2017: 
Wydawnictwo Jedność; S. Wróblewski, Fundamenty ambiwalentnej postawy filozofii wobec 
czynu samobójczego (251-263), [w:] M. Wójtowicz, W. Kania red., Filozofia..., op.cit.
84 A. Zwoliński, Starożytna ocena etyczna samobójstwa (339-357), [w:] M. Mozgawa, Samo-
bójstwo…, op.cit..
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Platon negatywnie ustosunkował się do faktu samobójstwa, złagodził jednak 
jego ocenę dopuszczając równocześnie wyjątki stosowane dość dowolnie.

Więc dlaczegóż to, jak powiadają, nie godzi się odbierać sobie samemu 
życia, Sokratesie? […] to mi się wydaje dobrą myślą, to, że bogowie 
nas utrzymują, a my, ludzie, jesteśmy jedną z prywatnych władności 
bogów.[…] gdyby któraś z twoich prywatnych własności chciała so-
bie sama życie odebrać, mimo że ty byś nie dał znaku, że chcesz, aby 
umarła, gniewałbyś się na nią i gdybyś miała jakąś karę do wymierzenia, 
wymierzyłbyś ją?[…]. Więc może tak samo nie jest i to bez sensu, że 
nie wolno siebie samego zabijać prędzej, zanim bóg nie ześle jakiejś 
konieczności, jak np. ta, którą ja mam teraz85.

Zaś Arystoteles uważał, że samobójstwo jest przestępstwem przeciw pań-
stwu. „Samobójstwo zaś, jeśli jest ucieczką przed ubóstwem, miłością lub ja-
kimś zmartwieniem, nie dowodzi męstwa, lecz raczej tchórzostwa; słabością 
bowiem jest ucieczka przed trudnościami i śmierć wybiera tu człowiek nie 
dlatego, że jest moralnie piękna, lecz dla uniknięcia niedoli”86. Ale już stoicy 
uważali, że wolno umierać, ‘komu nie podoba się życie’; „[…] wymagania 
natury są bardzo niewielkie, a mędrzec stosuje się do natury. Gdy wszelako 
popadnie w zupełny niedostatek, wtedy zaraz porzuci to życie i przestanie być 
przykry dla siebie”87.

Starożytne prawo rzymskie nigdy nie zawierało ogólnego zakazu samo-
bójstwa, karało jedynie samobójców w dwóch przypadkach: osób wojskowych 
i niewolników. Życie bowiem tych osób było cenną wartością państwową.

Historyk żydowski J. Flawiusz podaje następujące argumenty przeciw-
ko samobójstwu: (a) życie jest darem Bożym; (b) dusza została dana czło-
wiekowi w depozyt przez Boga; kto odrywa ją od ciała popełnia zły czyn;  
(c) samobójstwo jest grzechem i zbrodnią przeciw wspólnej naturze wszystkich 
istot żywych; (d) za samobójstwo człowieka czeka kara doczesna i wieczna88.  
W religii żydowskiej samobójstwo było wyraźnie potępiane i uważane za jeden 
z najcięższych grzechów. Postawa Flawiusza wobec tego rodzaju śmierci była 
zdecydowanie negatywna, co oznaczało, że dla „samobójcy nie ma miejsca  
w raju”89.

85 Platon, Fedon, [w:] Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Warszawa 
1984: PWN, s.376-377.
86 Arystoteles, Etyka nikomachejska (8-300), [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t.5, op.cit., s.137.
87 Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 1961: PWN, s.60.
88 J. Flawiusz, Wojna żydowska, Warszawa 2007: Rytm, s.448.
89 Ibid.
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Chrystianizm zmienił filozoficzno-religijne poglądy na człowieka, zmo-
dyfikował postawę wobec życia i śmierci. W Starym i Nowym Testamencie 
podanych jest i opisanych kilka samobójstw bez ich oceny moralnej. Samo-
bójstwo Judasza zrelacjonowane jest krótko: „Poszedł i powiesił się”. Św. Au-
gustyn twierdził, że samobójstwo jest ucieczką od doczesnych nieszczęść przez 
pogrążenie się w nieszczęście na wieczność. W uzasadnieniu, powołuje się na 
następujące argumenty:

(a) Na piąte przykazanie Dekalogu: „Nie zabijaj”. Zabić siebie to zabić 
człowieka; wobec tego samobójstwo jest zabójstwem i nie może być usprawie-
dliwione90;”[…] nie wolno człowiekowi odbierać sobie życia. Przecież spod 
zakazu, ujętego w słowa, ‘nie będziesz zabijał’ i nie mającego żadnego poza 
tym dodatku, nie może być, oczywiście, wyjęty nawet ten, do którego przyka-
zanie jest skierowane”91

(b) Samobójca pozbawia się możliwości skruchy i odpokutowania winy;
(c) Samobójstwo jest aktem tchórzostwa, niegodnym chrześcijanina: 

„[…] niewątpliwie zbrodnią jest także samobójstwo. Gdyby bowiem mogła 
się znaleźć jakaś słuszna przyczyna dobrowolnej śmierci, z całą pewnością nie 
byłaby słuszniejsza od wyżej wskazanej. A ponieważ i ta nie jest słuszna, przeto 
w ogóle nie ma słusznej”92.

Pogląd i postawa św. Tomasza z Akwinu wobec życia, śmierci i samobój-
stwa opiera się na innych kryteriach. Za ochroną życia powołuje się na dobro 
społeczne i prawo natury:

(a) Samobójstwo jest sprzeczne z naturalnymi skłonnościami człowieka, 
sprzeciwia się prawu naturalnemu i prawu miłości względem Siebie. Ponie-
waż jesteśmy własnością Boga – On tylko może decydować o naszym życiu  
i śmierci;

„Samobójstwo jest całkowicie zabronione […]. Każdy byt kocha same-
go siebie, i dlatego z natury dąży do zachowania swego istnienia, opie-
rając się w miarę możności tym czynnikom, które by mogły go znisz-
czyć; kiedy więc ktoś zabija siebie samego, postępuje wbrew skłonności 
natury oraz wbrew miłości, jaką każdy powinien mieć do siebie sa-
mego. Dlatego samobójstwo jest zawsze grzechem śmiertelnym jako 
sprzeczne z prawem natury oraz z miłością”93;

90 Św. Augustyn, O państwie bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, t.I., Warszawa 1977:  
Instytut Wydawniczy PAX.
91 Ibid., t.I., s.116.
92 Ibid., t.I., s.125.
93 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. XVIII, Londyn 1962: Biblioteka Polska, s.114.
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(b) Samobójstwo jest czynem aspołecznym; człowiek jest cząstką społe-
czeństwa, potrzebą i pożyteczną dla całości. Pozbawiając się życia wyrządza się 
krzywdę społeczeństwu, państwu i rodzinie; „Otóż każdy człowiek jest częścią 
społeczności. Do niej więc należy tym wszystkim czym jest. Popełniając więc 
samobójstwo, czyni się krzywdę społeczności”94;

(c) Samobójstwo jest zniewagą wyrządzoną Bogu, który dał nam życie,  
i który jest całkowitym jego Panem;

[…] życie jest darem Bożym, podległym władzy Boga. Kto więc pozba-
wia się życia, grzeszy przeciw Bogu; podobnie gdy ktoś zabija niewolni-
ka, grzeszy przeciw jego panu, i grzeszy jako człowiek, który przywłasz-
cza sobie prawo sądzenia w sprawach, w których mu nie powierzono 
władzy sędziowskiej, sam tylko Bóg ma prawo wyrokować o życiu  
i śmierci”95.

Z filozoficznego i teologicznego punktu widzenia życie dlatego, że jest, 
chociażby było najbardziej w swoim przejawie marne, podłe i skomplikowane, 
posiada jednak swoją wartość bezwzględną.

Ale już Michel de Montaigne zauważa, że „Najbardziej własnowolna 
śmierć jest najpiękniejsza. Życie zależy od woli drugiego; śmierć od naszej. 
W żadnej rzeczy nie powinniśmy tak się stosować do naszej chęci jak w tej. 
Reputacja świata nie wchodzi w grę przy takim przedsięwzięciu; szaleństwem 
jest mieć wzgląd na nią.[…] Bóg dosyć jasno daje nam znak do odejścia, skoro 
stawia nas w takiej pozycji, iż żyć gorszym jest nam aniżeli umrzeć. Słabością 
jest ustępować złemu, ale szaleństwem jest je hodować”96. Jego zdaniem więc 
nie można zabić się bez bardzo ważnych ku temu powodów. R. Descartes 
lokuje z kolei chęć popełnienia samobójstwa w kategorii ‘błędu poznawczego’.

Niemniej jednak uważam także, iż nawet ci, którzy najbardziej ulega-
ją swym uczuciom, sądzą zawsze w swym wnętrzu, choćby sami nie 
zdawali sobie z tego sprawy, że więcej jest dobra niż zła w życiu docze-
snym; wprawdzie bowiem nieraz wzywają oni śmierci, by wybawiła ich, 
gdyż cierpię wielce, ale przecież naprawdę chcę jedynie, by pomogła 
im ona nieść ich brzemię, tak jak to bywa w bajkach, i nie chcą przez 
to bynajmniej utracić życia. Ale jeśli są tacy, którzy pragną życie za-
kończyć i popełniają samobójstwo, czynią tak skutkiem pewnego błę-
du intelektualnego, nie zaś w pełni racjonalnego osądu, ani nie dzięki  
 

94 Ibid., s.114.
95 Ibid., s.114.
96 M. de Montaugne, Próby, t.II, op.cit., s.58.
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przekonaniu, które natura w nas odcisnęła, takiemu jak to, które spra-
wia, iż przedkładamy dobre strony życia doczesnego nad złe97.

Życie ludzkie – według D. Hume – należy do tych samych praw, co życie 
wszystkich innych zwierząt, które podlegają ogólnym prawom materii i ruchu, 
dlatego „życie człowieka znaczy dla wszechświata nie więcej niż życie ostrygi. 
A gdyby znaczyło nawet nie wiem ile, porządek natury rzeczywiście poddałby 
je dyspozycji ludzkiego rozumu i postawił nas wobec konieczności rozstrzyga-
nia o nim, cokolwiek się zdarza”98. A przecież człowiek nie ma żadnych zobo-
wiązań wobec społeczeństwa, dlatego „Nie jestem zobowiązany wyświadczyć 
społeczeństwu nieznacznego jakiegoś dobra kosztem wielkiej szkody, którą 
wyrządziłbym samemu sobie; dlaczego zatem miałbym ciągnąć pożałowania 
godny żywot w powodu błahej jakiejś korzyści, którą społeczność mogłaby 
ewentualnie ode mnie uzyskać?”99. Dlatego możliwość popełnienia samobój-
stwa należy do przyrodzonej ludziom wolności.

Że samobójstwo bywa często zgodne z naszym interesem i naszą po-
winnością względem siebie samych – tego nie może poddać w wątpli-
wość nikt, kto przyznaje, iż podeszły wiek, choroba lub niepowodzenie 
może uczynić życie ciężarem i złem gorszym nawet niż własne unice-
stwienie. Sądzę, że nikt nigdy nie wyrzekła się życia, kiedy warto było 
jeszcze go się trzymać. Tak bowiem jest nasz naturalny strach przed 
śmiercią, że mało ważkie powody nie zdołają nigdy nas z nią pogodzić.
[…] Jeśli przestępstwem nie jest [samobójstwo], to i rozum, i odwaga 
skłaniać nas powinny do wyrzeczenia się życia w tej samej chwili, kiedy 
staje się ono ciężarem. Jest to jedyny sposób, w jaki możemy być wtedy 
społeczeństwu użyteczni, dając przykład postępowania, które, jeżeliby 
się je naśladowało, zabezpieczyłoby każdemu szanse szczęścia w życiu  
i uwolniło go skutecznie od wszelkiego niebezpieczeństwa czy niedoli100.

Za prawem do dobrowolnego usuwania się z życia zdecydowanie optowali 
myśliciele Oświecenia – encyklopedyści francuscy. To „[…] głównie pod 
wpływem Montesquieu, Diderota i Woltera Francja zaczęła przodować  
w uznawaniu prawa do samobójstwa, a to przez uchwałę z 1790 roku, któ-
ra znosiła wszelkie sankcje w stosunku do zwłok i majątku samobójcy”101. 

97 R. Descartes, List XVII, [w:] R. Descartes, Listy do księżniczki Elżbiety, Warszawa 1995: 
PWN, s.75.
98 D. Hume, Esej o samobójstwie, [w:] D. Hume, Dialogi o religii naturalnej. Naturalna histo-
ria religii wraz z dodatkami, Warszawa 1962: PWN, s.226.
99 Ibid., s.231.
100 Ibid., s.232-233.
101 G. Williams, Świętość życia a prawo karne, Warszawa 1960: PZWL, s.254.
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Podobne podejście zaczęły przejawiać inne państwa, takie jak Niemcy, Wło-
chy i kraje skandynawskie. Znoszono także hańbiące elementy pogrzebów 
samobójców, aczkolwiek na formalno-prawne pozwolenie na grzebanie na 
cmentarzach musieli jeszcze poczekać102.

W XIX wieku samobójstwo jest już dla A. Schopenhauera, fenomenem 
mocnej afirmacji woli.

Albowiem istotą zaprzeczania nie jest odrzucenie cierpień, lecz odrzu-
cenie rozkoszy życiowych samobójca pragnie życia, niezadowolony zaś 
jest tylko z jego warunków, jakie przypadły mu w udziale. Dlatego 
nie wyrzeka się bynajmniej woli życia, lecz tylko samego życia, nisz-
cząc pojedyncze zjawisko. […] Dlatego samobójca podejmuje decyzję 
zgodnie ze swą istotą, która sama w sobie nie podlega postaciom reguły 
podstawy dostatecznej, dla której jest wobec tego obojętne pojedyncze 
zjawisko, gdyż jej samej nie dotyczy żadne powstawanie ani żadna zgu-
ba, sama jest treścią życia każdej rzeczy103.

W tym wieku powstały też pierwsze Towarzystwa propagujące ‘dobrą śmierć’. 
Michel Foucault zwrócił uwagę na fakt, że następująca wówczas w Europie 
era biowładzy, Zainteresowana była jednak przede wszystkim utrzymywaniem 
przy życiu i eksploatacją jednostek. „Obstawianie przy własnej śmierci, tak 
dziwne, a jednocześnie zachodzące tak regularnie, tak uporczywie się manife-
stujące, w niewielkim tylko stopniu dające się objaśnić na podstawie szczegól-
nych okoliczności czy jednostkowych przypadków, od początku zdumiewać 
musiało społeczeństwo, w którym władza polityczna podjęła się zadania kie-
rowania życiem”104.

Według Z. Freuda istnieją dwie tendencje natury popędowej, Eros (po-
pęd życia) i Thanatos (popęd śmierci). Obie są obecne w normalnie rozwi-
jającym się aparacie psychicznym, pozostając stale w subtelnej równowadze, 
która decyduje o poziomie adaptacji jednostki105. Zbytnie obniżenie natęże-
nia popędu destrukcyjnego, kierowanego przez podmiot na otoczenie, ma być 
równie istotną przyczyną trudności adaptacyjnych, jak nadmierne jego pod-
wyższanie. Dopiero, gdy popęd destrukcji nie może znaleźć ujścia na zewnątrz, 
lecz skierowuje się na struktury własne podmiotu, staje się on – zwłaszcza przy  
 

102 T. Sahaj, Antologia tekstów filozoficznych, Toruń 2008: Wydawnictwo Adam Marszałek, 
s.16.
103 A. Schopenhauer, Świat..., op.cit., s.601.
104 M. Foucault, Historia..., op.cit., s.121.
105 Z. Freud, Poza zasadą..., op.cit..
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większym natężeniu – czynnikiem jednoznacznie przeciwnym przystosowa-
niu jednostki. Freud odróżnia zatem destrukcję od autodestrukcji106.

Z kolei dla E. Fromma tendencje konstruktywne i destruktywne są 
zjawiskami psychicznymi, zasadniczo niesprowadzalnymi do mechanizmów 
biologiczno-popędowych.

Tendencje destrukcyjne w psychice są dla niego następstwem blokady, 
której podmiot doświadczył podczas realizacji swych konstruktywnych 
dążeń. Fromm przy tym zwraca uwagę, że spora część dających się za-
obserwować u ludzi aktów agresji ma charakter obronny, nie będąc 
tym samym wcale wyrazem zwycięstwa patologicznej opcji destruk-
cyjnej. Radykalnie odróżnia on bowiem agresję obronną od (patolo-
gicznej) tendencji destrukcyjno-nekrofilnej, organicznie sprzecznej  
z wszelkimi tendencjami konstruktywnymi. […] poglądy Fromma 
są pokrewne stanowisku reprezentowanemu przez A. Adlera, podkre-
ślającego dążenie każdego człowieka do zwiększania swej mocy. Gdy 
jednostkę zawodzą konstruktywne formy zwiększania mocy, na plan 
pierwszy jej aktywności wchodzić miałyby rozmaite formy destruktyw-
ne, służące temu samemu celowi107.

Obecnie, dla współczesnych analiz psychologicznych znamienne jest 
znaczne poszerzenie zakresu pojęcia autodestrukcji, wymierzonej przeciw sa-
memu sobie. E. Fromm tendencje samobójcze wiąże więc z dylematem czło-
wieka, sprowadzonym do wyboru pomiędzy wolnością a samotnością. Czło-
wiek jest samotny, bo jest odizolowany a jednocześnie związany z innymi. 
Nieumiejętność walki, trudność znoszenia jednostkowej bezsilności oraz izo-
lacja, brak ciepła i miłości ze strony bliskich (rodziców) jest głównym źródłem 
autoagresji108.

Według E. Ringela samobójstwo należy uważać za szczytową fazę dłu-
gotrwałego rozwoju nerwicowego, w którym dochodzi do stopniowej utraty 
sił ekspansywnych oraz osłabienie mechanizmów obronnych109. Natomiast  
K. Menninger, nawiązując do freudowskiego instynktu życia - Eros i in-
stynktu śmierci – Thanatos uważa, że całe życie jest kompromisem pomię-
dzy tymi instynktami. Ale samobójstwo nie jest uniwersalnym zachowaniem 

106 J. Pietraszko, O relacji między konstruktywnymi i autodestruktywnymi tendencjami psy-
chicznymi i behawioralnymi (13-39), [w:] S. Kijaczko red., Samobójstwo. Specyfika problemu, 
horyzonty badawcze, Opole 2003: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s.13nn.
107 Ibid., s.14; E. Fromm, Anatomia ludzkiej destruktywności, Poznań 2019: Dom Wydaw-
niczy Rebis; E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1971: PIW; E. Fromm, Wojna  
w człowieku, Gdańsk 1991: Gdańska Inicjatywa Wydawnicza.
108 E. Fromm, Ucieczka…, op.cit.
109 E. Ringel, Nerwica a samozniszczenie, Warszawa 1992: PWN.
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człowieka, chociaż uniwersalne są instynkty. Zatem sam instynkt życia czy 
śmierci nie decyduje o życiu czy śmierci i nie jest w stanie doprowadzić do de-
cyzji pozbawienia się życia. Z samobójstwem mamy do czynienia wówczas, gdy  
w człowieku dominuje tendencja autodestrukcyjna110. Samobójstwo charak-
teryzuje stan i przewagę tendencji destruktywnych nad konstruktywnymi.  
E. Kilpatrick111 zwraca uwagę na trzy podstawowe czynniki suicydogenne: 
wyobcowanie ze społeczeństwa, brak nadziei na zmianę sytuacji, cierpienia 
fizyczne czy moralne.

Do końca XIX wieku, pomimo stale prowadzonych wojen, życie i god-
ność człowieka były w ogólnym poszanowaniu. Ale już w XX wieku, kiedy do-
szło do uśmiercania ludzi na masową skalę, pojawia się, masowe zjawisko, ja-
kim jest zwiększająca się z roku na rok liczba samobójstw, świadcząca o braku 
poczucia wartości należnego szacunku dla godności życia ludzkiego112. Wiek 
XX zapisał się dewaluacją postaw wobec życia113. Alarmujące obecnie liczby 
popełnianych samobójstw świadczą o braku poczucia sensu i wartości życia, 
co ma swoje źródła bądź w braku uwrażliwienia ludzi na wartość życia, bądź  
z braku afirmujących postaw wobec wartości transcendentalnych związanych 
z powołaniem i przeznaczeniem człowieka oraz wartości życia i śmierci114.

Współczesna refleksja nad śmiercią zajmuje coraz znaczniejsze miejsce 
w naszej rzeczywistości społeczno-kulturowej115. Jednocześnie w indywidu-
alnym odbiorze człowiek śmierć wypiera ze swojego życia. Znikają formy ry-
tualizacji aktu konania (śmierć na szpitalnym korytarzu, oddzielenie rodziny 
od umierającego, izolowanie poprzez rodzinę osoby w stanie terminalnym). 

„Zgodnie z tą optyką, historia bycia ludzkości na ziemi polega na uwalnianiu 
się od presji natury, na wzrastającym dystansie wobec przyrody, przekracza-
niu barier, panowaniu nad przyrodą, co ostatecznie może zagrażać destrukcją 
środowiska naturalnego, a w rezultacie prowadzić do zagłady człowieka”116. 

110 K. Menninger, Man against himself, New York 1938: Harcourt Brace.
111 E. Kilpatrick, A Psychoanalytic Understanding of Suicide, The American Journal of Psy-
choanalysis, 1948, 8(1). 
112 E. Więckowska, Samobójstwo a bezradność emocjonalna (83-88), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy…, op.cit., 2003; J. Trnka, H. Szatny, Ł. Szleszkowski, Samobójstwo jako problem 
medyczno-sądowy (223-227), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy…, op.cit., Wrocław 2003.
113 K.P. Skowroński, Śmierć w imię zasad. Problem samobójstwa w kontekście sporu o warto-
ści (53-77), [w:] S. Kijaczko, Samobójstwo…, op.cit.
114 Cz. Cekiera, Człowiek wobec życia, samobójstwa i śmierci (11-25), [w:] J. Makselon red., 
Człowiek..., op.cit., s.13.
115 G. Balawajder, Samobójstwo jako środek walki politycznej (99-108), [w:] S. Kijaczko, Sa-
mobójstwo…, op.cit.
116 G. Francuz, Homo sapiens gatunkiem o niepewnym statusie antycznym (145-168), [w:]  
S. Kijaczko, Samobójstwo…, op.cit., s.145.
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Nakładający się na to zjawisko XX-wieczny proces transformacji systemo-
wej, jaki przechodzi współczesne społeczeństwo niesie ze sobą wzrost zjawisk, 
uznawanych wcześniej za patologiczne. Rozwój ekonomiczno-gospodarczy  
i społeczne następstwa postępu cywilizacyjnego skutkują dezorganizacją życia 
rodzinnego, upadkiem autorytetów, atrofią więzi społecznych i pogłębiają-
cym się kryzysem moralnym117. Ludzie tracą naturalną zdolność pokonywania 
kryzysów i coraz więcej sytuacji odbieranych jest jako zagrażające i lękotwór-
cze, co w efekcie prowadzi do wzrostu ilości podejmowanych przez człowieka 
rozwiązań ostatecznych, jakimi są samobójstwa118. Brak zakorzenienia i opar-
cia, jakie daje jednostce grupa, społeczeństwo, kultura powoduje, że ludzie 
przeżywają

[…] podwójny szok: zostają uwolnieni od pozornie naturalnych form 
życia i oczywistości. Z tym końcem ‘post-historii’ związana jest utrata 
świadomości historycznej, jej form myślenia, życia, pracy. Zawodzą 
tradycyjne formy przezwyciężania lęku i niepewności, wypracowane  
w rodzinie, społeczeństwie. Stąd też właśnie od jednostek oczekuje się, 
że przezwyciężą te lęki i niepewności. Wynikające stąd społeczne i kul-
turowe wstrząsy i niepewności, na krótszą lub dłuższą metę, spowodują 
powstanie nowych wymagań wobec społecznych instytucji w zakresie 
wykształcenia, doradztwa, terapii i polityki119.

Wszystko to sprawia, że współczesny człowiek przestał sobie radzić ze sobą, 
środowiskiem, w którym funkcjonuje, stając się tym samym podatnym na 
nowy typ nerwicy, charakterystyczny dla ludzi XXI wieku, jakim jest neuroza 
sensu życia i przyszłości. Istnienie ludzkie jest istnieniem ku sensowi. Mniej 
ważne jest to, czy życie człowieka jest pełne przyjemności czy cierpień, czy jest 
krótkie czy długie, ważne jest to, czy jest ono sensowne. V.E. Frankl twierdzi, 
że człowiek, który uważa swe życie za bezsensowne, jest nie tylko nieszczęśliwy, 
lecz jest także niezdolny do życia. Sens życia jest absolutny – bezwarunkowy – 
życie ma zawsze jakiś sens, a przynajmniej powinien120. „Ten, kto wie po co?,  
 
 

117 G.E. Kwiatkowska, Samobójstwa w kontekście systemu wartości (39-49), [w:] K. Jankow-
ski, K. Grzesiuk red., Człowiek chory. Aspekty psychospołeczne, t.3, Lublin 2009: Wydaw-
nictwo KUL.
118 H. Szabała, Samobójstwo – heroizm czy rezygnacja (67-75), [w:] A. Pawliszyn, W. Pawli-
szyn red., Misterium…, op.cit.
119 U. Beck, Społeczeństwo…, op.cit., s.235; G.E. Kwiatkowska, Samobójstwa jako efekt …, 
op.cit., s.211-227.
120 V. E. Frankl, Homo patiens..., op.cit.; N. Tetaz, Warto żyć. Samobójstwo – jego istota  
i znaczenie, Warszawa 1976: PZWL.
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przetrwa każde jak? Kto wie, dlaczego się trudzić, pracować, cierpieć – ten 
przetrwa każdą sytuację trudną, kryzysową, każde cierpienie”121.

Ale nowa era, ponowoczesność122 stwarza nową sytuację egzystencjalną 
dla ludzi, którzy zanurzeni są w świecie pozbawionym stabilności i przewidy-
walności, „gdzie mają wolność dokonywania wyborów, a zarazem nie mogą 
ich dokonywać”123. Sprawia to, że świat wydaje się być złowrogi, wymaga 
ryzyka, uporu, wizji, mądrości, rządzi się ambiwalentnymi regułami, zwiększa 
zagęszczenie semiotyczne, staje się nieprzejrzysty, niezrozumiały124. A ponad-
to, człowiek jest zmuszony wziąć pełną odpowiedzialność za siebie,

[…] konstytuuje to ‘ideał autentyczności’, który dominuje we współ-
czesnej kulturze. Jego podłożem jest […] założenie o wyjątkowości 
podmiotów, wyrażające się w samospełnieniu i samorealizacji. Polega-
ją one przede wszystkim na ekspresji, w której jednostka ‘ujawnia się’, 
doświadcza swej unikatowości i definiuje ją. Pozwala to na indywidu-
alizację, w której podmioty kształtują swoją tożsamość125.

Sprzyja to pojawieniu się i wzmocnieniu poczucia osamotnienia; coraz 
większa grupa młodych ludzi doświadcza cierpienia; świadczą o tym dane po-
chodzące z gabinetów terapeutycznych i przychodni zdrowia psychicznego. 
Treścią cierpienia jest to, co się dzieje w tej dużej przestrzeni ludzkiego życia: 
w naszych związkach ze światem zewnętrznym – przedmiotowym oraz ludz-
kim126. Ludzie tracą naturalną zdolność pokonywania kryzysów i coraz więcej 
sytuacji127 odbieranych jest jako zagrażające i lękotwórcze. Nagłą utrata pracy, 
bliskiej osoby, problemy zdrowotne oraz negatywne emocje z nimi związane 
zwiększają prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej, bowiem – jak 
stwierdza P. Oleś128 - nagłe pojawienie się silnego stresora może spowodo-
wać załamanie się mechanizmów adaptacyjnych. Według szacunkowych da-
nych WHO, globalne wskaźniki samobójstw wzrosły w ostatnich 65 latach.  

121 Ibid., s.13.
122 Z. Bauman, Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000:PIW; A. Giddens, 
Nowoczesność i tożsamość ‘Ja’: społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001: 
PWN.
123 T. H. Eriksen, Tyrania chwili, Warszawa 2003:PIW, s.47.
124 Z. Remiszewska, Kryzysy egzystencjalne młodzieży a edukacja szkolna, Opole 2007: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s.194.
125 P. Ścigaj, Potęga osamotnienia? Globalizacja a tożsamość jednostki, [w:] B. Krauz-Mozer, 
P. Borowiec red., Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Kraków 2008: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, s. 307.
126 T. Ślipko, Etyczny problem samobójstwa, Warszawa 1970: ATK.
127 M. Skawińska, Samobójstwo. Rola polityki społecznej w zagubieniu i terapii, Kielce 2003: 
s. 11nn.
128 P. Oleś, Zagadnienie stresu, kryzysu i radzenia sobie, Roczniki Filozoficzne 1993, 4(41), s.9.
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W 2000 roku blisko milion mieszkańców świata popełniło samobójstwo129. 
Samobójstwa zostały zatem uznane przez tę organizację za istotny problem 
społeczny i zdrowotny. Także w Polsce liczba samobójstw w ostatniej deka-
dzie wzrosła o około 30% (jest to obecnie siódma przyczyna zgonów), przy 
czym coraz młodsze osoby traktują pozbawienie życia jako jedyny sposób roz-
wiązania swoich problemów130. Pacjenci w wieku 17-27 lat stanowią prawie 
60% przypadków prób samobójczych, co związane jest z poszukiwaniem wła-
snej tożsamości oraz swojego miejsca w otaczającym świecie131. Zamach samo-
bójczy jest wyrazem rezygnacji człowieka z życia społecznego, jego dysfunkcji, 
a często rozpadu więzi interpersonalnych132. 

Według E. Morina, narażanie się na śmierć, podejmowanie ryzyka, za-
wsze wiąże się z jakąś formą „uczestnictwa” jednostki w życiu. Osoba ryzyku-
jąca to osoba, która działa. Różnica między ryzykiem a samobójstwem polega 
na tym, że „samobójstwo niejako zatwierdza samotność, brak lub utratę za-
interesowania wszelkim uczestnictwem, podczas gdy ryzyko śmierci pociąga 
za sobą obecność i bogactwo uczestnictwa”133. Ryzyko wymaga od jednost-
ki spojrzenia śmierci prosto w oczy, akceptacji jej ewentualnego przyjścia,  
a pełnia uczestnictwa pozwala na opanowanie przerażenia śmiercią134. Sytuację 
komplikuje modne ostatnio promowanie samobójstw w ramach tzw. walki  
o godność i wolność jednostki, nawiązujące do kodeksu Towarzystwa Cy-
kuty (Hemlock Society), założonego przez Gerarda Larure’go i Dereka Hum-
phry’ego. Promują oni w książkach Towarzystwa135, ale i swoich własnych 
ostateczne wyjście dołączając do nich poradniki, jak to zrobić. Największe dzie-
ło Ostateczne wyjście. Praktyczne rady dla śmiertelnie chorych, jak samodzielnie 
lub z cudzą pomocą popełnić samobójstwo z 1991 roku stało z czasem bestselle-
rem i zostało przetłumaczone na kilkanaście języków.

Pomimo niemożności zrozumienia przez umysł śmierci i tego, co jest 
poza nią, Ostateczne wyjście jest książką, która reifikuje śmierć i traktuje 

129 A. Młodożeniec, Dane epidemiologiczne o samobójstwach w Polsce – charakterystyka, 
Wiadomości Psychiatryczne 2006, 2, s.85-92.
130 Ibid., s.85.
131 P. Radziwiłłowicz, W. Radziwiłłowicz, Wybrane problemy psychopatologiczne i psycho-
logiczne u osób hospitalizowanych po próbie samobójczej, Psychiatria Polska 1998, 5(32), 
s.632-637.
132 A. Suchańska, Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej destruktywności, Po-
znań 1998: Wydawnictwo Naukowe UAM.
133 E. Morin, Antropologia śmierci [w:] S. Cichowicz, J.M. Godzimirski red., Antropologia..., 
op.cit., s.122.
134 K. Sydow, Ryzyko a śmierć. O różnych strategiach życia (64-75), [w:] W. Kuligowski, 
Zwierzchowski red., Śmierć..., op.cit.; U. Beck, Społeczeństwo ryzyka..., op.cit.
135 D. Humphry, A. Wickett, Zanim przyjdzie ten dzień, Katowice 1999: Edytor.
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ją tak, jak gdyby była czymś pozytywnym, […] Humphry postrze-
ga ‘samowybawienie’ jako akt pozytywny. Przyjmując to metafizycz-
ne założenie, może mdło i rzeczowo rozprawiać o śmierci jest czymś 
dobrym, nie powinna być obiektem strachu. Zdumiewa swoboda,  
z jaką radzi nam – jeśli niefortunnym zbiegiem okoliczności jesteśmy 
zmuszeni zakończyć życie w szpitalu lub motelu – pozostawili liścik 
z przeprosinami za wstrząs i kłopoty dla pracowników. Dodaje przy 
tym, że słyszał o osobie, która pozostawiła szczodry napiwek dla ob-
sługi motelu136.

A zatem, jeżeli zgodzimy się, że świat jest zawsze światem dla podmio-
tu, to też musimy przyznać, że w chwili śmierci podmiotu ginie jego świat.  
Z tego powodu ewentualne samobójstwo podmiotu jawić się musi jako skraj-
na, paradygmatyczna postać zła, oznaczająca w efekcie ostateczny triumf nico-
ści nad bytem, nieistnienia nad istnieniem. „W takim razie zakaz samobójstwa 
(traktowany jako zasada komplementarna do imperatywu szczęścia) winien 
być rozumiany nie tylko jako fundamentalna norma etyczna, lecz przede 
wszystkim jako zasada metafizyczna, ukazująca bezwzględny prymat bytu nad 
nicością. Zakaz samobójstwa jest bowiem zasadą nie tylko chroniącą ludzkie 
życie, lecz gwarantującą ocalenie bytu jako takiego”137.

Innym sposobem taktowania życia i śmierci w ponowoczesnym społe-
czeństwie jest eutanazja, która, jak dotychczas, budzi sprzeczne uczucia138.  
T. Kotarbiński pisał: „A jest rzeczą postępowego humanitarnego prawodaw-
stwa przewidzieć, dopuścić, prawnie zorganizować akty dobrowolnego koń-
czenia własnego żywota, gdy ktoś już będzie miał go dosyć”139; a także „życzli-
wość wymaga, by skrócić udrękę biednego stworzenia. I oto paradoks: cofamy 
się okazaniem człowiekowi takiego aktu życzliwości, na jaki zdobywamy się  
w stosunku do zwierząt140. Z kolei Jan Paweł II, „Praktyka eutanazji zawiera 

– w zależności od okoliczności – zło cechujące samobójstwo lub zabójstwo141. 

136 D. de Marco, Architekci śmierci…, op.cit., s.349.
137 I. Ziemiński, Śmierć. Nieśmiertelność, Sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga 
Wittgensteina, Kraków 2006: Wydawnictwo Aureus, s.346-347; V. Humbert, Proszę o prawo 
do śmierci, Kraków 2004: Wydawnictwo Assimil.
138 M. Seroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie, Kraków 2004: Universitas.
139 T. Kotarbiński, Krótkość życia [w:] T. Kotarbiński, Medytacja o życiu godziwym, Warsza-
wa 1985: WP, s.78.
140 T. Kotarbiński, Problemy eutanazji, [w:] T. Kotarbiński, Myśli o ludziach i ludzkich spra-
wach, Wrocław 1986: PAN, Ossolineum, s.232.
141 Jan Paweł II, Evangelium vitae, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2003: 
Wydawnictwo Znak, s.931.
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Eutanazja142, czyli ‘prawo do godnego umierania, polega na zaniecha-
niu zabiegów lekarskich, które w rezultacie nie mogą zapewnić życia. Spór  
o eutanazję143 toczy się obecnie w wielu krajach144, choć w niektórych została 
już prawnie zalegalizowana145. W 1936 roku w Anglii powstało Towarzystwo 
Legalizacji Dobrowolnej Eutanazji, a w 1938 roku amerykańskie Towarzy-
stwo Eutanazji. W niektórych stanach Ameryki Północnej doszło do zalega-
lizowania eutanazji dzieci upośledzonych. W Holandii eutanazja czynna, na 
życzenie pacjenta, stała się legalna w 1993 roku, w Australii, na Terytorium 
Północnym, w 1996 roku zapewniono pomoc lekarza w przygotowaniu śmier-
cionośnej substancji, która mogła być podana osobie nieuleczalnie chorej po 
złożeniu uprzednio przez nią odpowiedniego podania146.

R. Fenigsten147 uważa, że na przestrzeni dziejów wyróżnić można dwa 
dominujące nurty ruchu proeutanazyjnego. Pierwszemu z nich – ekstermi-
nacyjnemu – przyświeca ideał ludzkości zdrowszej, silniejszej, piękniejszej  
i wyzwolonej od cierpień, dlatego jego przedstawiciele dopominają się eli-
minacji istot biologicznie mało wartościowych148. Drugi nurt – wolnościowy 

– odwołuje się natomiast od praw i swobód człowieka, wśród których na jed-
nym z czołowych miejsc znajduje się prawo do wyboru własnej śmierci.

Współcześni zwolennicy eutanazji reprezentują najczęściej ten drugi nurt, 
chociaż w historii najczęściej dochodzili do głosu entuzjaści pierwszej opcji149. 
Zaniechanie sztucznego utrzymywania pacjentów przy życiu 1993 roku wpro-
wadziła Szwecja, a w skrajnych przypadkach lekarz może podjąć sam decyzję 
o odłączeniu pacjenta od respiratora150. W Szwajcarii, w kantonie Zurychu, 

142 M. Machinek, Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu 
ludzkiego życia, Olsztyn 2004; „Hosianum”; S. Rosik, Pokusa eutanazji a normatyw osobowej 
godności człowieka, Roczniki Teologiczne, 1997, 3, s. 19-27; L. Israel, Eutanazja czy życie aż 
do końca, Kraków 2002: WAM.
143 J. Dziedzic, Spór o eutanazję, Kraków 2005: PAX, s.23-44.
144 W. Otrębski, Człowiek nieuleczalnie chory, Lublin 1997; A.Kellehear, A Social History of 
Dying, Cambridge 2007: University Press.
145 T. Kielanowski, Rozmyślania o przemijaniu, Warszawa 1980: WP.
146 M. Zaus, Eutanazja jako zjawisko społeczno-kulturowe (szkice z badań), Poznań 2003: 
Rebis, s.14; Z. Mikołejsko, O świecie wszechmogącym. O przemocy śmierci i Bogu, Warszawa 
2009: WAB; M. Muszel, Tanatoturystyka – mroczna strona turystyki, Kultura i społeczeństwo, 
2007, 1(51), s.151-168.
147 R. Fenigsten, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 1994: Wydawnictwo „W drodze”.
148 A.E. Kubiak, Inne śmierci; antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności, Kra-
ków 2014: Universitas, s.133-165.
149 G. Górny, Zbrodnia i medycyna, Radom 2013: Polskie Towarzystwo Encyklopedyczne.
150 J. Troska, Moralność życia cielesnego, Poznań 1999: UAM, s.142; M. Sych, Granice in-
tensywności terapii – aspekty etyczne i prawne (67-74), [w:] Eutanazja, perspektywa religijno-

-medyczno-prawna. Etyka kresu życia. Sympozjum Ogólnopolskie 22-23 marca 1996, Lublin 
1996: Wydawnictwo KUL.
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pomoc w umieraniu nie jest karana, pod warunkiem, że nie kryją się za tym 
motywy materialne. W 2002 roku, eutanazję uprawomocnił parlament bel-
gijski151. Kolumbia i Chiny dopuszczają dokonywanie eutanazji na chorych  
w fazie terminalnej152. Pierwsza udokumentowana wzmianka na temat euta-
nazji pochodzi z V wieku przed Chr.

Żyjący w tym czasie grecki poeta Kratinos w jednej ze swoich komedii 
użył greckiego przymiotnika euthanatos na określenie człowieka, któ-
rego śmierć nastąpiła szybko i w miarę bezboleśnie. Śmierć taka, lekka 

– jak się powiada jest przeciwieństwem śmierci ciężkiej, poprzedzonej 
długotrwałą śmiertelną chorobą. Natomiast rzeczownika euthanasia 
po raz pierwszy użył około 300 roku przed Chr. Posejdippos, który 
w swej komedii Myrmex napisał: ‘Ze wszystkiego, co człowiek usiłuje 
wyprosić od bogów, nie życzy sobie niczego lepszego jak dobrej śmierci 
(eutanazji)’153.

Wiadomo jednak, że śmierć gwałtowna, samobójstwo, wyrok samobójczy 
mogą być śmiercią pożądaną, jakkolwiek nie lekką.

Polibiusz (202-120 przed Chr.) w swoich Dziejach (V, 38,9) opisuje, 
jak Kleomenes, król Sparty, poniósłszy klęskę militarną, popełnił sa-
mobójstwo, aby raczej umrzeć w sposób piękny i zaszczytny (euthana-
testai), niż wpaść w ręce wrogów. Cyceron (106-43 przed Chr.), jak się 
wydaje, pragnął dobrej śmierci (euthanasion), o której Attyk pisał, że 
przypominałaby dezercję (Listy do Attyka, XVI, 7,3)154.

Pojęcie eutanazji oscyluje więc między dwoma przeciwstawnymi znaczenia-
mi – ‘dobrej śmierci’ i samobójstwa, które uznane zostało za lepsze od cięż-
szej śmierci. Zjawisko eutanazji występowało już w starożytnej Grecji, Platon 
twierdził, że nie warto zachowywać życia pozbawionego zdrowia ani dla dobra 
jednostki, ani dla społeczeństwa. Nie widział żadnej cnoty w zachęcaniu do 
dalszego życia bliźniego trapionego ciągłymi chorobami.

151 M. Adamkiewicz, Zagadnienie śmierci w bioetyce, Warszawa 2001: Wydawnictwo WAT, 
s.281; Dziedzic, Spór o eutanazję…, s.23-44.
152 M. Safian, Eutanazja a autonomia pacjenta. Granice ochrony prawnej (157-176), [w:] Bo-
łoz, Ryś, red., Między życiem…, op.cit.; N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja, 
Warszawa 2003: Inst. Wydaw. PAX, s.79-93; T. Sikiorski, Wolność ludzka wobec śmierci, 
Collectanea Theologica 1987, 3, s.19-28. 
153 W. Bołoz, Etyka chrześcijańska wobec problemów końca życia (119-134), [w:] Bołoz, 
Ryś red., Między życiem..., op.cit., s.123; Auminier, Beignier, Letellier, Eutanazja…, op.cit., 
s.37-39; Machinek, Śmierć…,op.cit., s.52nn; M. Bradbury, The God Death? (59-63), [w:]  
D. Dickinson, M. Johnson, J. Katz ed. Death, Dying, and Bereavement, London 2000: Open 
University in Association with Sage.
154 N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja…, op.cit., s. 38.
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Powołując się na Asklepionsa zalecał lekarzom, by nie poddawać lecze-
niu i lekarskiej opiece pacjenta, nie wykazującego dostatecznych sił wi-
talnych. Lekarz powinien pozwolić umrzeć takim chorym, a ‘mających 
duszę nikczemną i nieuleczalną nawet zabić’. […] Myśli te były czę-
ścią eugenicznego programu Platona, dzięki któremu można stworzyć  
i utrzymać idealne państwo. Interes jednostki miał być bezwzględnie 
podporządkowany interesowi ogółu, gdyż wartość jednostki i jej god-
ność mierzy się przydatnością dla społeczeństwa i państwa. Człowiek 
traci prawo do życia, gdy przestaje być użytecznym dla innych. To na-
stawienie do słabych i nieuleczalnie chorych ludzi należy rozpatrywać 
w kontekście zabijania, względnie porzucania dzieci155.

Także Arystoteles zaleca, aby żadne kalekie dziecko nie było dalej wy-
chowywane. Jedynie lekarze z kręgu Hipokratesa (460-377) odrzucali usuwa-
nie płodu, zabijanie dzieci czy pomoc przy samouśmiercaniu lecząc również 
nieuleczalnie chorych. Zwolennicy Hipokratesa stanowili jednak niewielką, 
ezoteryczną grupę lekarzy. Ich przysięga zdobyła dopiero szersze znaczenie  
w czasach chrześcijańskich.

Stoicy uważali, że warunkiem wolności człowieka jest swobodny wybór 
między życiem a śmiercią. Byli przeciwni twierdzeniu, że samozniszczenie jest 
ucieczką przed cierpieniem i wyniszczającą chorobą.

Filozofia tej szkoły, ukierunkowana wyłącznie na jednostkę, posługi-
wała się argumentacją indywidualistyczną w analizie problemu śmierci 
człowieka. Chodziło o moralne zobowiązanie, aby strzec wewnętrz-
nej wolności własnego ja wobec zewnętrznej presji natury łącznie ze 
strachem przed śmiercią dotykającym każdego stworzenie. Wolność 
wyboru należy do człowieka, a umieranie i śmierć stają się wręcz zna-
komitym aktem potwierdzenia własnego wewnętrznego ja. Aby czło-
wiek nie został opanowany przez lęk wobec wszechogarniającego bólu, 
winien umrzeć w wyniku aktu wolności i przekształcić swoją śmierć  
w czyn wolnego podmiotu156.

Podejście do eutanazji uległo zmianie pod wpływem chrześcijaństwa i juda-
izmu. Obie religie głoszą poszanowanie życia ludzkiego, które jest darem od 
Boga, a przez to jest święte. Uważano, że pozbawienie życia to czyn haniebny 
i niecny. Odrzucano pomoc przy umieraniu, zabijanie nieuleczalnie chorych 
oraz dzieci. Wzorowano się na przysiędze Hipokratesa, twierdząc, że lekarz 
może tylko uśmierzyć cierpienie, natomiast niedopuszczalne jest jakiekolwiek 
działanie zabójcze.

155 J. Dziedzic, Spór o eutanazję, Kraków 2005: Wydawnictwo Naukowe PAT, s.15-16.
156 Ibid., s.17.
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W średniowieczu za pewną formę eutanazji uważano skracanie życia 
śmiertelnie rannym żołnierzom używając krótkiego sztyletu zwanego ‘mizery-
kordią’ - zadawano nim tzw. cios miłosierdzia.

Tomasz Moore w Utopii twierdził, że życie należy zakończyć wówczas, 
gdy choroba jest nieuleczalna i powoduje cierpienia, a życie staje się udręką. 

Jeśli jakiejś nieuleczalnej chorobie towarzyszą nieustanne i straszliwe 
bóle, kapłani i urzędnicy przekonują chorego, który stał się ciężarem 
zarówno dla siebie, jak i dla wszystkich, aby pogodził się ze śmiercią  
i sam pozbawił się życia albo też poprosił, by wyzwolili go inni. W ten 
sposób da dowód mądrości, uciekając od straszliwych cierpień i po-
bożności, idąc za radą kapłanów, pośredników boskich. Może przeto 
wstrzymać się od jedzenia albo pozwolić na sztuczne uśpienie. Nikt 
wszakże nie zostanie pozbawiony życia wbrew swej woli ani też nie 
zostanie bez opieki. Nikt jednak nie zostanie pogrzebany, o ile odebrał 
sobie życie bez powodu, uznanego przez kapłanów i senat157.

F. Bacon przypisuje medycynie podwójne zadanie – leczenia i łagodzenia bólu 
także w chwili śmierci. W 1623 roku Bacon powraca do idei158, że zadanie le-
karza polega nie tylko na przywracaniu zdrowia chorym, lecz także na uśmie-
rzaniu ich bóli, tak aby chory, który już stracił nadzieję na wyzdrowienie, miał 
‘lekką i spokojną śmierć’.

Zamiast opuszczać pacjentów, których choroba wkroczyła w etap 
ostateczny, lekarze powinni zrobić wszystko, aby ‘umierającym po-
móc zejść z tego świata dużo łagodniej i łatwiej’. Owo zabieganie  
o eutanazję fizyczną, przygotowującą ciało, w odróżnieniu od eutanazji 
duchowej, której celem jest przygotowanie duszy, musi być częścią na-
szych pragnień. […] Przykłady podane przez Bacona i ich wyjaśnienie 
nie budzą żadnych wątpliwości: eutanazja ciała polega na uśmierzeniu 
bólu. Nie chodzi o przyspieszenie śmierci, ale o takie postepowanie, by 
nadejście śmierci obyło się bez cierpień159.

Do języka nowożytnego termin eutanazja wprowadził F. Bacon w 1605 roku. 
W swoim dziele De dignitate et augmentis scientiarum (O godności i wzroście 
nauki), posłużył się wyrażeniem eutanasia exreriore (‘eutanazja zewnętrzna’), 
rozumiejąc przez nie medycznie wspomagane, łagodne i przyjemne rozstanie 
się z życiem w przypadkach choroby nie rokującej nadziei wyzdrowienia.

157 T. Moore, Utopia, Warszawa 1954: PAX, s.152. 
158 J. Malczewski, Francis Bacon: eutanazja czy opieka paliatywna? Diametros 2004, 1, s.39-
45; B. Chyrowicz, Eutanazja; prawo do życia , prawo do wolności, Lublin 2005: TN KUL;  
P. Fenigsten, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 1994: W drodze.
159 N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja…, op.cit., s. 39.
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Ten rodzaj eutanazji, jego zdaniem, przekracza zasadę towarzyszenia 
umierającemu i jawi się jako powinność lekarzy, która ma obligującą 
moc. Przeciwieństwem ‘eutanazji zewnętrznej’ jest, według niego, inny 
rodzaj eutanazji, polegający na duchowym przygotowaniu do śmierci. 
Sformułowana przez Bacona propozycja ‘eutanazji zewnętrznej’ przez 
dwa wieki pozostawała bez większego oddźwięku. Dopiera w latach 
trzydziestych XX wieku w USA i Wielkiej Brytanii zaczęły powstawać 
promujące ją stowarzyszenia (Society for the Right to Die)160.

John Stuart Mill zakładał, iż zgodnie z utylitaryzmem jedyną rzeczą war-
tą pożądania, jedynym celem jest szczęście, czyli przyjemność i brak bólu. Jeśli 
ból przeważa nad przyjemnością, życie staje się bezwartościowe. A kiedy jest 
to stan definitywny i bez wyjścia, należy położyć mu kres. Wiek XIX rozpo-
wszechnił przychylne eutanazji opinie. Zaczęto opowiadać się za prawem do 
śmierci nieuleczalnie chorych, a lekarzom zezwalać na uśmiercanie pacjentów 
w wyjątkowych wypadkach161. F. Nietzsche uważał, że należy eliminować lu-
dzi chorych nie mających przyszłości. Dopuszczalność eutanazji głosili także 
D. Hume, J. Bentham, A. Schopenhauer162.

W XX wieku problem eutanazji pojawił się szczególnie wyraźnie w cza-
sie II wojny światowej w nazistowskich Niemczech, gdy A. Hitler w 1939 
roku wydał tajne rozporządzenie w tej sprawie. Zakładano w nim wyższość 
rasy aryjskiej, germańskiej nad innymi, dlatego należało ograniczyć lub nawet 
zapobiegać rodzeniu się tzw. mieszańców rasowych, eliminowanie ludzi ob-
ciążonych dziedzicznie i chorych psychicznie, a także cierpiących na choroby 
weneryczne i starców163.

Już w 1883 roku F. Galton, odwołując się do tradycji ruchu higieni-
stycznego z lat 1830 -1840, tworzy termin eugenika (eugenics z gr. szlachet-
nie urodzony) na określenie nauki o doskonaleniu dziedzicznych właściwości 
rasy ludzkiej przez ograniczenie wpływu cech negatywnych164. W 1888 roku 
Georges Vacher de Lapouge rezultat takiej eugeniki nazwie eugenizmem. Nie-
mal wszędzie w Europie lekarze i biolodzy, na fali rosnącej popularności tej 

160 W. Bołoz, Etyka…, op.cit., s.123.
161 J. Brehant, Thanatos, chory i lekarz w obliczu śmierci, Warszawa 1980: PAX; M. Sokołow-
ska, Granice medycyny, Warszawa 1980: WP.
162 F. Nietzsche, Zapiski o nihilizmie (z lat 1885-1889), (73-110), [w:] G. Sowiński red., Wo-
kół nihilizmu, Kraków 2001: Wyd. A; K. Lowith, Kierkegaard i Nietzsche: filozoficzne i teo-
logiczne przezwyciężenie nihilizmu (113-135), [w:] G. Sowiński red., Wokół nihilizmu..., op. 
cit.; W. Brocher, Nietzsche u nihilizm europejski (137-154), [w:] G. Sowiński red., Wokół 
nihilizmu..., op. cit., W. Muller-Lauter, Nihilistyczny cień Zaratustry (179-200), [w:] G. So-
wiński red., Wokół nihilizmu..., op. cit.
163 R. Gutt, O zdrowych i chorych, Kraków 1977: Wydawnictwo Literackie.
164 G.K. Chesterton, Eugenika i inne zło, Sandomierz 2011: Wydawnictwo Diecezjalne.
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doktryny, zakładają towarzystwa eugeniczne. Nową jakość165 wniosła w 1920 
roku publikacja Karla Bindinfga i Alfreda Hochego Zgoda na niszczenie bez-
wartościowego życia. Obaj niemieccy naukowcy uznali, że dla dobra pacjentów 
można pozbawić ich życia – nieuleczalnie chorych na ich prośbę, a znajdujące 
się w śpiączce i upośledzonych psychicznie bez ich zgody. Praktyczna realiza-
cja postulatów dokonała się w Trzeciej Rzeszy166. W 1924 roku Hitler w Mein 
Kampf, głosząc, że każde bezproduktywne życie uważa się za życie bez wartości. 
Na rozkaz Hitlera powstaje Komitet Eutanazji, kierowany poprzez prof. Lin-
dena, a 1 września 1939 roku rozpoczyna Hitler tzw. Aktion T4, nazywaną 
także Aktion Gnadentod, której celem, dosłownie było udzielenie ‘łaski śmier-
ci’ osobom chorym psychicznie. Wobec sprzeciwu władz religijnych, pewnej 
części armii oraz rosnącej liczby lekarzy, Hitler wstrzymał operację 24 sierpnia 
1941 roku. W jej wyniku zostało już zabitych 1000000 psychicznie chorych  
i około 75000 osób w podeszłym wieku167.

Współcześni zwolennicy eutanazji formułują tezę, że każdy człowiek 
ma prawo do ludzkiej śmierci i dlatego może żądać od lekarza, aby 
skrócił jego cierpienia. Nie można bowiem, ich zdaniem, pod pozorem 
bezwzględnego szacunku dla życia zmuszać chorych do nieludzkich 
cierpień, do poniżenia i samotności wśród aparatury medycznej. Za-
pewnienie każdemu prawa do godnej śmierci jest, zdaniem zwolen-
ników eutanazji, tym bardziej konieczne, że współczesna medycyna 
jest w stanie przez całe lata utrzymywać przy życiu monstra, które  
w ogóle trudno nazwać istotami ludzkimi. Podtrzymywanie przy życiu 
takich istot jest źródłem ich wielkiego cierpienia, a dla społeczeństwa 
obciążeniem, uniemożliwiającym właściwą pomoc dla tych, którzy ją 
rzeczywiście potrzebują168.

J. Fletscher, jako pierwszy po II wojnie światowej, zainicjował dyskusję o eu-
tanazji. Jego zdaniem o wartości ludzkiego życia decyduje jego jakość, dlatego 
proponuje przyjęcie polityki „kontroli śmierci’, której zadaniem byłoby stanie 
na straży jakości kończącego się życia. Fletscher rozwija antropologię, identyfi-
kującą człowieczeństwo z racjonalnymi i duchowymi zdolnościami człowieka.

165 J. Leociak, Doświadczenie graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, 
Warszawa 2009: Wyd. IBL PAN.
166 G. Górny, Zbrodnie…, op.cit., s.90; G. Agamben, Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie 
życie, Warszawa 2008: Prószyński i S-ka; R. Fenigsen, Eutanzja. Śmierć z wyboru?, Poznań 
2002: Wydawnictwo „W drodze”; Israel, Eutanzja…, op.cit.
167 N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja…, op.cit., s. 42-46.
168 W. Bołoz, Etyka.., op.cit., s.124; U. Benzenhofer, Der gute Tod? Eutanasie und Sterbehi-
lfe in Geschichte und Gegenwort, Munchen 1999: Verlag C.H.Beck; W. Bołoz, M. Ryś red., 
Między życiem a śmiercią. Uzależnienie, eutanazja, sytuacja graniczna, Warszawa 2002:Wy-
dawnictwo UKSW.
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Tam, gdzie takich zdolności brak, tak jak ma to miejsce u dzieci uro-
dzonych z ciężkimi uszkodzeniami mózgu, powinno się z tego wzglę-
du człowieka uwolnić od tak nędznego i niegodnego bytu. Człowiek 
nie ma obowiązku życia, ‘szczególnie wtedy, kiedy przedłużające się 
życie jest tak odrażające i tak dogłębnie wyniszczane, że osoba zostaje 
pomniejszona i zdegradowana do nieprzytomności, względnie do nie 
kontrolowanych reakcji nerwowych169.

Peter Singer proponuje zrezygnować z tabu świętości życia, jako nie obowią-
zującej już spuścizny judeochrześcijańskiej, a także z różnicy między uśmier-
caniem a dopuszczeniem do śmierci, skoro zdarza się, że to ostatnie jest nie-
kiedy dozwolone. Dlatego jest ważne, aby w dyskusji na temat świętości życia 
i zakazu uśmiercania wyraźnie ukazać różnicę między uśmiercaniem a do-
puszczeniem do śmierci, uporczywej terapii i przedstawić negatywne skutki 

– zwłaszcza społeczne- tolerowania i prawnego regulowania zjawiska eutanazji. 
„Zniesienie bądź zamazanie tej różnicy jest – jak to widać jasno na przykładzie 
Holandii – bramą prowadzącą do rozprzestrzeniania się nowej fali eutana-
zji”170. P. Singer dokonuje radykalnego rozróżnienia pomiędzy istotą ludzką  
a osobą, która, według niego, jest żywą istotą, którą charakteryzują cztery ce-
chy: (1) jest istotą świadomą i autonomiczną; (2) ma wolę trwania i doznaje 
pewnych przeżyć; (3) posiada zdolność nawiązywania kontaktów fizycznych, 
społecznych i intelektualnych z innymi istotami; (4) ma krewnych, którzy 
będą ją opłakiwać po śmierci. Taka deskryptywna definicja osoby pozwala 
Singerowi zaliczyć wprawdzie płód i urodzone dziecko ludzkie oraz człowie-
ka z demencją do istot przynależnych do gatunku ludzkiego, ale odmawia 
im statusu osobowego. Natomiast za osoby uważałby małpy człekokształtne, 
zwierzęta domowe i niektóre zwierzęta z dużym mózgiem, np. delfiny, i do-
maga się traktowania ich jak osoby, a więc przyznawania im praw człowie-
ka. Stanowisko to prowadzi go w konsekwencji do przekonania, że człowiek 
terminalnie chory, pozbawiony autonomii i świadomości, zasługuje tylko na 
eutanazję171.

Życie ludzkie pozbawione kontekstu religijnego jest traktowane wy-
łącznie w kategoriach wydajności ekonomicznej, konsumpcjonizmu  
i przyjemności. W takiej koncepcji życia nie ma już miejsca na cierpie-
nie, które często przychodzi nieoczekiwanie. Cierpienie jawi się jako 
rzeczywistość, którą trzeba odrzucać. Gdy zaś nie ma innej możliwości, 

169 J. Dziedzic, Spór…, op.cit., s.21.
170 G. Góralczyk, Etyczne…, op.cit., s.187; P. Singer, Praktische Ethik, Stuttgart 1984, 
s.134nn; P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997: PIW.
171 W. Bołoz, Prawa człowieka umierającego…, s.220; P. Singer, O życiu…, op.cit., s.209.
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trzeba uciec się do eutanazji, by życiu położyć kres. Z tego też powodu 
najbardziej kwestionowane jest życie trzech kategorii osób: 1) chorych, 
zwłaszcza osób starszych w chorobie terminalnej, szczególnie w końco-
wej fazie życia; 2) osób cierpiących na postępujący zanik czynności mó-
zgu; 3) dzieci narodzonych ze znacznym upośledzeniem fizycznym172.

Chociaż historia eutanazji sięga starożytności, to współczesny dyskurs, 
niuanse oraz uczynienie z niego tematu debaty publicznej są wytworem dwu-
dziestowiecznych przemian kulturowych. Procesy, które je przygotowały ów 
zwrot i które nadają ton dyskursowi eutanastycznemu, to: medykalizacja, biu-
rokratyzacja warunków umierania, wpływająca na jawność sfery decyzyjnej 
personelu medycznego oraz pacjentów i ich rodzin, racjonalizacja biowła-
dzy, pluralizacja i napięcia między ekspertami, pluralizacja światopoglądów  
i w konsekwencji różne rozumienie kwestii życia, śmierci.

W XXI wieku eutanazja została zalegalizowana w wielu krajach co zwią-
zane jest – w zamierzeniu projektodawców – z przerwaniem cierpienia173. Pa-
nuje obecnie opinia, że ból, cierpienie powodują spustoszenie w organizmie, 
wpływając negatywnie na stan fizyczny i psychiczny człowieka174. Stosowa-
ne są wówczas różnego rodzaju środki farmakologiczne, także narkotyczne, 
o silnym działaniu przeciwbólowym. Literatura przedmiotu wyróżnia różne 
rodzaje eutanazji175; eutanazję czynną, która polega na podjęciu konkretnych 
działań mających na celu doprowadzenie do śmierci człowieka. Może to być 
przyspieszenie lub niezapobieganie śmierci mające na celu skrócenie cierpie-
nia, zwykle na życzenie chorego; eutanazję bierną (pośrednią lub pasywną), 
polegającą na zaniechaniu leczenia, w wyniku czego następuje śmierć. Zwa-
na jest ‘wyciąganiem zatyczki’, polega na odłączeniu chorego od aparatury 
podtrzymującej go przy życiu176; eutanazja dobrowolna, oznacza uśmiercenie 
chorego, który o to prosi; eutanazja niedobrowolna, to odbieranie życia tym, 

172 W. Bołoz, Etyka…, op.cit., 127; Ch. Bernard, Godne życie – godna śmierć. Kardiolog  
o eutanazji i samobójstwie, Warszawa 1996: Jacek Santorski&Co.; M.P. Battin, Ending Life. 
Ethics and the Way We Die, Oxford – New York 2005: Oxford University Press; eadem, 
Niemniej zła śmierć (129-138), [w:] W. Galewicz red., Wokół śmierci i umierania, Kraków 
2009: Universitas.
173 W. Chańska, Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współcze-
snej, Wrocław 2009: Wydawnictwo UWr.; G. Gorer, Pornografia śmierci, Teksty, 1979, 3(45), 
s.197-203; W.A. Muller, Prawo do eutanazji (eutanazja a autonomia), Homo Dei, 2001, 2,  
s. 11-26.
174 W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997: 
Wydawnictwo ATK: Oficyna Wydawniczo –Poligraficzna ‘Adam’.
175 M. Zaus, Eutanazja...., op.cit., s.11nn; A. Flew, Zasada eutanazji (365-382), [w:] W. Ga-
lewicz red., Wokół śmierci i umierania, Kraków 2009: Universitas; B.M. Pabst, Eutanazja: 
kwestie podstawowe (393-432), [w:] ibid.
176 W. Otrębski, B. Bloch red., Człowiek nieuleczalnie chory, Lublin 1997: WNS KUL.
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którzy nie są w stanie decydować o sobie; eutanazja zinstytucjonalizowana nie 
dotyczy osób stojących w obliczu śmierci, lecz poważnie upośledzonych, które 
ze względów społecznych powinny być wyeliminowane z życia biologicznego, 
ponieważ ich stan fizyczny i umysłowy wykluczył je już całkowicie z jakiego-
kolwiek aktywnego udziału w życiu społecznym177; eutanazja tradycyjna, pole-
ga na tym, że ciężko choremu wyciągano spod głowy poduszkę, kiedy zasnął 
czy stracił przytomność. Ułożenie takie chorego przyspieszało jego zgon. Ten 
rodzaj eutanazji to eutanazja czynna, ale uświęcona wielowiekową tradycją 
i niemożliwa do udowodnienia178; eutanazja przymusowa, to spowodowanie 
czyjejś śmierci wbrew jej woli tej w jakichkolwiek okolicznościach179, „[…] 
gdy pewnym osobom (kalekim, noworodkom, ludziom starym, upośledzo-
nym umysłowo albo samotnym) z premedytacją pozwalają umrzeć, czynią to 
dla dobra tego człowieka, w jego własnym interesie”180.

Eutanazja ma swoich zwolenników i przeciwników, którzy powołu-
ją się na różny światopogląd181. Egzystencjalizm ateistyczny i agnostyczny 
podnosi przede wszystkim problem cierpienia, sumienia i wolności, bo prze-
cież człowiek jest władny podjąć decyzję o zakończeniu swego życia182. Do 
motywów utylitarnych zalicza się rosnące koszty opieki medycznej, jak też 
koszty pomocy socjalnej183. Argumentem przeciw eutanazji jest podnoszona 
bezwzględna wartość życia ludzkiego. Człowiek nie ma prawa do odebrania 

177 M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1977: Wydawnictwa Prawnicze, 
s.203-204.
178 P. Skurzyński, Jak spokojnie umrzeć, Gdańsk 1993: Wydawnictwo Albatros, s.53.
179 J.E. Tadla, Kiedy można umrzeć? Samobójstwo, eutanazja, cierpienie, litość, Lublin 1993: 
Wydawnictwo Pojednanie, s.46; M. Tarnowski, Zabójstwo uprzywilejowane w ujęciu polskie-
go Prawa Karnego, Poznań 1981: UAM; J. Wróbel, Człowiek i medycyna. Teologiczno-mo-
ralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999:Wydawnictwo Księży Sercanów „SCJ’;  
D. Callahan, Zabicie a przyzwolenie na śmierć (173-182), [w:] W. Galewicz red., Wokół…, 
op.cit.
180 R. Fenigsten, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 1997: Wydawnictwo „W drodze”, s.16; 
W. Hammer, Ars-moriendi – ars vivendi, Praxis Geschichte, 1996, 2, s.20-23; J. Willke, Życie 
czy śmierć. Stare i nowe tajemnice eutanazji, Gdańsk 2000: Bernardinum.
181 P. Aszyk, Konflikty moralne a etyka, Kraków 1988: WAM; P.T. Clements, G.J. Vigil,  
M.S. Manno, Cultural Perspectives of Death, Grief, and Bereavement, Journal of Psychosocial 
Nursing and Mental Healf Services, 2003, 41, s.19-26.
182 J. Harris, Filozoficzny argument przeciwko filozoficznemu argumentowi eutanazji (199-
210), [w:] W. Galewicz red., Wokół…, op.cit.
183 M. Sych, Granice intensywnej terapii – aspekty etyczne i prawne (67-74), [w:] Eutanazja, 
perspektywa religijno-medyczno-prawna…, op.cit.; Y. Kamisar, Legalizacja eutanazji: kilka 
wątpliwości o charakterze świeckim (339-350), [w:] W. Galewicz red., Wokół…, op.cit.
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sobie życia184. „Przyglądając się z miłością, jak umiera człowiek nam bliski  
i obserwując jego osobistą konfrontację ze śmiercią możemy dostrzec śmierć 
samą w sobie”185. Śmierć wyzwala nas z egoizmu: chociaż nie chcemy umrzeć, 
to jednak gotowi jesteśmy oddać życie za bliskich. Ta zdolność do ofiary może 
budzić nadzieję, że w człowieku istnieje pierwiastek niezniszczalny186. „Na-
stawienie chrześcijaństwa do eutanazji jest negatywne. Stanowisko to wynika  
z przekonania, opartego na Biblii, a mianowicie, że Bóg stworzył człowieka  
i z tego powodu ma On wyłączną władzę nad jego życiem”187.

W świetle Biblii i nauczania Kościoła życie ludzkie jawi się jako war-
tość o określonych cechach: 1) właściwa jest mu nietykalność aksjologiczna;  
2) nie nabywa ono ani nie traci wartości etycznej, i to niezależnie od jego jako-
ści (starość , niepełnosprawność); 3) jest główną wartością etyczną i podstawą 
społeczno-politycznych praw osoby; 4) nie może być instrumentalizowana 
ani przez jednostkę, która nim się cieszy, ani przez społeczeństwo. Życie ludz-
kie jest szczególną wartością, ponieważ jakościowo różni się od każdej innej 
formy życia. Jest ono życiem istoty rozumnej i wolnej188.

Dystanazja jest naruszeniem prawa umierającego do godnej i spokoj-
nej śmierci. Zachodzi ona wtedy, gdy wobec człowieka umierającego 
stosuje się tzw. uporczywe terapie, a więc takie procedury medyczne, 
które nie poprawiają znacząco stanu zdrowia, a jedynie przedłużają 
jego agonię, narażając go na dodatkowe cierpienie i burząc spokój jego 
ostatnich chwil życia189.

184 J. Dziedzic, Eutanazja a religijność: badania wśród studentów Wydziału Lekarskiego Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999:PAT; M.D. Goutierre, Człowiek 
w obliczu własnej śmierci. Absurd czy zbawienie?, Kraków 2001: eSPe; L. Israel, Eutanazja czy 
życie aż do końca, Kraków 2002: WAM; J. Sawicki, W kręgu starych i nowych konfliktów, 
Warszawa 1967: PZWL; M. Renkielska, Medycyna i teologia o życiu i śmierci, Kraków 1997: 
Wydawnictwo Naukowe PAT.
185 I. Zieliński, Twoja śmierć: próba eksplikacji doświadczenia śmierci (34-48), [w:] M. Wój-
towicz, W. Kania red., Filozofia a śmierć…, op.cit., s.37; L. Turner, Euthanasia and Distincti-
ve Horizons of MOral Reasoning, Mortality, 1997, 2(3), s.191-204.
186 J. Makselon, Fatum czy szansa? Postawy wobec własnej śmierci (35-44), [w:] M. Machinek 
red., Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu życia, Olsztyn 2004: 
Hosianum; Eutanazja, perspektywa religijno-medyczno-prawna. Etyka końca życia, Sympo-
zjum Ogólnopolskie 22-23 marca 1996, Lublin 1996: WN KUL; J. Makselon, J. Dziedziczak, 
Korelaty akceptacji eutanazji, Annalecta Cracoviensie 2001, 33, s.121-138.
187 W. Bołoz, Etyka…, op.cit., s. 124; J. Dziedziczak, Spór…, op.cit., s.45-61; Kongregacja 
Nauki Wiary, Deklaracja o eutanazji. Iura et bona, Rzym 1980; J. Dziedziczak, Instrukcja Di-
gitas persone dotycząca niektórych problemów bioetycznych, Rzym 2008; K. Gryz, B. Mielec 
red., Chrześcijanin wobec eutanazji, Kraków 2001: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archi-
diecezji Krakowskiej.
188 W. Bołoz, Etyka…, op.cit., s.125-126; W. Chrostowski, Godności człowieka umierającego 

– potrzeby duchowe (135-156), [w:] W.Bołoz, M. Ryś red., Między życiem…, op.cit.
189 Ibid., s.130; M. Safian, Eutanazja…, op.cit., s.167nn.
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Z kolei kryptanazja (gr. Kryptos – tajny, thanatos – śmierć), eutanazja 
niedobrowolna, przeprowadzana bez wiedzy i zgody pacjenta, stanowi 11% 
wszystkich zgonów w Holandii. Liczba ta powinna być nawet jeszcze wyższa, 
gdyż w statystykach nie uwzględniono niedobrowolnego uśmiercania nowo-
rodków, dzieci i pacjentów chorych psychicznie190.

Innym rodzajem uśmiercania pacjentów, którzy nie figurują w rubryce 
‘aktywnie dobrowolna eutanazja’, jest tzw. sedacja terminalna.

Praktykował ją często doktor Pieter Admiraal, który chętnie dzieli 
się swym doświadczeniem: najpierw pacjentowi podaje się podwyż-
szone dawki morfiny, a następnie przestaje się go karmić i poić; po 
kilku dniach chory umiera z głodu lub odwodnienia, ale ponieważ 
jest odurzony narkotykami, to nie wie, że umiera i nie jest w stanie 
zaprotestować191.

Admiraal pisze, że sedacja terminalna stanowi około 11,5% wszystkich 
zgonów w Holandii. „Jego zdaniem większość lekarzy wybiera tę metodę po-
zbawienia pacjentów życia, gdyż nie muszą wówczas wypełniać wielu biuro-
kratycznych formalności, które są wymagane w przypadku oficjalnie zgłoszo-
nej ‘aktywnej dobrowolnej eutanazji”192.

Zarówno Katechizm Kościoła Katolickiego, jak i Evangelium vitae zgodnie 
podkreślają, że od eutanazji należy odróżnić rezygnację z tzw. uporczywej te-
rapii, czy stosowanie uciążliwych i kosztownych zabiegów medycznych, które 
nie rokują właściwych skutków. W sytuacji bowiem, gdy

śmierć jest bliska i nieuchronna, można zgodnie z sumieniem zrezy-
gnować z zabiegów, które spowodowałyby jedynie nietrwałe i bolesne 
przedłużenie życia, nie należy jednak przerywać naturalnych terapii, 
jakich wymaga chory. W takich przypadkach pokarm i napój, poda-
wane także sztucznie, należą bowiem do normalnych zabiegów zawsze  
 
 

190 G. Górny, Zbrodnia i medycyna, Radom 2013: Polskie Towarzystwo Encyklopedyczne, 
s.86-87.
191 Ibid., s.87; J. Lynn, F. Childress, Czy pacjenci zawsze powinni otrzymywać pożywienie  
i wodę? (139-154), [w:] W. Galewicz red., Wokół śmierci…, op.cit.; A. Szczęsna, Spór  
o pomoc lekarza a samobójstwie (193-221), [w:] M. Gałuszka, K. Szewczyk red., Narodziny  
i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych, Warszawa 2002: PWN.
192 G. Górny, Zbrodnia i medycyna... op. cit., s.87; D. Orentlicher, Sąd Najwyższy i terminalna 
sedacja. Możliwość etycznie gorsza od lekarskiej pomocy w samobójstwie (211-226), [w:] W. Ga-
lewicz red., Wokół śmierci…, op.cit.; M. Tooley, Nieistotne rozróżnienie: zabicie a przyzwolenie 
na śmierć (165-172), [w:] W. Galewicz red., Wokół śmierci…, op.cit.
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należnych choremu, jeśli nie są dla niego ciężarem: ich odmówienie 
może oznaczać prawdziwą i właściwą eutanazję193.

Z kolei termin ortotanazja po raz pierwszy został użyty w 1950 roku 
przez doktora Boskani di Liepiego, na oznaczenie nowej kultury umierania 
umożliwiającej godne przeżywanie śmierci. O ortotanazji można mówić do-
piero wtedy, gdy są spełnione następujące warunki: 1) umierający jest otoczo-
ny opieką medyczną, mającą na uwadze przyniesienie mu ulgi w cierpieniach  
i przedłużenie jego życia; 2) śmierć człowieka jest postrzegana jako wydarze-
nie osobowe; 3) umierającemu umożliwia się przeżycie śmierci w sposób świa-
domy i godny; 4) umierający ma zapewnioną opiekę religijną; 5) umierający 
ma zapewnioną terapię przeciwbólową. Wynika stąd, że ortotanazja domaga 
się dobrze sprawowanej opieki paliatywnej będącej, według znanej defini-
cji WHO z roku 1990, „całościową, czynną opieką nad chorymi, których 
choroba nie poddaje się skutecznemu leczeniu przyczynowemu. Obejmuje 
ona zwalczanie bólu i innych objawów oraz opanowywanie problemów psy-
chicznych, socjalnych i duchowych chorego. Celem opieki paliatywnej jest 
osiągnięcie jak najlepszej, możliwej do uzyskania jakości życia chorych i ich 
rodzin”194.

M. Zaus195 przeprowadziła w 2002 roku badania, których celem było 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu zjawisko eutanazji 
jest problemem społeczno-kulturowym? Przeprowadzono je w poznańskim 
szpitalu i objęto nimi 40 chorych wieku 33-74 r.ż.

Już sam termin ‘eutanazja’ budzi, zwłaszcza u chorych, negatywne 
skojarzenia. Wśród przebadanej grupy pacjentów większą znajomość 
tematu wykazują mężczyźni. Jeśli chodzi o skracanie cierpień chorych, 
większość kobiet i mężczyzn twierdzi, że to pacjent powinien o tym 
decydować. Za ewentualną legalizacją eutanazji opowiada się więcej 
mężczyzn niż kobiet, traktując ją jako ‘pomoc’ w skracaniu cierpień 

193 W. Bołoz, Etyka…, s.131; P. Góralczyk, Etyczne aspekty eutanazji (177-190), [w:]  
W. Bołoz, M. Ryś, Między…, op.cit.; J. Dziedziczak Eutanazja a religijność, Kraków 1999: 
Wydawnictwo Naukowe PAT.
194 W. Bołoz, Etyka…,  s. 133-134; M. Safian, Eutanazja…, op.cit., s.175-176; T. Dangel, Wo-
bec wyboru: opieka paliatywna czy eutanazja? (191-216),[w:] W. Bołoz, M. Ryś, red., Między…, 
op.cit., M. Zawiła, Religia i śmierć. Trajektoria umierania i jej religijne elementy na przykładzie 
środowisk hospicyjnych w Polsce, Kraków 2008: Nomos; W. Gwóźdź, Uprawomocnienie czło-
wieka do pomocy w umieraniu, Studia Sandomierskie 1990-1996, 6, s.75-110; M. Hołubicki, 
Opieka paliatywna i hospicyjna w Polsce (11-17), [w:] B. Bloch, W. Otrębski, Człowiek nieule-
czalnie chory, Lublin 1998: WN KUL; J. Łuczak, Opieka hospicyjno-paliatywna. Stan aktualny, 
plany na przyszłość, Medicus 1992, 4, s.14-16; J. Łuczak, Towarzyszenie umierającym chorym  
w ich cierpieniach duchowych (73-83), [w:] J. Łuczak red., Ból totalny, Lublin 1998: WN KUL.
195 M. Zaus, Eutanazja…, op.cit., s.17nn.
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nieuleczalnie chorych, Kobiety w większości uważają, że należy karać 
lekarzy ulegających usilnym prośbom pacjentów, aby skrócili ich życie, 
a przez to ulżyli w cierpieniu, natomiast mężczyźni są w tej kwestii 
niezdecydowani – połowa respondentów była za karaniem, połowa 
przeciw. Natomiast, co do powoływania kwestii lekarskiej wyrażającej 
zgodę na złagodzenie cierpień chorego, większość mężczyzn i kobiet 
opowiedziało się za, a tylko nieliczni byli przeciwni196.

Inne badania przeprowadził Jan Dziedzic197, które dotyczyły postaw wo-
bec eutanazji. Przebadano 100 pielęgniarek pracujących w szapitach, ośrod-
kach zdrowia i innych placówkach służby zdrowia; wyodrębniono dwie grupy: 
zwolenniczek i przeciwniczek eutanazji. Grupa zwolenniczek, to pielęgniarki 
akceptujące eutanazję opowiedziały się za autonomią w decydowaniu o swo-
im życiu. 

Zgadzają się na przyznanie choremu uprawnień do skracania życia i nie 
widzą przeszkód w uśmiercaniu kogoś, kto wyraził na to zgodę. Do-
konywanie eutanazji świadczy o przejawie solidarności społecznej, wy-
nika z litości i współczucia oraz z wrażliwości na ból osoby cierpiącej. 
Legalizacja eutanazji umożliwi podtrzymywanie życia za wszelką cenę 
i zapewni wolny wybór końca życia bez naruszania prawa. W niektó-
rych przypadkach eutanazji można zapobiec poprzez uśmierzenie bólu. 
Mniejszą rolę pełni obecność przy chorym i okazywanie mu miłości198.

Z kolei respondentki odrzucające eutanazję są zdania, że 

nikt z ludzi nie posiada kompetencji, aby rozstrzygać, kiedy i jak za-
kończyć życie, gdyż jest ono darem pochodzącym od Boga. Życie jest 
święte i nikt nie ma prawa go niszczyć. Dokonywanie eutanazji świad-
czy o głębokim kryzysie człowieczeństwa i wypaczeniu elementarnych 
relacji międzyludzkich. Legalizacji eutanazji towarzyszyć będzie utrata 
zaufania do służby zdrowia, lęk przed szpitalem, upadek medycyny199.

Śmierć jako taka zostaje więc uchylona, ustępując miejsca kontroli umie-
rania i eutanazji: ściśle mówiąc przestaje być śmiercią, zostaje całkowicie 
zneutralizowana, podlega odtąd ściśle określonym regułom, przekształca się  

196 Ibid., s 38; M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarska, Warszawa 1977: Wydaw-
nictwa Prawnicze; Eutanazja a opieka paliatywna. Aspekty etyczne, religijne, psychologiczne  
i prawne, Lublin 1996: KUL.
197 J. Dziedzic, Spór o eutanazję, Kraków 2005: PAT.
198 Ibid., s.84.
199 Ibid., s.84; P. Keeley, Now and at the hour of our death: the Ars moriendi and modern 
dying, European Journal of Palliative Care, 2001, 5, s.208-211.
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w zmienną rachunku równoważności – podlega zatem systemowi planowania 
i zarządzania.

Śmierć powinno się zatem gwarantować jak każde inne doświadcze-
nie społeczne, na podobieństwo zdrowia i choroby włączyć w plan  
i system opieki zdrowotnej. Doskonale ilustruje to przykład amerykań-
skich „hoteli dla samobójców”, w których za dogodną opłatą można 

„zapewnić sobie” śmierć (jak każde inne dowolne dobro konsumpcyj-
ne) w nadzwyczaj komfortowych warunkach – mamy tu do czynienia 
z usługą doskonałą. [...] ‘Wystarczy, że umrzesz, my zajmiemy się cała 
resztą’ – jak brzmi stary slogan reklamowy domów pogrzebowych. Dziś 
samo umieranie staje się częścią tej reszty, a Thanatos Centers zajmuje się 
śmiercią w taki sam sposób, jak Eros Centres zajmuje się seksem200.

200 J. Baudrillard, Wymiana..., op.cit., s.226.
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Mitologizacja nauk medycznych 
– kształtowanie się wzorca 

śmierci na uzgodnienie

Mors repentina et improvisa1

W naturę człowieka wpisane jest istnienie, a śmierć unicestwia jego by-
towanie w świecie. Umieranie kojarzy się z cierpieniem i nicością, dlatego 
człowiek nastawiony na istnienie, nie może pogodzić się z przemijaniem. Ma 
świadomość ogromnej wartości swojej egzystencji. W swoim osobowym ist-
nieniu dostrzega coś wyjątkowego. „Otóż właśnie ta świadomość sensu i zna-
czenia własnej osobowej egzystencji w świecie jest podstawą przeświadczenia, 
iż jego przeznaczeniem jako bytu osobowego jest być – ku byciu. Ta otwartość 
na bycie przynależy do natury człowieka jako bytu osobowego”2. Śmierć nato-
miast zdaje się być zaprzeczeniem natury człowieka, który nie godzi się na nią,

Głośno wyraża wobec niej swój sprzeciw. Niebycie więcej sobą prze-
raża człowieka i zmusza do obrony własnej egzystencji. Śmierć jest dla 
niego największym skandalem. To właśnie skandaliczność i nienatu-
ralność śmierci powodują ten wewnętrzny sprzeciw: ‘żeby tak się nie 
stało’ […]. Człowiek rozpaczliwie lęka się śmierci i nie potrafi tego 
lęku od siebie oddalić. Dlatego też uznanie śmierci za skandal i pro-
test przeciwko niej jest czymś naturalnym, właściwym istocie człowie-
ka. Nasz sprzeciw wobec śmierci rodzi się z doświadczenia życia. Tak 
bardzo cenimy swoją egzystencję i tak ważnym jest dla nas współby-
towanie z drugim, że śmierć wydaje nam się czymś skandalicznym  
i nienaturalnym3.

1 J. Gorecka-Kalita, Kiedy rycerz umiera, https://prasa.wiara.pl 10.10.2007.
2 A. Siemianowski, Śmierć..., op.cit., s.42.
3 M. Wylangowski, Śmierć jest skandalem..., op.cit., s. 42-43.
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O ile dawne społeczeństwa niwelowały lęk przed śmiercią za pomocą magii  
i religii, tak współczesna kultura dokonuje tego za pośrednictwem zmitologi-
zowanej nauki i techniki jako nowych form magii4. Śmierć zaczęła być oswaja-
na przez naukę, co sprawiło, że stała się śmiercią abstrakcyjną, zapośredniczo-
ną, a nie bliską jednostkowej śmierci „Ja”5. Doprowadziło to do wyłonienia 
się w latach 60-tych XX wieku nowej dyscypliny nauki tanatologii, której 
przedmiotem zainteresowania stało się umieranie i śmierć. Pojawiły się wów-
czas pierwsze opracowania naukowe, zaliczane obecnie do klasyki literatury 
przedmiotu6. 

Mitologizacja nauk biomedycznych, stała się jednym z ważniejszych prze-
jawów kulturotwórczej aktywności człowieka początku XXI wieku. Przedaw-
kowana zmitologizowaniem biomedycyna obiecuje ludziom „w bliższej lub 
dalszej przyszłości zwalczanie wszystkich śmiertelnych chorób, z rakiem  
i chorobami serca na czele. Obietnica wykorzenienia chorób pozostaje bardzo 
czytelna i jest zarazem pośrednią obietnicą zwalczania śmierci”7. Medycyna 
zaczęła realizować projekt życia wiecznego przed śmiercią, na który składa 
się wiele nowych medycznych strategii. Zakładają one, że należy: - uprzedzić 
choroby, w tym przede wszystkim śmiertelne, a jeśli wyeliminuje się je, wy-
eliminuje się automatycznie śmierć i jej przestrzeń symptomów – zapowiedzi; 

- regenerować ciało, jeśli nastąpiły zmiany patalogizujące funkcje organizmu 
bądź pomniejszające jakość życia; – ciało zregenerowane cofa czas odmierza-
jący nadejście śmierci, zamyka przestrzeń jej obecności; - powstrzymać starze-
nie się organizmu; – ciało odmłodzone wymyka się ponownie śmierci; - me-
dycznie kalkulować poziomy ryzyka w sposobie i stylu życia; – jeśli choroba  
i śmierć jest po stronie tego, co irracjonalne, to racjonalizacja dbałości o ciało 
uniemożliwi chorobie i śmierci zaistnienie8.

Owa medykalizacja choroby, a razem z nią medykalizacja zagarniętej 
przez chorobę śmierci, stała się teoretycznym usprawiedliwieniem dla krysta-
lizującej się już w latach 50-tych XX wieku, tzw. ideologii szpitalnej, w której 

4 G. Wolak-Wereśniak, Śmierć…, op.cit., s.115.
5 B. Gloser, A. Strauss, The Discovery of Groundet Theory: strategies for Qualitative Research, 
Chicago 1967: Aldine Pub. Co.; B. Gloser, A. Strauss, Time for Dying, Chicago 1967: Aldine Pub. 
Co.; B. Gloser, Anquish. A Case History of a Dying Trajectom, Chicago 1970: Aldene Pub. Co.
6 G. Gorer, Death, Grief, Mourning, New York 1965: Random Hous; B. Gloser, A. Strauss, 
Awareness of Dying, Chicago 1965: Aldine Pub. Co.; R. Kalisha, Dealing with the ‘Grieving 
Family’, Chicago 1963: Aldina Pub. Co.
7 M. Gałuszko, K. Szewczyk, Umierać..., op.cit., s.30.
8 J. Barański, Anestetyzacja tanatyczna, czyli o strategii ponowoczesnej kultury wobec śmierci 
(39-47), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2003, s.47; J. Barański, Medyczna 
Nemezis, Daumier i śmierć (35-40), [w:] ibid, 2006; M. Wepsięć, J. Trnka, Szpitale śmierci 
(227-230), [w:] ibid, 2005.
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dominowały trzy podstawowe dogmaty: (1) wyleczenie choroby jest ważniej-
sze niż troska o człowieka; (2) zapewnienie zdrowia jest funkcją ekspertów; 
(3) śmierć jest najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Przestano zatem 
uważać śmierć za konieczne zjawisko naturalne, a postrzegana jest jako prze-
grana lekarza. Życie ludzkie zaczęło być doświadczane na sposób technolo-
giczny czyli będący we władaniu człowieka.

Rodzi to pokusę manipulowania życiem i śmiercią. Rozwój medyczny 
doprowadził do swoistych przewartościowań; zniósł wyraźną granicę 
między życiem a śmiercią. Stworzył możliwości sztucznego podtrzy-
mywania życia i nadzieję na ‘oszukanie śmierci’. Wpłynęło to w konse-
kwencji na zmianę postrzegania jej jako naturalnego końca egzystencji. 
Ponadto postępująca specjalizacja i rozwój technologiczny doprowa-
dziły do instytucjonalizacji chorób, a także odsuwania ludzi starszych, 
przewlekle chorych i umierających od społeczeństwa9.

Śmierć i wszystko, co z nią związane, dzieje się gdzieś w ukryciu, stało się 
czymś, o czym się nie mówi. Tak jakby była czymś nieprzyzwoitym, niesto-
sownym10. Nie dotyczy nas bowiem, aż do momentu, kiedy się z nią stykamy. 

„Mówiąc o funkcjonowaniu tabu śmierci mamy na myśli ucieczkę współcze-
sności od doświadczenia i opisu śmierci realnej, która dotyka mnie, która nie 
jest tylko czymś, co się wydarza innym. Uznanie niechybności śmierci „mojej” 
koniecznie musi rekonstruować i przeformułować moje życie dziś”11. Uświa-
damiamy sobie, że nie mamy patentu na nieświadomość i zaczyna działać 
mechanizm izolacji.

Głównym miejscem umierania współczesnego człowieka stały się dzisiaj 
szpitale, domy spokojnej starości, hospicja. Według M. Foucaulta umiejsco-
wienie choroby w specjalnych instytucjach, ma za zadanie izolować ją i osa-
czać w celu uchronienia od niej reszty społeczeństwa, a wynika to ze strachu 
przed śmiercią. Medykalizacja choroby i śmierci umożliwia społeczeństwu, 
poza możliwością ich izolacji, sprawowanie nad nimi pełnej kontroli, której 
bezpośrednimi realizatorami są lekarze. Zasady zawodu i władza samego le-
karza są, według Foucaulta, zorganizowana na podobieństwo duchowieństwa, 
pisze on wręcz o „klerze medycznym”12.

9 G. Wolak-Wereśniak, Śmierć…, op.cit., s.115-116.
10 T. Walter, Modern Death: Taboo or not Taboo?, Sociology 1991, 25, 2, s.293-310.
11  Z.Rudnicki, Tanatotabu w kulturze apologii przyjemności (129-134), [w:] J. Kolbuszewski, 
Problemy..., op.cit., s.132.
12 M. Foucault, Narodziny..., op.cit., s.54.
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Medycyna wynagradzana i kontrolowana jako aktywność publiczna, 
będzie mogła doskonalić się w nieskończoność; niosąc ulgę w cierpie-
niu fizycznym, wypełnia stare duchowe powołanie Kościoła, którego 
jest świeckim odpowiednikiem. Natomiast armii księży czuwających 
nad zbawieniem dusz, odpowiadać będzie armia lekarzy troszczących 
się o zdrowie ciał13.

Umieranie przebiega pod wyszkolonym okiem medycyny i przede 
wszystkim dlatego, że chce ona za wszelką cenę wygrać ze śmiercią. Umiera-
jącego oddaje się do szpitala, gdyż nowy obraz śmierci związany jest działa-
niem urządzeń medycznych. Stąd określenie „śmierć zmedykalizowana”. Dla 
medycyny nie ma chorób nieuleczalnych, tylko brak środków i wiedzy po-
trzebnych do ich zwalczania. Punktem docelowym jest panowanie nad śmier-
cią, czyli realizacja religijnych utopii o krainach bez cierpienia, bólu i śmierci.  
To, co dzisiaj uznaje się za dobrą śmierć, w średniowieczu była śmiercią prze-
klętą. Ponieważ społeczeństwo ponowoczesne ‘obłożyło interdyktem’ zjawi-
sko śmierci, G. Gorer pisze o „pornografii śmierci”14, co oznacza tabu śmierci. 

„Poprzez technikę choroba i śmierć utwierdziły w świadomości społecznej swój 
nienaturalny status”15. Uznana została za mankament, błąd natury i poraż-
kę techniki. Wyrazem tego ducha stała się ideologia szpitalna reprezentująca 
siłę oddziaływania władzy medycznej, która wyrosła na fundamencie śmierci 
odrzuconej, a ostatecznie skrystalizowała się na gruncie śmierci zracjonali-
zowanej. Jej podstawowe dogmaty wyrażają się w zasadach zakładających16,  
iż: - uwzględnić należy optykę separującą chorobę od chorego (pacjenta) – 

„wyleczenie choroby jest ważniejsze niż troska o ludzi”17; - uznanie lekarza za 
eksperta posiadającego jedyną wiedzę (władzę), która skutecznie może prze-
ciwstawić się chorobie; - przyjęcie, że śmierć jest porażką i ‘najgorszą’ rzeczą, 
jak może spotkać lekarza i chorego18. Skutkiem tej optyki jest uznanie cho-
roby i śmierci za zjawiska nienaturalne, którym należy przeciwstawić dostęp-
ną wiedzę i aparaturę medyczną. W wielu wypadkach ten rodzaj interwencji 
przynosi pożądany efekt – powrót do stanu zdrowia czy życia, co potęguje 
jeszcze bardziej słuszność i skuteczność ideologii szpitalnej. W wielu jednak 

13 Ibid.., s.55.
14 G. Gorer, Death..., op.cit.; V. Jankelevitch, La mort, Paris 1966: Flamarion; H. Feifel ed., 
The Meaning of Death, New York 1959: McGraw Hill.
15 K. Sobczak, Współczesne postawy wobec śmierci (35-40), [w:] J. Kolbuszewski red., Proble-
my..., op.cit., 2009, s.37.
16 K. Szewczyk, Lęk…, op.cit., s.30.
17 Ibid., s.30; J. Gnus, W. Witkiewicz, M. Pfanhauser, W. Henzer, W. Piezga, Godne umie-
ranie – problem bezwzględnego przedłużania życia (59-60), [w:] J. Kolbuszewski, Problemy..., 
op.cit., 2007.
18 Ibid., s.38.
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wypadkach prowadzi to do wynaturzenia – uporczywej terapii, uprzedmio-
tawia pacjenta, odrzucenia śmierci, przedłużania fazy terminalnej czy agonii 
w ‘nieskończoność’19. I co bardziej jeszcze niebezpieczne, w miarę rozwoju 
dyscyplin medycznych ich kontrola nad życiem, zdrowiem i śmiercią powięk-
sza się, co oznacza, że w śmierć rozumianą jako naturalny proces, włączają się 
medyczne czynniki kontrolne, mogące „w zasadniczy sposób modyfikować 
proces umierania. Śmierć zostaje zawłaszczona przez technologie medyczne 
i podporządkowana kulturowym ideologicznym i społecznym naciskom”20.

M. Foucault, twierdził, że paradoksem jest to, że władza polityczna po-
przez biowładzę sprawuje „władzę śmierci”, gdyż w jej gestii leży utrzymanie 
życia i jego przedłużenie, ale też domaganie się śmierci, oraz przyzwolenie na 
uśmiercanie, rozkazywanie zabijania. Ponieważ śmierć zakotwiczona w ciele 
stanowi ostateczną granicę wiedzy. Zarówno śmierć jak i myślenie mieszczą 
się w obszarze tych samych granic21. Opieka medyczna sprawuje obecnie wła-
dzę nad umieraniem i śmiercią, co oznacza w praktyce, że: – pacjent w szpi-
talu nie powinien umrzeć w sposób naturalny „[…] w praktyce klinicznej 
uchwycenie różnicy między eutanazją, a przyzwoleniem na śmierć jest zawsze 
trudna”22; - podlega on władzy prawa medycznego i kodeksów deontologicz-
nych, „Medycyna wraz z mediami daje nam kulturowe uzasadnienie do walki 
z cierpieniem, starością i śmiercią, propagując etykę hedonistyczną opartą na 
przyjemnościach uznawanych za podstawową wartość godną realizacji. Toteż 
najbardziej spektakularnym projektem medycyny jest obiecanie człowiekowi 
nieśmiertelności”23; - władza szpitala ma charakter dyrektywny, wyrażający się 
poprzez procedury administracyjne, standardy działania medycznego, prawo 
medyczne, etykę korporacji zawodowej medyków24. Plan działania instytucji  
 
 

19 A. Adamczyk, Człowiek umierający – możliwości i ograniczenia pomocy psychologicznej, 
Człowiek i społeczeństwo, 1998, t.XV, s.81-88; W. Łosiak, Proces zmagania się ze stresem 
choroby przez pacjentów (183-197), [w:] D. Kubacka-Jasiecka, W. Łosiak red., Zmagając się 
z chorobą nowotworową, Kraków 1999: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; D. Ku-
backa-Jasiecka, Problematyka lęku i zmaganie się z lękiem w chorobie nowotworowej (143-
183), [w:] D. Kubacka-Jasiecka, W. Łosiak red., Zmagając się…, op.cit.
20 M. Gałuszko, Śmierć we władzy medycyny: związki i znaczenia (55-65), [w:] J. Kolbuszew-
ski red., Problemy..., op.cit., 2003, s.56; W. Witkiewicz, J. Gnus, W. Hauzer, M. Pfanhauser,  
W. Piegza, A. Polowczyk, M. Łoboz, Procedury obowiązujące przy stwierdzeniu śmierci mózgu 
(61-64), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2007.
21 M. Foucault, Narodziny..., op.cit.
22 M. Gałuszko, Śmierć we władzy…,op.cit., s. 59; J. Trnka, R. Susło, Zabójstwo uprzywilejo-
wane (209-215), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit.,2003.
23 Ibid., s. 63; S. Leone, Śmiertelnie chory, Kraków 2000: WAM.
24 Ibid.
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narzucony jest z góry przez system formalnych rozporządzeń, a jego przestrze-
gania pilnuje zespół nadzorców25.

W nowoczesnym mieście nic nie zdradza, że coś zaszło. Społeczeństwo 
nie zatrzymuje się na swej drodze: zniknięcie jednej, przeciętnej istoty nie psu-
je jego ciągłości, nie zakłóca, nie powoduje reakcji całości. W mieście wszyst-
ko odbywa się tak, jak gdyby nikt już w ogóle nie umierał.

Śmierć stała się sprawą specjalistów: od lekarzy, pielęgniarzy, opieku-
nów przed, po różnorodnych ekspertów zajmujących się ciałem po 
zgonie. Wzrasta znaczenie usługodawców pogrzebowych, którzy wy-
ręczają w przygotowaniu ciał zmarłych, jednocześnie pozbawiając bli-
skich możliwości obcowania z nimi26.

Dla wszystkich pozostałych osób, nie-specjalistów, nie trudniących się ob-
sługą śmierci zawodowo, stała się ona rzeczą oglądaną z rzadka, wstydliwą  
i wprawiającą w zakłopotanie jak wszystko, co usunięto z widoku publiczne-
go. Dlatego umierający nie powinien swoją obecnością niepokoić otoczenia, 
które za cel stawia sobie zapomnienie o istnieniu śmierci, umierania i śmierci. 
Umierający znalazł się w zupełnie nowej sytuacji.

Między umierającym a rodziną wdziera się zmowa milczenia, „[…] za 
obowiązek otoczenia będzie uchodziło utrzymanie umierającego w niewie-
dzy”27. Jednak za utrzymanie takiego kształtu relacji, pacjent płaci więcej „[…] 
umiera pozbawiony możliwości ekspresji tego, co dla niego najważniejsze, po-
dzielenia się obawami, lękami, możliwością choćby częściowego rozładowa-
nia napięcia”28. Konsekwencją takiego oszustwa jest to, że śmierć traci swój 
jednostkowy, indywidualny charakter. Proces ten, począwszy już od połowy  
XX wieku, osiągnął obecnie wymiar absurdalny. Jego obrazem jest widok 
umierającego „najeżonego rurkami”, któremu, dzięki postępom medycyny, 
przedłuża się cierpienie i agonię, a przeniesienie i ulokowanie w szpitalu jest 
dalszym ciągiem zaciemniania procesu umierania. Umieranie i śmierć instytu-
cja szpitala stara się przybliżyć do modelu mors repentina29. Do zastosowanych 

25 T. Turek, B. Świątek, R. Drozd, Śmierć nasciturusa w świetle prawa (53-58), [w:] J. Kolbu-
szewski, Problemy..., op.cit., 2007.
26 Ł. Kałużny, Śmierć jako „Inny” nowoczesnego świata w noweli Huberta Klimko-Dobrza-
nieckiego ‘Dom Róży’. Rozważania z pogranicza socjologii i literatury (45-56), [w:] J. Kolbu-
szewski red., Problemy..., op.cit., 2012, s.52.
27 P. Aries, Śmierć odwrócona..., op.cit., s.231; P. Binder, H. Palska, W. Pawlik red., Emocje  
a kultura i życie społeczne, Warszawa 2009: Wydawnictwo IFiS PAN.
28 A. Ostrowska, Śmierć w doświadczeniu..., op.cit., s.143.
29 B.G. Glasser, A.L. Strausss, Awareness of Dying, Chicago 1965: Aldine; A. Ostrowska, 
Śmierć…, op.cit., s.136nn.; M. P. Battin, Ending Life. Ethics and the Way We Dei, Oxford- 
New York 2005: Oxford University Press.
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w tym celu strategii należą: - komunikacja na temat stanu zdrowia w języku 
medycznym, a więc mało zrozumiałym dla pacjenta i rodziny; - propono-
wanie coraz to nowych operacji i agresywnych metod walki z chorobą bez 
względu na to, czy rzeczywiście rokują nadzieję na wyzdrowienie; - wyciszenie 
niepokoju pacjenta środkami farmakologicznymi (uspokajającymi, nasenny-
mi, przeciwbólowymi), co związane jest z powołaniem się na dobro rodziny 
czy innych pacjentów; - jeżeli pacjent podporządkuje się personelowi i przyj-
mie postawę bierną, stosuje się wobec niego system nagród (lepsza opieka pie-
lęgniarek), jeżeli nie – system pogróżek („jeżeli nie będziesz połykać lekarstw, 
wprowadzi ci się do żołądka tubę”), lub system kar (besztanie, wyśmiewanie, 
unikanie pacjenta)30. W ten sposób osiąga się ideał „dobrej śmierci”31, śmierci 
pianissimo. Ale jeżeli pacjent wybiera „swoją śmierć”, nazywa się go „trudnym 
pacjentem”, a jego model, „złą śmiercią”.

[…] śmierć kłopotliwa, nietaktowna, nieelegancka – to śmierć tego, 
który wie, butuje się, krzyczy, robi zamieszanie, ale również tego, który 
odmawia dalszego udziału w grze instytucji z jej dyscypliną, anoni-
mowością i podsycaniem entuzjazmu do dalszych zabiegów, operacji32.

Śmierć traktowana jest więc jako nieprzyzwoita bądź jako zaraza, co doprowa-
dza do izolowania osoby chorej, umierającej od rodziny i przyjaciół.

Nie każdemu wolno wejść do pokoju, w którym czuć mocz, pot, ropę, 
gdzie są zanieczyszczone prześcieradła. Zabrania się wstępu tam, ro-
biąc wyjątek tylko dla najbliższych, którzy są w stanie przemóc swoją 
odrazę, oraz dla niezbędnych posługaczy. Zarysowuje się nowy obraz 
śmierci: jest ona brzydka i ukrywana, bo jest brzydka i brudna33.

A przecież, wprowadzenie medycznych procedur umożliwiających przedłu-
żenie życia pacjentowi w stanie terminalnym często w sposób niezamierzony 
przyczynia się do pomnożenia dolegliwości umierania. Medycyna, wyprowa-
dzając pacjentów z coraz większych opresji, czyni siebie współodpowiedzialną 
za jakość życia, jaką ofiarowuje chorym, którym nawet właściwa kuracja często  
 

30 A. Ostrowska, Śmierć…, op.cit., s.138-140.; A. Faulkner, Effective Interaction with Patiens, 
Edinbourgh, London, Melbourn, New York, Tokio 1992: University Press.
31 M. Bradbury, The Good Death? (59-63), [w:] D. Dickenson, M. Johnson, J. Katz ed., De-
atrh, Dying and Bereavement, London 2000: Open University in association with Sage.
32 A. Ostrowska, Śmierć…, op.cit., s.55.
33 P. Aries, Śmierć odwrócona…, op.cit., 240; T. Gordon, Pacjent jako partner, Warszawa 
1999: PAX.
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i tak nie gwarantuje pełni zdrowia, a niejednokrotnie narzuca życie głęboko 
upośledzone. Z reguły wraz ze skutecznością rośnie inwazyjność terapii.

Medycyna broniąca się przed konfrontacją z umierającym, wydaje się 
uniemożliwiać określenia procesu własnej śmierci. Także inni profe-
sjonalni praktycy w szpitalach są wobec warunków umierania więcej 
niż sceptyczni. Ich zdaniem warunki umierania stoją w sprzeczności 
z godnością człowieka i są obciążeniem dla pracowników. Mówi się  
o „tryumfie medykalizacji” 34.

System medyczny, obecnie niespójny, jest nastawiony głównie na nauki przy-
rodnicze i daleko idącą specjalizację. Indywidualna historia życia, kontekst 
życia człowieka rozpływa się w funkcjach określonych narządów, genach, 
biochemicznych procesach. Nasze ciało przestaje mieć charakter prywatny, 
indywidualny, staje się ciałem społecznym podatnym na grupowe naciski  
i kulturowe rytuały. Osobisty wymiar konstruowania cielesności jest obecnie 
powiązany z czynnikami globalnymi35.

Medycyna, zawłaszcza różne dziedziny życia społecznego ludzi, zaczy-
na kontrolować indywidualne losy. Dotyka to w szczególności grupę osób 
starych36. Śmierć, po prostu ze starości, jest najtrudniejsza do zniesienia dla 
obecnego człowieka, który poucza, że „zajmowanie myśli sprawami niemają-
cymi odniesienia empirycznego i praktycznego – sprawami, z jakich nic się 
nie da zrobić – jest hańbą dla rozsądku, stratą czasu”37. Zabieg ten okazu-
je się nieznośnie trudny do utrzymania wokół ludzi starszych, umierających. 
Wówczas właśnie wzmagają się procesy doświadczania separacji sięgające aż 
instytucjonalnego charakteru w postaci izolacji śmierci w szpitalach czy do-
mach starców38. Izolowanie rysu nieśmiertelności jakim jest starość nasila się 
obecnie. Utożsamia się ją bowiem z niedołężnością, nieproduktywnością, uza-
leżnieniem od innych39.

34 B. Gembala, Śmierć i umieranie – zadaniem człowieka. Postmodernistyczne rozważania spo-
łeczno-etyczne (35-50), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2000, s.37.
35 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze ku innej nowoczesności, Warszawa 2002: Wy-
dawnictwo Naukowe Scholar; Z. Bauman, Etyka ponowoczesności, Warszawa 1996: PWN; 
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 
Warszawa 2001: PWN.
36 T. Świrydowicz, Czy psycholog jest potrzebny ludziom chorym na raka (95-104), [w:] J. Kol-
buszewski red., Problemy..., op.cit., 2000.
37 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000: Wydawnictwo Sic!, s.300.
38 A. Giddens, Nowoczesność …, op.cit., s.198-233.
39 Ł. Kałużny, Śmierć…, op.cit., 
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[…] podbój śmierci przez naukę wchodzi w sprzeczność z racjonalno-
ścią systemu; „trzeci wiek” staje się martwym ciężarem utrudniającym 
zarządzanie społeczeństwem. Grupa ta pochłania znaczącą część mająt-
ku społecznego (jaki stanowią pieniądz i wartości moralne), który i tak 
nie jest w stanie nadać jej jakiegokolwiek znaczenia40.

Jedna trzecia społeczeństwa zostaje w ten sposób odseparowana od reszty  
i skazana na stan ekonomicznego pasożytnictwa. Zdobyte w tym marszu 
śmierci tereny zostają obrócone w społeczne pustkowie. Skolonizowana do-
piero niedawno nowoczesna starość stanowi dla społeczeństwa takie samo 
brzemię, jak niegdyś skolonizowane społeczności tubylcze. Trzeci wiek jest 
zatem nader trafnym określeniem – jest rodzajem Trzeciego Świata. Dlatego 
obecnie, człowiek stary umiera „normalnie” w szpitalu, domu starców lub 
w hospicjum, co sprawia, że znajduje się w stanie niemal kompletnego „wy-
korzenienia” ze swego naturalnego, domowego środowiska. Dochodzi zatem 
do zerwania więzi rodzinnych i społecznych. Śmierć szpitalna, niemal zupeł-
nie wyeliminowała tradycję chrześcijańską ars bene moriendi i przyczyniła się 
do destrukcji struktury i treści obrzędowości religijnej41. Ale przebywanie  
w szpitalu lub domu spokojnej starości wcale nie oznacza dla człowieka stare-
go podobny jakościowo sposób umierania. Podeszły wiek stał się marginalną  
i aspołeczną częścią życia porzuconą gdzieś na obrzeżach, gettem, wyrokiem  
w zawieszeniu, staczaniem się w śmierć42. Oznacza to w istocie eliminację staro-
ści. W miarę, jak żywi żyją coraz dłużej, w miarę, jak „wygrywają” ze śmiercią, 
tracą swój symboliczny mandat. Trzeciemu wiekowi, skazanemu na wiecznie 
zwlekającą śmierć, odbiera się właściwy mu status, a wraz z nim wszystkie 
przysługujące mu dotąd uprawnienia. W innych formacjach społecznych 
starość była symbolicznym zwornikiem grupy. W tego typu społeczeństwach 
status starca, którego zwieńczeniem jest status przodka, cieszył się najwięk-
szym prestiżem. „Wiekowość stanowiła rzeczywiste bogactwo wymienialne 
na autorytet i władzę, dziś te „zaoszczędzone” lata można już tylko obliczać 
i akumulować, na nic nie można ich wymienić. Przyrost średniej długości 
życia prowadzi jedynie do wykluczenia starości jako takiej, a ta jest logicznym 
następstwem wykluczenia samej śmierci. 

Również w tym przypadku forma społeczna sprawnie wykonała 
swe zadanie, przemieniając starość w terytorium ‘społeczne’[…], 

40 J. Baudrillard, Wymiana..., op.cit., s.209.
41 M. Zawiła, Religia..., op.cit.
42 J. Barański, Czy starość jest umieraniem. Uwagi do socjoestetyki spojrzenia na ludzi starych 
(87-92), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2007.



182

ROZDZIAŁ 5

uspołeczniając tę część życia poprzez jej odizolowanie. Pod ‘dobro-
czynną’ formą śmierci naturalnej kryje się zatem antycypowana śmierć 
społeczna43.

A to dlatego, że wprzęgnięta w ‘postęp’, w to, co nieskończone, ucywilizowane 
życie jednostki, zgodnie ze swym własnym immanentnym sensem, nie powin-
no mieć końca. „Kto bowiem wciągnięty jest w proces postępu, ma zawsze 
przed sobą dalszy postęp: nikt, kto umiera, nie osiąga szczytu, bo ten oddala 
się w nieskończoność” 44. A skoro śmierć jest pozbawiona sensu, pozbawiona 
jest go również cywilizacja jako taka, która właśnie poprzez swoją bezsensow-
ną „postępowość” odciska na życiu piętno bezsensowności45. Śmierć natural-
na okazuje się być pozbawiona sensu, dlatego że grupa nie ma już w niej 
jakiegokolwiek udziału. Jest banalna dlatego, że wiąże się ze zbanalizowanym  
i kontrolowanym podmiotem jednostkowym, ze zbanalizowaną i kontrolowa-
ną komórką rodzinną, nie jest już bowiem ani zbiorową żałobą, ani zbiorową 
rozkoszą. Każdy grzebie swoich zmarłych. 

Cała namiętność znajduje zatem schronienie w śmierci gwałtownej 
[…] I nie ma tu znaczenia to, czy ta przypadkowa śmierć jest wyni-
kiem zbrodni czy katastrofy – z chwilą, gdy pozbywa się „naturalnej” 
racji, przemienia się w wyzwanie rzucone naturze, staje się sprawą całej 
grupy, domaga się zbiorowej i symbolicznej odpowiedzi, jednym sło-
wem – budzi namiętność do sztuczności46.

Technologia medyczna wyznacza postać i czas umierania bądź umożliwia 
ratunek przed śmiercią. Dostępność do technologii medycznej, związana  
z zasobami majątkowymi, staje się gwarantem wysokiej jakości usługi medycz-
nej. Technologia medyczna reifikuje relacje między pacjentem i jego rodziną  
a lekarzem i systemem opieki medycznej, reifikuje zmarłego. Ideologia tech-
nologii medycznej warunkuje brak odpowiedzialności za zdrowie i stwarza ba-
riery profilaktyki47. Układ finansowy więc, poprzez systemy ubezpieczeniowe  
 
 
 
 

43 J. Baudrillard, Wymiana…, op.cit., s.210.
44 Ibid, s.210
45 M. Weber, Polityka jako powołanie, Kraków 1998:Znak, s.122-123.
46 J. Baudrillard, Wymiana…, op.cit., s.212.
47 J. Baudrillard, Ekonomia polityczna śmierci (59-64), [w:] S. Rosiek, Wymiary śmierci, 
Gdańsk 2002: słowo/obraz Terytoria.
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i standardy leczenia, uzyskują wymierny ekwiwalent pieniężny, który określa 
jakość usług medycznych, a później i pogrzebowych48.

Śmiertelność w nowoczesności nie jest powszechną i nieuniknioną ce-
chą konstytutywną człowieka, jest ona zdekonstruowana do indywidu-
alnych przypadków, będących zawsze wynikiem postępującej choroby, 
patologii49.

Wierzenia, religia, w którą był zanurzony człowiek epoki tradycyjnej, zmniej-
szały ciężar śmierci poprzez nacisk na nieśmiertelność duszy i przedstawienie 
umierania jako jedynie pewnego etapu, a nie końca. Wraz z postępującą seku-
laryzacją, oraz pluralizacją tanatycznych dyskursów, dla rozsądnej liczby osób, 
które takiej interpretacji nie uznają, przestała religia pełnić rolę mechanizmu 
łagodzącego stres związany ze śmiercią. Zapoznany został sakralny aspekt 
śmierci. „Brak jest wyraźnie społecznie zdefiniowanej roli, która byłaby nośni-
kiem wzorców odczuwania, postrzegania i opanowywania zachowania wobec 
umierających i martwych. To niezaprzeczalne oznaki wyuczonej niezdolności 
[…] ugruntowanej wskutek przewlekłej zmowy milczenia”50. Zanik rytuału, 
który wyróżnia epokę nowoczesną, oznacza dla jednostki utratę psychicznego 
oparcia w sytuacjach wymagających przejścia z życia do śmierci. „Oznacza to 
zrzucenie konieczności wyboru i konstruowanie sensów na barki jednostki – 
co w poważny sposób osłabić może poczucie bezpieczeństwa ontologicznego  
i co równoznaczne jest z dalszą separacją śmierci”51. Pominięta zostaje du-
chowa praca z umierającymi, kwestia życia po śmierci, relacje z tym światem  
i innymi ludźmi52. A przecież „kto chce umrzeć młodo, musi się zestarzeć”, 
to jeden z tych banałów, w których bezsens, głęboki sens i jasny sens two-
rzą zgodną całość. Nikt nie chce umrzeć młodo, nikt nie chce się zestarzeć –  
 

48 M. Guiomar, Zasady estetyki śmierci (77-94), [w:] Rosiek, Wymiary…, op.cit.; M. Ragon, 
Pogrzeb-widowisko (329-340), [w:] S. Rosiek, Wymiary…, op.cit.; J. Perszon, Czy w społe-
czeństwie technologicznym jest miejsce na rytuały śmierci (197-2006), [w:] J. Kolbuszewski, 
Problemy..., op.cit., 2000.
49 Z. Bauman, Śmierć…, op.cit., s.165.
50 Ł. Kałużny, Śmierć…, op.cit., s.54; K. Marczewski, M. Kuszyk-Bytniewska, E. Rybus- 
Potępa, K. Janicki, Rytmy umierania (59-66), [w:] J. Kolbuszewski, Problemy..., op.cit., 2000.
51 Ibid., s.53.
52 T. Walter, Sociologist Never Die: British Sociology and Death (264-295), [w:] D. Clark 
ed., The Sociology of Death. Theory, Culture, Practice, Oxford 1993: Blackwell; T. Walter, 
Facing Death..., op.cit.; T. Walter, Sekularyzacja (232-261), [w:] C. Parkers, P. Laungani,  
B. Young red., Przemijanie w kulturach. Obyczaje żałobne, pocieszanie wsparcie, Wrocław 
2003: Astrum; Z. Mikołejko, Kłopoty z Panią Srogą, Gazeta Wyborcza, 1995, 31, X-XI,  
14-15; T. Walter, W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu, Warszawa 2009: 
WAB; E. KublerRoss, Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań 1998: Media Rodzina.
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mamy tu komplementarny banał, który jednak poszerza się o wymiar uznawa-
nej nie uznawalności naszego jestestwa bytującego w autodestrukcji.

Starzenie się, za pośrednictwem którego przedstawia się Nie naszej eg-
zystencji i nam się uwidacznia, to opustoszały region życia, pozbawiony 
jakiejkolwiek rozumnej pociechy; nie należy mieć żadnych złudzeń. 
Starzenie się czyni z nas bezświatowy wewnętrzny sens czystego czasu. 
Jako starzejący się stajemy się obcy naszemu ciału i zarazem bliżsi niż 
kiedykolwiek jego bezwzględnej masie. Gdy przekraczamy szczytowy 
punkt życia, społeczeństwo zabrania nam rozwoju, a kultura staje się 
ciężarem, którego już nie rozumiemy, i to raczej ona daje nam do zro-
zumienia, że nasze miejsce jako starego żużlu ducha jest na hałdach 
epoki. I wreszcie, starzejąc się, musimy żyć z umieraniem. Skandalicz-
ny wymóg, niesłychane upokorzenie, które przyjmujemy nie w poko-
rze, lecz jako upokorzenie, wszelkie objawy tej nieuleczalnej choroby 
dają się sprowadzić do niepojmowalnego działania wirusa śmierci,  
z którym przychodzimy na świat53.

Ukryte umieranie i ukryta śmierć zmienia także sam proces żałoby. „Nie 
sposób […] mówić o żałobie w oderwaniu od kulturowego odczytania sa-
mej śmierci. Stanowi ona klucz do zrozumienia przemiany zachodzącej  
w stosunku do wszelkich praktyk funeralnych, lecz wręcz określa i drastycznie 
ogranicza ich obecny charakter”54. Żałoba zawsze zmierza do przezwyciężenia 
poczucia straty, ale współczesny człowiek myli ją z depresją, która poczucie to 
potęguje. Już Z. Freud pisał, „Z jednej strony jest ona [melancholia] podob-
nie jak żałoba reakcją na realną stratę obiektu, ale jest ona ponadto związana 
z warunkiem, którego brak w normalnej żałobie, lub który występując, prze-
mienia się w patologię”55. Tym warunkiem miałoby być zakłócenie poczucia 
własnej tożsamości i zubożenia „ja”. Żałoba zmierza więc do przezwyciężenia 
poczucia straty, ma charakter intrygujący wspólnotę, aktualizuje i wzmacnia 
więź w grupie. Społeczeństwo zaczyna bardziej koncentrować się na osobie 
cierpiącej z powodu żałoby. Podaje się jej środki uspokajające, ażeby ten stan 

53 J. Amery, O starzeniu się. Bunt i rezygnacja, Warszawa 2018: Wydawnictwo Aletheia, s.154-155.
54 J. Myszkorowski, Współczesna żałoba miejska – żałoba marginalizowana (342-352), [w:]  
J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2005, s.343; A. M. di Nola, Triumf śmierci. Antro-
pologia żałoby, Kraków 2006: Universitas.
55 Z. Freud, Żałoba i melancholia, [w:] K. Pospiszyl red., Zygmund Freud: człowiek i dzieło, 
Wrocław 1991: Ossolineum, s.301.
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ograniczyć, a żałobę skrócić56. Otoczenie stara się żałobnika rozerwać, aby 
jak najszybciej o śmierci zapomniał, niweczy ona bowiem spokój innych, jest 
zagrożeniem dla spokoju i ładu życia. Śmierć i wszystko, co z nią związa-
ne, stało się domeną specjalistów. Wykształciła się nowa dziedzina związana  
z praktykami w postępowaniu ze zmarłymi, tanatopraksja, która wiąże się 
m.in. z metodami rekonstrukcji zwłok, ich balsamowaniem itp.57, ”[...] roz-
liczne praktyki przemysłu funeralnego, takie jak: tanatopraksja, ługowanie, 
kremacja i syntetyzowanie diamentów z prochów zmarłych. Te działania mają 
udowodnić współczesnym, że przecież sobie ze śmiercią radzimy, że pokona-
liśmy jej grozę”58. Ciała nie trzyma się już w domu, by mogła się nim opieko-
wać rodzina; nasza rola została w tym względzie zredukowana tak dalece, że 
nie jesteśmy już nawet publicznością, zawiadamia się nas po prostu o terminie, 
w którym zwłoki są gotowe do kremacji lub pochówku, a i w tych ważnych 
rytuałach nie mamy do wykonania żadnych bezpośrednich działań59.

Nowa sztuka pogrzebu doskonale radzi sobie z usunięciem ciała, nie 
jest jednak w stanie dać takiego rozumienia śmierci, która pomaga-
łaby ludziom zintegrować ją z sensem życia. Dzieje się tak, ponieważ 
współczesne społeczeństwo, pozbawione oparcia w nieistniejącej już 
społecznej strukturze nadziei chrześcijańskiej, staje się coraz bardziej 
metaforycznie bezradna wobec śmierci60.

Społeczeństwo nie życzy sobie widzieć znaków i symboli, przypominają-
cych o śmierci. Osobom, które straciły kogoś bliskiego, nie pozwala się na  
 

56 J.A. Coen, A.P. Mannarino, E. Deblinger, Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci 
i młodzieży, Kraków 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; H. Aleksander, Do-
świadczenie żałoby: różne rodzaje śmierci, różne typy śmierci, Poznań 2001: Wydawnictwo 
W drodze; H.G., Prigerson, M.K., Shear, E., Frank, L.C., Beery, LR., Silberman, J. Prigerson, 
Traumatic grief: A case of loss-induced trauma, American Journal of Psychiatry, 1997, 154(7), 
s.1003-1009.
57 I. Migdał, K. Maksymowicz, J. Kawecki, Tanatopraksja – praktyki postępowania ze zmar-
łymi, ze szczególnym uwzględnieniem metod rekonstrukcji wizerunku zwłok (243-244), [w:]
J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2003; K. Maksymowicz, I. Migdał, J. Kawecki, 
Balsamowanie zwłok – renesans metod utrwalania zwłok (245-247), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy..., op.cit.; K. Turek, Tym, którzy odeszli. Współczesne pożegnania i wspomnienia 
żałobne (347-355), [w:]  J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit.; W. Wysoczyński, Koncept 
‘umieranie’ w ujęciu językowo-kulturowym (547-560), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., 
op.cit., W. Wysoczyński, Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa, Wrocław 2012: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
58 Z. Rudnicki, Tanatotabu..., op.cit., s.132.
59 Ch. Barnard, Godne życie, godna śmierć: wybitny kardiolog o eutanazji i samobójstwie, 
Warszawa 1996: Wydawnictwo CIS, cop.
60 J. Perszon, Czy w społeczeństwie technologicznym jest miejsce na rytuały śmierci (197-206), 
[w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2000, s.206.
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manifestowanie żalu, lecz oczekuje się od nich natychmiastowego powrotu 
do ‘normalności’.

Gdy zlaicyzowani ludzie odrzucili religijny fundament swojej cywili-
zacji, ich pozbawione transcendencji rytuały mogą być tylko żałosną 
maskaradą i próżnią, która czeka na dopełnienie61.

Śmierć wpisana została w mechanizmy gry rynkowej, jako zespół potrzeb 
konsumpcyjnych zaspokajanych w przygotowaniach do śmierci, obyczajach 
pogrzebowych itd., oraz przestrzeni intelektualnych i emocjonalnych barier 
jej doświadczenia. Stąd wiele aspektów obecności śmierci we współczesnym 
świecie można opisać właśnie w tych kategoriach.

[…] obrzędy i obyczaje pogrzebowe, można przez nie opisać treść 
kulturowego doświadczenia śmierci, a dziś pacyfikowane jest przez 
mechanizmy cen za usługi pogrzebowe i za utrzymanie nagrobków; 
to one dyktują formę i wpływają na emocje tych, którzy śmierci 
doświadczają62.

Dzisiaj w mieście nie ma już żadnych oznak śmierci. Społeczeństwo nie robi 
już żadnej przerwy; zniknięcie jakiejś jednostki nie wpływa ujemnie na jego 
ciągłość.

Żałoba w wielkich miastach jest dziś zjawiskiem niechcianym, wzbu-
dzającym wstręt i odrazę. Empatię zastąpiła apatia, brak zrozumie-
nia i swoisty, zbiorowy eskapizm. Ucieczka przed śmiercią, przed jej 
świadomością, zyskuje coraz bardziej irracjonalne postacie. Wyparcie 
tradycyjnych oznak żałoby z krajobrazu miejskiego ma prowadzić do 
pozornego tryumfu człowieka nad śmiercią. Następujące równolegle 
przeniesienie oznak umartwiania do świata cyfrowego czyni żałobę ste-
rylną i bezpieczną, ale niezwykle ją przy tym trywializuje i burzy to, 
co zawsze było w niej najważniejsze – więź międzyludzką, poczucie 
przynależności do wspólnoty63.

Dlatego, ból może trwać w sercu człowieka osieroconego, ale dzisiaj na całym 
Zachodzie odrzuca się okazywanie go publicznie. Wyróżnia się trzy kategorie 
osób w żałobie. Są to: (1) ci, którym udało się od niej całkowicie uwolnić; 
osoba taka musi zachowywać się tak, jakby nic się nie stało, prowadzi normal-
ne, niczym nie zakłócone życia: zajmij się czymś, keep busy…; (2) ci, którym 

61 Ibid., s.206.
62 J. Barański, Chichot za plecami…, op.cit., 69.
63 J. Myszkorowski, Współczesna…, op.cit., s.351.
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udało się ukryć przed innymi i zachować tylko dla siebie; tu prawie nic nie 
przenika na zewnątrz i żałobę przeżywa się w samotności. Żałoba jest exten-
sion of modesty, praktykowaniem skromności. Jest to niewątpliwie postawa 
najbardziej popierana przez zdrowy rozsądek, który dopuszcza pewne mani-
festowanie uczuć, zastrzegając jednak, że musi być ono skryte; (3) ci, któ-
rzy ukazują ją na zewnątrz; są to osoby uparcie obstające przy swojej żałobie,  
a które wykluczone są ze społeczeństwa, traktowane jak ktoś, kto postradał 
zmysły. Owa konwencjonalizacja żałoby doprowadziła do usunięcia śmier-
ci ze sfery publicznej, a zanik żałoby i wypracowanie społecznych zachowań  
w jej miejsce spowodowało izolację rodziny przeżywającej śmierć od kręgu jej 
znajomych.

Zmiana widzenia śmierci i związanej z nią kultury dokonuje się już  
w postępie geometrycznym, w czasie jednego pokolenia. Dzieci nie party-
cypują już w tym procesie. Nie zabiera się ich do szpitala, hospicjum, na 
pogrzeb, tłumacząc, że dziecinna wrażliwość do tak drastycznych scen nie 
jest przygotowana. Z drugiej strony dziecko obecnie styka się ze śmiercią  
o wiele częściej niż jego przodkowie. A to za sprawą mediów, gdzie pojawia 
się śmierć iluzoryczna, nienaturalna (bajki, np. śpiąca królewna; gry kompu-
terowe, np. bohater, który ma dziesięć żyć), lub też masowa, co prowadzi do 
znieczulenia na samą śmierć. Taka oddalona, nie dotyczy odbiorcy, a więc nie 
istnieje. Narzuca ona określoną narrację, związaną z umieraniem i śmiercią. 
Ważne tu miejsce zajmuje pojęcie ‘lekkiej śmierci’, obejmujące wyobrażenie, 
iż umierający nie cierpiał w chwili zgonu, tylko ‘łagodnie zasnął’, albo ‘śmier-
ci tragicznej’ obejmującej nagłe zgony w wypadkach, np. samochodowych 
bądź morderstwach, czy ‘śmierci opłakiwanej’, która nawiązuje do wielkości 
straty, jaką ponieśli żyjący przez utratę bliskiej osoby. Wszystkie te rodza-
je śmierci są modelowane poprzez przekaz, głównie obrazowy, kształtujący 
wzorce zachowań i postaw z zaszczepioną uprzednio obojętnością aksjologicz-
ną i dystansem emocjonalnym. Skutkiem tego jest „pasywne uczestnictwo 
w dostępie […] do zróżnicowanych ofert doświadczania świata oraz łatwość 
uchylenia się od zobowiązań, które to one na nas nakładają”64. Obrazami kul-
tury medialnej wprowadza fikcję w świat codziennego doświadczania – jej 
prezentacja określa wymiary świata, jego dynamikę społecznych konfiguracji; 

„wytwarza przedmioty pragnień i lęków; formułuje projekty tak społeczne, jak 
i indywidualne; nadaje wreszcie obrazową postać preferowanym stylom życia 

64 J. Barański, Anestetyzacja tanatyczna…, op.cit. s. 40.
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i inscenizuje życie jako przestrzeń przeżycia”65. Kultura, w której codzienność 
poddana została władzy informatyzacji i technologizacji, czego rezultatem jest 
swoiste odprzedmiotowienie dotychczasowe doświadczenia kulturowego, po-
nieważ jego sensy stały się zbyteczną ‘nadwyżką znaczenia’, która dla języka 
zinformatyzowanego, dostosowanego do użyteczności technologicznej, jest 
pozbawiona sensu.

W sferycznej przestrzeni kulturowej doszło do infantylizacji naszego sto-
sunku do śmierci jako rezultat rozszczepienia podstawowych wartości i roz-
proszenia sensów kultury. W rezultacie jednostkowe wyzwolenie się z obrzę-
dów i zwyczajów związanych ze śmiercią i umieraniem, czyli odstąpienie od 
rytuałów społecznych, które zobowiązują jednostkę do doświadczania śmierci, 
to nic innego jak ucieczka w lęku przed śmiercią. A wykorzenienie śmier-
ci jako kresu egzystencji z życia codziennego, którego perspektywa czasowa 
uległa spłaszczeniu do nieodległej chwili i rozdarcie na chwile przypadkowej 
sprawiło, że świadomość jednostki jest świadomością wyłącznie teraźniejszo-
ści. Brak orientacji przyszłościowej sprawia, że obecność śmierci została wy-
parta ze świadomości jednostki i co ważniejsze, świadomości społecznej, która 
w tę lukę próbuje wprowadzić ideał nieśmiertelności66.

[…] pozbawiona swojego własnego charakteru nabiera z jednej stro-
ny cech negatywnych, czego, co przychodzi jako krzywda, cierpienie, 
niepotrzebne oraz niechciane dotknięcie tego, co z pewnością nie jest 
niczym dobrym, z drugiej otwiera nadzieję na wyleczenie, tzn. w pew-
nym sensie, pozwala na wiarę w nieśmiertelność, w pewną specyficzną 
jej odmianę67.

Człowiek współczesności to pan codzienności. Jest podmiotem zdehumani-
zowanym, bowiem

[…] zniewolonym rzeczowością swej egzystencji, którą rozporządzają 
instancje realizujące potrzeby, czyli instancje produkcyjne, usługowe  
i finansowe, odnajdujące duchowość jedynie tam, gdzie można zapre-
zentować towar bądź usługę68.

65 Ibid., s.42.
66 K. Maksymowicz, M. Zawadzki, T. Jurek, Zmagania długowieczności ze śmiercią (91-93), 
[w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2006.
67 J. Dausset, czy kiedyś będzie można zwyciężyć śmierć? (243-253), [w:] Ch. Chabanis, 
Śmierć..., op.cit., s.247.
68 J. Barański, Chichot…, op.cit., s.66.



189

MITOLOGIZACJA NAUK MEDYCZNYCH...

Społeczeństwo ponowoczesne wypracowało nowy model śmierci bez śmierci, 
a w każdym razie bez umierania, co przekłada się na język, w jakim o niej 
mówimy. „Nie wypada już dziś mówić o śmierci wprost, nazywać jej po imie-
niu, stąd coraz częściej stajemy wobec niestosowności jej opisu, semantycz-
nej próżni, która ją otacza”69. W nieśmiertelności zawiera się już zaprzeczenie 
tego, czym jest lub mogłaby być śmierć. Poza tym ujawnia się pewnego rodza-
ju zamknięcie na śmiertelność, umożliwiająca nie tylko własną ekspresję, lecz 
wprowadzające pustkę, niemożność więzi, rozmowy. „W tym wypadki można 
mówić również o iluzji: wiadomo, że śmierć jest konieczną, jednakże zacho-
wujemy się tak jak gdyby nie istniała. Tego typu formę nieśmiertelności moż-
na próbować określić jako istniejącą w sposób nieobecny”70. Doświadczenie 
śmierci ulega więc „kulturowemu rozpadowi, przesunięta zostaje w medycznej 
ideologii przez naukowo-technologiczną utopię wiecznego życia”71.

Utożsamienie choroby ze śmiercią powoduje, że wyrzekamy się umiera-
nia, zwłok, ciała należącego do człowieka, nadal nim będącego.

Człowiek Zachodu dopuścił do tego, by śmierć – która kiedyś była 
traktowana jako oczywisty i nieunikniony rezultat narodzin – znik-
nęła nam z oczu i skryła się w zaciszu szpitali i zakładów pogrzebo-
wych. Staliśmy się w efekcie klinicznie sterylnym społeczeństwem, 
które ściśle segreguje: umieszcza w osobnych przegródkach to, co boli,  
w osobnych zaś to, co przyjemne – rozwiązanie, które na dłuższą metę 
psychologicznie się nie sprawdza. Wyłoniło się z tego coś graniczącego 
bez mała z negowaniem realności śmierci – co objawia się wstydliwym 
niemal stosunkiem do żałoby i przekonaniem, że im szybciej się o niej 
zapomni, tym lepiej72.

 Zachodzące na przestrzeni wieków przeobrażenia społeczno-kulturowe 
doprowadziły w rezultacie do wykreowania się nowego, ponowoczesnego mo-
delu śmierci, który ma z jednej strony charakter rozmyty, z drugiej zaś zracjo-
nalizowany. Rozmyty, jako że dyskurs na temat śmierci ma obecnie wymiar 
bioetyczny, religijny, medyczny, filozoficzny, psychologiczny, socjologiczny, 
kulturoznawczy, antropologiczny, literaturoznawczy, prawny i ekonomiczny. 
A wszystkie te perspektywy przenikają się, odsłaniając niespójny obraz umie-
rania i śmierci.

69 Ibid., s. 67.
70 M. Szabat, Między definicją a doświadczeniem (33-38), [w:] J. Kolbuszewski red., Proble-
my..., op.cit., 2008, s. 36-37.
71 J. Barański, Anestetyzacja tanatologiczna…, op.cit., s.43.
72 M. Szabat, ibid., s.27.
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Umieranie wydaje się być przede wszystkim czymś w rodzaju doświad-
czenia rozumianego w perspektywy życia, sygnalizując, z jednej stro-
ny, wymiar nicości, czy niebytu, wprowadzając z drugiej, sferę sacrum. 
Zanim bowiem doszło do zlaicyzowania tematu śmierci, mieściła się 
ona właśnie w tej sferze, związana ściśle z ujmowaniem człowieka 
jako ‘złożonego’ z duszy i ciała, a w związku z tym uwikłana w dyskurs  
o marności świata ziemskiego, nicości, czy życia po śmierci73.

Z drugiej strony zracjonalizowany, to znaczy z woli ludzkiej uczyniono czyn-
nik suwerenny, zdolny występować przeciw i ponad naturę, oderwanego od 
niej74. Pojawiła się więc konieczność zmiany definicji śmierci i wyodrębnienia 
jej różnych rodzajów75. Ewoluowanie w kierunku biologicznego ujmowania 
życia i śmierci człowieka nie jest niczym nowym. Już w starożytności Galen  
z Pergamonu wyróżnił trzy kluczowe narządy: serce, mózg i płuca. Brak czyn-
ności oddechowej w kulturze greckiej utożsamiony był z początkiem śmierci. 
W 1740 roku duński anatom Winslow określił ‘pewne oznaki śmierci’: stęże-
nie pośmiertne, plamy opadowe oraz stwierdził, że zjawiska te dokonują się 
przez autolizę. Tym samym opisał końcowy etap procesu śmierci, natomiast 
jego początek został określony pod koniec XVII stulecia76. Marie Francois 
Xavier Bichot w 1800 roku po raz pierwszy poruszył problem 

neurologicznych kryteriów śmierci i jasno zdefiniowany został jej zdy-
socjonowany charakter. Bichot kwestionuje panujące w jego czasach 
przekonanie, że śmierć jest odwrotnością życia, a uważa, że jest ona ja-
kościowo innym procesem ogarniającym organizm stopniowo. Twier-
dzi, że życie jest możliwe dzięki ścisłemu związaniu ze sobą funkcji 
poszczególnych narządów organizmu, a ich rozerwanie oznacza zwięk-
szenie stopnia nieuporządkowania, który przybliża organizm do śmier-
ci „życie jest ciągłym przeciwstawianiem się śmierci” – w ten sposób 
puentuje Bichot ten nurt swoich rozważań77.

Bichot jako pierwszy używa pojęcia śmierć mózgowa. Nie czyni tego w spo-
sób intuicyjny i przypadkowy, ale przytacza na poparcie swojej tezy niezwy-
kle ważkie argumenty fizjologiczne oraz wyniki obserwacji klinicznych i ba-
dań empirycznych. Pierwsze opisy obserwacji klinicznych wskazujących na 

73 Ibid., s.33; P. Aries, Człowiek…, op.cit., s.336 i nast.
74 F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 
2006: Znak, s., 156-160.
75 J. Kawecki, Ł. Szleszkowski, R. Susło, K. Maksymowicz, Rodzaje i przyczyny śmierci (211-
213), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2004.
76 A. Van Hoof, Thanatos und Asklepios. Die antike Arzte zum Tod standen. Hirntod. Zur 
Kultur geschichte der Todesfestellung, Frankfurt am Main: Schliech T. and Wiesemann C.
77 W. Iwańczuk, Śmierć mózgu, Wrocław 2010: Cornetis sp.z o.o., s.91.
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możliwość pierwotnego zatrzymania oddechu, poprzedzającego zatrzymanie 
czynności serca przedstawili neurochirurdzy: Harvey Cushing i Victor Hor-
sley na przełomie XIX i XX wieku. Po raz pierwszy pełną symptomatologię 
śmierci mózgu opisali w 1959 roku P. Mollaret i M. Goulou w Paryżu oraz 
P. Wertheimer i M. Jouvet w Lyonie78. Sprawiło to, że medyczna definicja 
śmierci uwzględnia różne sposoby jej dookreślania79, (1) Definicja klasycz-
na wskazuje na nieodwracalne ustanie krążenia krwi jako śmierć człowieka. 
(2) Definicja śmierci mózgu (tzw. definicja nowa), utożsamia śmierć mózgu 
ze śmiercią człowieka80. (3) Definicja śmierci mózgowej (tzw. nowa definicja 
zmodyfikowana) mówiąca o trwałym i nieodwracalnym ustaniu funkcji pnia 
mózgu, decydującym o śmierci człowieka jako całości81. Koncepcja śmierci 
mózgu jest złożoną filozoficzno-medyczną konstrukcją, modyfikującą obo-
wiązujący od połowy lat 50- tych ubiegłego wieku paradygmat o objawach 
śmierci człowieka. Jej warstwę medyczną stanowi opis biologicznego fenome-
nu, jakim jest izolowana śmierć mózgu, wskazanie jego patofizjologii, pew-
nych objawów diagnostycznych oraz praktycznych testów rozpoznawczych. 
Istotą ujęcia filozoficznego jest uzasadnienie nadania temu zjawisku rangi no-
wego kryterium śmierci. Obszarem wspólnym obu dziedzin jest zaś wskazanie 
anatomicznej bądź funkcjonalnej interpretacji kryterium śmierci mózgowej. 
Jej koncepcja nie istnieje w próżni, lecz wpisuje się w wizję bytu człowieka 
w dużej mierze zdeterminowaną jej kulturowym, obyczajowym i religijnym 
tłem. Dlatego też jej praktyczne stosowanie jest wypadkową wielu złożonych 
uwarunkowań. Drogą do przyjęcia koncepcji śmierci mózgowej utorowało 
kilka wydarzeń: - zmiana postrzegania śmierci; - rozwój technologii medycz-
nej; - powstanie transplantologii. Koncepcja śmierci mózgu powstała w od-
powiedzi na niewystarczalność krążeniowych kryteriów śmierci w odniesieniu 
do chorych z krytycznym uszkodzeniem mózgu. Powodem tego była kon-
frontacja tradycyjnego pojmowania śmierci z nową, niespotykaną do tej pory 
sytuacją, która została wykreowana przez rozwój technologii medycznej.

78 Ibid., s.98.
79 M. Zawiła, Religia i śmierć. Trajektoria umierania i jej religijne elementy na przykładzie 
środowisk hospicyjnych w Polsce, Kraków 2008: Nomos.
80 K. Maksymowicz, W. Szarek, J. Piechocki, Śmierć mózgu – śmierć osobnicza. Postawy 
rodzin potencjalnych dawców narządów i tkanek do celów transplantacyjnych (239-242), [w:] 
J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2003.
81 Stanowisko Krajowych Zespołów Specjalistycznych w Dziedzinach Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii, Neurologii, Neurochirurgii i Medycyny Sądowej w Sprawie Kryteriów Śmierci 
Mózgu, 1994-2005 [w:] K. Szewczyk, Etyka i deontologia lekarska, Kraków 1994: PAU, s.200.
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Przypadek Terishy Marshall […] 19.04.1993 roku 28-letnia Trisha 
Marshall będąca w 17 tygodniu ciąży, w przypadkowej strzelaninie 
doznała rany postrzałowej głowy. Z klinicznymi objawami śmierci 
mózgu trafiła do szpitala, gdzie w drugiej dobie pobytu rozpoznana 
zostaje śmierć mózgowa. 04.08.1993 roku w 104 dobnie po stwier-
dzeniu śmierci mózgowej drogą cięcia cesarskiego urodziło się zdrowe 
dziecko. Fulroth – położnik puentuje to wydarzenie słowami: ‘To jest 
cud’. […] Głos zabrali zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy koncep-
cji śmierci mózgowej. Przeciwnicy argumentowali, że przypadki te są 
koronnym dowodem na to, że organizm człowieka należy traktować 
jako psychiczno-fizyczną jedność, a rozszczepienie tych dwóch skła-
dowych prowadzi do takich paradoksów, jak nazywanie żywego ciała, 
reagującego gorączką na infekcję, krwawiącego, generującego czynność 
skurczową macicy zdolnego do podtrzymania, ciąży, zwłokami. Z dru-
giej strony wielomiesięczne utrzymanie czynności krążenia podważa 
tezę, że mózg jest narządem krytycznym dla funkcjonowania organi-
zmu jako całości lub świadczy o tym, że czynność podwzgórza zostaje 
zachowana, co z kolei przeczy definicji śmierci mózgu jako ustanie 
wszystkich jego funkcji82.

Należy tu zaznaczyć, że rozumienie sformułowania ‘całego człowieka’ odnosi 
się do śmierci wszystkich bez wyjątku jego organów, natomiast „termin ‘jako 
całości’ zakłada ścisłe ustrukturowanie organów w pewien system, w którym 
nadrzędną funkcję integracyjną pełni jeden organ – mózg, a konkretnie pień 
mózgu”83.

Śmierć somatyczna (kliniczna) – śmierć komórkowa (absolutna), to 
inny sposób pojmowania i definiowania śmierci84. Stan śmierci klinicznej jest 
uważany za stan odwracalny przy pomocy odpowiednich zabiegów reanima-
cyjnych, i jest traktowany jako część procesu umierania85. Śmierć komórko-
wa - absolutna następuje wraz ze śmiercią kliniczną. „Dopiero w momencie 
zatracenia tożsamości gatunku w komórkach, pozbawiania wzorca koordy-
nującego ich pracę lub całkowitego biologicznego załamania […] następuje 
śmierć absolutna”86. Z kolei L.-V. Thomas traktuje śmierć jako proces odda-
nia ciała ludzkiego przyrodzie „ostatecznym kresem życia jest dopiero mine-
ralizacja ciała, poprzedzona jego rozkładem”87. Niemniej śmierć traktowana 
jest generalnie jako stan, natomiast umieranie jako proces dłuższy lub krótszy,  

82 W. Iwańczuk, Śmierć…, op.cit., s.294.
83 M. Zawiła, Religia i śmierć…, op.cit., s.18.
84 M. Wańczowski, Księga żałoby i śmierci, Opole 1993: nakładem autora, s.343.
85 J. Glazur, Umieranie i definicja śmierci (25-28), [w:] J. Kolbuszewski red., Wybrane proble-
my współczesnej tanatologii, T.1, Wrocław 1997: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
86 Ibid., s.27.
87 L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, Łódź 1991: Wydawnictwo Łódzkie, s.25-27. 
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ale trwający i rozciągnięty w czasie: proces bezpośrednio poprzedzający śmierć  
i do niej właśnie prowadzący.

W odróżnieniu od śmierci proces umierania, dopóki świadomość czło-
wieka nie zostaje z przyczyn fizjologicznych wyłączona, jest z całą pew-
nością w pełni doświadczany przez podmiot – człowieka umierającego. 
Ta cecha umierania powoduje, że zjawisko to rozumiane jest mniej 
abstrakcyjnie od śmierci, częściej w kontekście konkretnej sytuacji  
i kondycji człowieka, zarówno fizjologicznej, jak i społecznej oraz psy-
chicznej i emocjonalnej88.

Śmierć i czas wydłuża się zależnie od woli lekarza89; nie może on pokonać 
śmierci, ale może postanowić, jak długo będzie trwało umieranie, czy będzie 
to kilka godzin, czy kilka lat. Czas ten zależy także od ustaleń z rodziną, ze szpi-
talem, a nawet z sądem. Jednak ostatecznie zależy od decyzji lekarza. Doszło 
do tego, że przedłużanie umierania stało się celem samym w sobie i że służby 
szpitala odmawiają przerwania zabiegów, które sztucznie podtrzymują życie. 
Śmierć przestano uważać za konieczne zjawisko naturalne. Jest ona przegraną, 
a business last. Lekarz jest jednak rzecznikiem społeczeństwa. Gdy nadchodzi 
śmierć, uważa się ją za przypadek, rezultat niemocy lub jakiejś niezręczności, 
coś, o czym trzeba szybko zapomnieć. Śmierć została zatem tak zorganizowa-
na, by można było pogodzić przypadkowe, a czasem nieuniknione zderzenie  
z psychicznym bezpieczeństwem, które ma gwarantować szpital. Ponadto 
personel szpitalny uściślił, co uważa za właściwy sposób umierania: jest to 
śmierć tego, kto udaje, że nie umrze. Najlepszym sposobem jest niewiedza 
chorego, który powinien scedować odpowiedzialność za swoją chorobę, umie-
ranie czy śmierć na personel szpitala. Chory przyjmuje więc postawę pasywną, 
którą podtrzymuje się podając mu środki uspokajające, zwłaszcza w momen-
cie umierania. Pogłębia się powszechna praktyka okłamywania chorego. Dziś  
z motywacją oszczędzania chorego nikt nie oznajmia mu zbliżającej się śmierci.

 W szpitalach korzysta się z niejasnych sytuacji, by wybrać najlepszy 
moment na dokonanie określonych czynności: na chwilę przed zgonem zamy-
ka się oczy zmarłym, bo wtedy jest łatwiej. Albo urządza się to w ten sposób, 
by umierali wcześnie rano, tuż przed końcem nocnej zmiany. Śmierć nie na-
leży więc już ani do umierającego, który nie ponosi za nią odpowiedzialności 
i nie zdaje sobie z niej sprawy, ani do rodziny przekonanej o swojej niemocy. 

88 M. Zawiła, Religia…, op.cit., s.24.
89 R. Braun, Lekarz w obliczu śmierci (231-242), [w:] Ch. Chabanis, Śmierć..., op.cit.
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Jest zarządzana i organizowana przez biurokrację, która, mimo swej kompe-
tencji i humanitarności, traktuje zmarłego jak swoją własność, jako sprawę, 
która w imię dobra ogółu powinna sprawiać jej jak najmniej kłopotu.

Instytucjonalizacja śmierci wraz z jej medykalizacją osacza zmarłego  
w niedostępnym dla innych miejscu społecznego wykluczenia. Instytucje me-
dyczne, ale i pogrzebowe wręcz chronią nas przed doświadczeniem śmierci. 
Ideałem dla współczesnego człowieka jest śmierć nagła, bezbolesna, śmierć we 
śnie. Ludzie chcą więc umierać z wyłączeniem świadomości. 

Problemem staje się starość i perspektywa umierania ‘na raty’, z towarzy-
szącym mu cierpieniem, osamotnieniem czy porzuceniem przez najbliższych90.

[…] holistyczna opieka, zajęcie się totalnym cierpieniem wraz z jego 
wymiarem psychicznym i duchowym oraz doskonalenie ‘jakości życia’ 
tej fazy – skazane zostały na klęskę. Hospitalizacje bowiem są częścią 
zarządzania tego samego systemu ekonomicznej wymiany, co kryty-
kowana przez ruch hospicyjny medykalizacja. Podlegają one proce-
som instytucjonalizacji, rutynizacji, profesjonalizacji, biurokratyzacji, 
wszechwładzy, biowładzy, koncentrującej się na ciele, co w konse-
kwencji prowadzi do fragmentaryzacji tożsamości osoby i fragmenta-
ryzacji więzi wspólnotowych91.

Krytyczna stała się sama idea wyłączenia ostatniej fazy życia, starości, z całego 
kontekstu egzystencji, otoczenia i więzi społecznych. 

Fragmentaryzacja, która doprowadziła najpierw do powstania fazy 
dzieciństwa, zaznaczyła się do powstania fazy dzieciństwa, zaznaczyła 
się izolacją i ‘społeczną śmiercią’ ludzi starych, wyłączyła i zepchnęła w 
zaułki umierających. Hospitalizacje tkwią w ramach kultury oficjalnej, 
gdzie śmierć – poza zrytualizowanymi ceremoniami skupionymi na 
masowej śmierci – zostają oddalone do zamkniętej zony92.

90 G. E. Kwiatkowska ed. Old age in the perception of postmodern man, Łódź 2021: Wydaw-
nictwo Naukowe ArchaeGraph.
91 A. E. Kubiak, Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności, Kra-
ków 2014: Universitas, s.9; P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 
1997: PIW; J. Baudrillard, Wymiana symboliczna i śmierć, Warszawa 2007: Wydawnictwo 
Sic!’; A.E. Kubiak, M. Surikowa, The hospice Movement: Rhe Example of Conflict Rationali-
zed Institutionalization, Sociologia, 2010, 42, 3, s.237-254.
92 A. E. Kubiak, Inne śmierci…, op.cit., s.9; M. Mulkay, Social Death in Britain (31-49), [w:] 
D. Clark red., The Sociology of Death. Theory, Culture, Practice, Oxford 1993: Blackwell.
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Dalszy postęp techniki jest błyskawiczny i w prosty sposób przekłada się na 
rezultaty osiągnięć medycznych. Medycyna staje się niekwestionowanym de-
terminantem postaw kulturowych wobec śmierci93.

Idea opanowania natury w prosty sposób została przełożona na możli-
wość i nadzieję opanowania choroby, bólu, cierpienia i śmierci. Czyn-
niki te stały się możliwe do kontrolowania w taki daleki sposób, iż to 
już nie natura pozwala umrzeć, ale o śmierci pacjenta mógł decydować 
lekarz za pośrednictwem skomplikowanej aparatury medycznej94.

Wiąże się to z przyjęciem nowego kryterium śmierci, co można uznać za prze-
łomowe wydarzenie, które dookreśla idee modelu śmierci zracjonalizowanej,  
a które obecnie przekształciły się w model śmierci na uzgodnienie. Stopniowa 
paternistyczna aksjologia ideologii szpitalnej zaczęła ustępować zasadzie au-
tonomiczności, jako podstawie bioetyki95. „Śmierć została zamieniona z du-
chowego przejścia ze świata doczesnego w zaświaty, w zjawisko medyczne”96,  
co w rezultacie prowadzi do medykalizacji nadziei97.

Nadziei na wyzdrowienie i na ucieczkę przed śmiercią. Medykalizacja 
nadziei nie polega na wykluczeniu perspektywy religijnej z myślenia 
o śmierci, ale na fakcie, iż to medycyna z jej metodami leczenia sama 
stała się obiektem ludzkiej nadziei. To nie w religii i idei pośmiertnej 
egzystencji współczesny człowiek szuka nadziei, a w uzdrowieniu, ule-
czeniu i w konsekwencji ucieczce przed śmiercią98.

Śmierć odsunięta została, a w wielu przypadkach i odrzucona zarówno przez 
jednostkę, jak i społeczeństwo99. Ten model śmierci promowany jest nie tyl-
ko w literaturze filozoficznej, naukowej, ale i w mass-mediach, gdzie śmierć 
pokazywana jest jako abstrakcyjna, zapośredniczona. Częste i bezosobowe, 

93 A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005: 
Universitas.
94 K. Sobczak, współczesne postawy wobec śmierci (35-40), [w:] J. Kolbuszewski red., Proble-
my..., op.cit., 2009, s.37.
95 K. Sobczak, Współczesne postawy…, op.cit., s.39; K. Sobczak, Lęk, nicość i respirator. 
Wzorce śmierci w nowożytnej cywilizacji Zachodu (14-62), [w:] M. Gałuszka, K. Szewczyk 
red., Umieranie bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej, Warszawa – Łódź 1996: PWN.
96 M. Ogryzko-Wiewiórowska, Rodzina i śmierć, Lublin 1994: Wydawnictwo UMCS, s.74;  
T. Walker, The Eclipse of Eternity, London 1996: McMillan Press, s.81 i nast.
97 T. Walter, Sekularyzacja (232-261), [w:] C.M. Parkers, P. Laungami, B. Young red., Prze-
mijanie w kulturach. Obyczaje żałobne, pocieszenie, wsparcie, Wrocław 2001: Wydawnictwo 
Astrum, s.83.
98 M. Ogryzko-Wiewiórowska, Rodzina…, op.cit., s.74.
99 H. M. Sapitro, Facing Death (XV-XX), [w:] H. M. Sapitro, Facing Death. Wher Culture, 
religion and Medicine Meet, New Heaven, London, s.XVI.
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schematyczne ‘bombardowanie’ widza tego typu informacjami sprawia, że 
przyzwyczaja się on do tego obrazu i obniża swoją wrażliwość. Produkcje 
telewizyjne z wiodącym tematem Thanatos to przede wszystkim cykle do-
kumentalne o zagadkowych morderstwach, programy kryminalne, magazy-
ny reportażowe. Najczęściej prezentowanymi rodzajami śmierci są zabójstwo, 
wypadek komunikacyjny, samobójstwo. Jest to tzw. śmierć tragiczna z przy-
czyn zewnętrznych. „W wyniku obliczenia średniej arytmetycznej okazało się,  
że w przeciągu 7 dni około 24% czasu antenowego programów informacyj-
nych poświęcono śmierci”100. Ale śmierć medialna charakteryzuje się swoją 
specyfiką, która w rezultacie powinna doprowadzić do ‘właściwej postawy’ 
człowieka wobec umierania i śmierci101. Za podstawowe cechy śmierci ‘telewi-
zyjnej’ uważa się to, iż jest to śmierć: anonimowa, gdyż ofiary są pozbawione 
cech indywidualnych; konkretny przypadek śmierci traktowany jest jako eg-
zemplifikacja szerszego problemu lub powszechnego zjawiska; bardzo spek-
takularna, zjawiskowa, a także czasami tajemnicza, niespotykana lub rzadko 
spotykana w rzeczywistości, co nadaje jej charakter wyjątkowości, małego 
prawdopodobieństwa; tragiczna; masowa w wyniku wielkich katastrof, wojen, 
zamachów bombowych i podobnych zdarzeń. Informacja o śmierci często 
jest opatrzona konkretną liczbą lub serią liczb porównywanych ze sobą trage-
dii, co przybiera charakter swoistej licytacji; nienaturalna, nierealna. Ponadto 
w filmach, np. horrorach - przerysowana102. Autorzy horrorów, trywializują 
śmierć świadomie bądź nie, parodiują samą śmierć, co pomniejsza jej tragicz-
ny i poważny charakter. 

Człowiek współczesny interesuje się śmiercią, ale w innym niż tradycyj-
ny sposób. Według Z. Freuda, poprzez uczestniczenie w swoistym spektaklu 
śmierci, realizowanym za pośrednictwem różnych środków przekazu, człowiek 
ma niebywałą okazję w sposób nieszkodliwy a zarazem bezkarny ujawnić swój 
niszczycielski popęd „skierowany przeciwko światu zewnętrznemu i innym 
istotom żywym”. Ma to swoją wartość, gdyż popędowa wrogość i skłonność 
do agresji może zostać zrealizowana w sposób społecznie akceptowany właśnie 
poprzez powszechne wykorzystywanie obrazów śmierci103.

100 M. Zawiła, Religia…, op.cit., s.52; A. Olechowska-Kolata, Śmierć w telewizji – analiza 
sposobu umierania (193-196), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 1998.
101 M. Dyrga, Naprawdę jaka jest, nie wie nikt… (50-54), [w:] W. Kuligowski, P. Zwierz-
chowski red., Śmierć…, op.cit.
102 P. Majchrzak, Kicz i makabra w kreacjach śmierci filmowego horroru (55-63), [w:] W. Kuli-
gowski, P. Zierzchowski red., Śmierć…, op.cit.
103 Z. Freud, Ego i id (59-98), [w:] Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, Warszawa 2000: 
PWN, s.83.



197

MITOLOGIZACJA NAUK MEDYCZNYCH...

Izolacja śmierci realnej, istniejąca we współczesnej kulturze, przy jed-
noczesnym częstym poruszaniu i pokazywaniu tego zjawiska w prze-
kazach medialnych, są zjawiskami wcale niewykluczającymi się, a co 
więcej […] doświadczenie zapośredniczone pogłębia ową izolację104.

Obraz śmierci medialnej, ów ‘fikcyjny realizm’, kłóci się z rzeczywistością ży-
cia społecznego i całym procesem związanym z umieraniem i śmiercią, co 
okazuje się jednak nieważne, gdyż osiąga swój cel, zobojętnienie i w rezultacie 
wyparcie problematyki śmierci ze świadomości podmiotowej, jak i zbiorowej.

O zmarłych mówi się coraz mniej, śmierć pogrąża się w milczeniu, 
popada w zapomnienie i powszechną niełaskę. Śmierć uroczysta, 
świętowana w szczególny sposób, śmierć na łonie rodziny odchodzi 
w przeszłość: dziś umieramy w szpitalach – jest to wyraz eksteryto-
rialności śmierci. Umierający traci wszelkie prawa, łącznie z prawem 
do świadomości tego, że umiera. Śmierć, podobnie jak żałoba, staje 
się czymś obscenicznym i krępującym, dziś w dobrym tonie jest jej 
ukrywanie, może przecież zburzyć komuś dobre samopoczucie. Dobre 
maniery każą nam unikać wszelkich odniesień do śmierci. Skrajnym 
przykładem tego rodzaju dyskretnego uchylenia śmierci i nakazu po-
zostawiania minimalnych śladów jest kremacja105.

Koniec z oszołomieniem śmiercią, pozostaje tylko obojętność wobec niej.  
A rozkwitający obecnie przemysł pogrzebowy nie jest już formą kultu, lecz 
kolejną oznaką zobojętnienia – skonsumowania śmierci. Rozwija się zatem  
w miarę spadku zainteresowania śmiercią, „[…]miejscem przynależnym umie-
rającemu lub choremu, jako ciału biologicznemu, jest środowisko techniczne. 
Pod pretekstem opieki, jaką należy go otoczyć, zostaje on zatem deportowany 
w funkcjonalną czasoprzestrzeń, której zadaniem jest zneutralizowanie choro-
by i śmierci w zakresie ich symbolicznej różnicy”106. Zdaniem M. Foucaulta 
nowoczesna medycyna zrodziła się wraz z wynalezieniem zwłok ‘jako źródło-
wego i zjawiskowego pola prawdy’.

Dopóki choroba była myślana w związku z naturą, była nie dającą się 
określić negatywnością, której przyczyny, formy, przejawy ukazywały 
się tylko tak jakby z ukosa i stale oddalającym się tle; natomiast po-
strzegana w perspektywie śmierci staje się całkowicie czytelna, otwarta 
bez reszty na suwerenne badanie przez język i spojrzenia. Dopiero, gdy 
epistemologicznie śmierć została włączona w doświadczenie medyczne, 

104 M. Zawiła, Religia…, op.cit., s.57.
105 J. Baudrillard, Wymiana symboliczna…, op.cit., s.237.
106 Ibid., s.239.
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choroba przestała być przeciwnaturą i mogła ucieleśnić się w żywym 
ciele jednostek. Decydujące znaczenie dla naszej kultury ma bez wąt-
pienia fakt, że jej pierwszy dyskurs naukowy o jednostce mógł się 
ukonstytuować tylko dzięki temu odniesieniu do śmierci107.

Opierając się na bioetycznej zasadzie autonomii, współczesna medycyna 
wypracowała procedury, które realnie zaczęły ją desygnować, a które, zda-
niem wielu, stanowi podstawę do określenia nowego modelu śmierci, według  
R. Fenigsena – wzorca śmierci na uzgodnienie108. Nowa etyka wyrażająca  
i ucieleśniająca w najwyższym stopniu aksjologię śmierci na uzgodnienie, 
którą postuluje P. Singer sprowadzać się ma do postulatów głoszących, że:  
(1) wartość ludzkiego życia ma charakter względny – jest określana przez jego 
jakość, która podlega zmianom w czasie i jest zależna od sytuacji; (2) każdy 
człowiek ma prawo do bezwzględnego dysponowania własnym zdrowiem, ży-
ciem i śmiercią – prawo do aborcji na życzenie i eutanazji; (3) lekarz, opierając 
się na własnej wiedzy i umiejętnościach, jest zobligowany do wypełniania woli 
pacjenta, a w przypadku kiedy jej nie zna, może decydować o postępowaniu 
medycznym, opierając się na rachunku szans przeżycia pacjenta, możliwości 
jego powrotu do zdrowia, jakości życia – prawo lekarza do pomocy w sa-
mobójstwie i kryptoeutanazji109. Narastające poczucie wolności osobistej bez 
granic, sięgające możliwości uprawnionego zakończenia własnego życia na ży-
czenie, poczucie wolności do zachowania sobie śmierci, decydowanie o końcu 
życia, powoduje, że człowiek funkcjonuje w sprzeczności: śmierć jest nieważ-
na (po niej nie ma nic) – śmierć stale obecna wokół człowieka i w jego świa-
domości110. Ale, co ważniejsze człowiek przypisał sobie prawo dysponowania 
śmiercią. Skazanie przez sąd na karę śmierci, eutanazję, sprawia, że sędzia staje 
się Panem Życia i Śmierci111.

Samowola sędziego, czy kogokolwiek, w odniesieniu do kary śmierci 
jest rzeczą ohydną. Dyktatura, przypisująca sobie prawo życia i śmierci 
i ślepo stosując to prawo nie może pretendować do sprawiedliwości. 
jest to tylko dopuszczenie się zbrodni w odwet za zbrodnię, a często 
popełnienie zbrodni przeciwko niewinnemu112.

107 M. Foucault, Narodziny..., op.cit., s. 248-249.
108 R. Fenigsen, Eutanazja – śmierć z wyboru? Poznań 1994: Wydawnictwo ‘W drodze’.
109 P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997, s.208-242; K. Sob-
czak, Współczesne postawy…, op.cit., s.39-40.
110 A. Fagan, Making sense of Dying and Death, Amsterdam – New York 2004: Rodopi.
111 Z. Bauman, Nowoczesność i zagłada, Warszawa 1992: Fundacja Kulturalna Masada.
112 F. Romeria, ten, który skazuje na śmierć (128-139), [w:] Ch. Chabanis, Śmierć…, op.cit., 132.
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Śmierć na uzgodnienie to triumf ideologii rozwijanej i promowanej już od XV 
wieku przez ‘architektów śmierci’113, którzy oddali w ręce człowieka swobodę 
w jej dysponowaniu, i to zarówno wobec siebie, ale i innych. Oparta na idei 
relatywizmu etycznego, znosi poczucie winy i odpowiedzialności, ale także 
lęku przed nią.

[…] najlepszą metodą na uniknięcie strachu wywołanego przez śmierć 
jest zapomnienie o niej. Śmierć może nam odebrać życie, ale potrafi 
zrobić tylko to. Nienawidzi ludzi, ponieważ umie ich zabić, ale nie 
może odebrać im radości życia, nawet w tej ostatniej sekundzie życia. 
Delektuje się tym, iż potrafi nas osaczyć, zastraszyć, ale to czy na to 
pozwolimy, zależy od nas – od tego, czy będziemy o niej pamiętać, czy 
nie. Dzisiaj nie funkcjonuje horacjańskie memento mori. Nie musimy 
mieć na uwadze tego, co stanie się kiedyś114.

Zmedykalizowana kultura Zachodu tej właśnie nauce powierza realizację ma-
rzenia ludzkości o świecie wolnym od chorób, cierpienia i – być może – od 
śmierci. Taki zdefiniowany cel medyczny czyni ją elementem systemu bio-
władzy, mającej „moc zachowywania przy życiu lub wtrącania w śmierć”115.  
W efekcie procesu rozpuszczania się moralności w nauce, normy etyczne utoż-
samiane są w świadomości społecznej z odkrywanymi przez naukę prawami 
przyrody rządzącymi zjawiskami życia i śmierci116. Wyobrażenie śmierci staje 
się wyobrażeniem makabrycznego przedstawienia, które wypełniła zracjona-
lizowana codzienność instytucji medycznej. Śmierć XXI wieku stała się na 
bazie obowiązującej indywidualności, śmiercią ‘na uzgodnienie’. Człowiek 
staje się kreatorem własnej śmierci. W odczarowanym uniwersum człowiek, 
jako gatunek i jako jednostka, nie zajmuje już wyznaczonego przez Prawo 
miejsca w porządku przyrody i społeczeństwa. Nie ma więc zależnej od tego 
miejsca specyficznie ludzkiej natury. Jednostka może – a nawet powinna – 
wybrać własny indywidualny styl życia i kreować siebie zgodnie z dokonanym 
wyborem. Niestety zdolność i obowiązek autentyczności zostały utożsamione  
z wolnością samostanowienia. Chociaż niezwykle ważne, samostanowienie nie 
jest jedynie negatywnym warunkiem pozytywnej autonomii do budowania 
własnego Ja na własną, szczególną miarę. Co więcej, pomylona z negatywną 

113 D. de Marco, Wikler, Architekci…, op.cit.
114 K. Puchowska, Kogo nie lubi śmierć, czyli o kaprysach Lelanda (44-49), [w:] M. Kuligow-
ski, P. Zwierzchowski red., Śmierć jako norma..., op.cit., s.49.
115 M. Foucault, Wola wiedzy (11-109), [w:] M. Foucault, Historia seksualności, Warszawa 
1995: Czytelnik, s.119.
116 M. Gałuszko, K. Szewczyk red., Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów 
granicznych życia ludzkiego, Warszawa – Łódź 2002: PWN, s. 9nn.
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wolnością, samorealizacja przeradza się w skrajny indywidualizm, złączony  
z egoizmem moralnym, w którym sama możliwość wyboru utożsamiana jest 
z dobrem117. Wszakże obdarowana ‘świętą wolnością wyboru’ jednostka może 
wybierać tylko spośród propozycji oferowanych jej przez rozum instrumental-
ny. Ten zaś kieruje się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym, mak-
symalizującym zyski w stosunku do nakładów118. Innym, niemniej ważnym 
zagrożeniem jest medykalizacja kultury, która nadaje „ […] moralną sankcję 
dominacji rozumu instrumentalnego i jednostkowej autonomii samostano-
wienia”119. Uruchomiony tanatycznymi lękami proces medykalizacji kultury 
rozszerza się w XXI wieku na wszystkie istotne momenty ludzkiej egzysten-
cji. W wymiarze indywidualnym obejmuje praktycznie całość życia jednostki. 
Zawłaszczone zostają przez medycynę nie tylko śmierć i umieranie, ale także 
etapy otwierające osobnicze życie.

Rozwój diagnostyki genetycznej i propagowanie tzw. badań przesie-
wowych, wychwytujących w danej populacji jednostki zagrożone dzie-
dzicznymi schorzeniami, nasila zjawisko, które nazwać można ‘medy-
kalizacją prekoncepcyjną’. Kierujący się dobrem planowanego dziecka 
rodzice coraz częściej za swój moralny obowiązek względem niego 
uważają poddanie się testom pozwalającym wykryć bądź wykluczyć 
groźne dla potomstwa wady genetyczne. Mimo że fizycznie przedmio-
tami odpowiednich zaborców są rodzice, faktycznym pacjentem jest 
przyszłe, jeszcze nie poczęte dziecko120.

Ale decyduje się już nie tylko o przerwaniu życia poczętego, ale i tego 
mojego, dając przyzwolenie na jego zakończenie w każdym dowolnym mo-
mencie. Według członków Towarzystwa Cykuty śmierć przyzwoita jest sa-
mobójstwem eleganckim, bezbolesnym, sprawiającym jak najmniej kłopotów 
osobom asystującym umierającemu i ujętemu w rytuał będący swoistą etykie-
tą śmierci121. Zaangażowanie osób trzecich w przygotowanie własnej śmier-
ci odbywa się na spotkaniach grup pokrewnych sobie duchem uczestników 
dzielących się ze sobą w rozmowie wspólnym problemami i obdarzającymi 
się zaufaniem. Chęć kształtowania własnej śmierci przeważa nad pragnieniem 

117 Ch. Tylor, Etyka autentyczności, Kraków 1996: Znak.
118 K. Szewczyk, Bioetyka kulturowa jako rozległa doktryna moralna (16-59), [w:] M. Gałusz-
ko, K. Szewczyk red., Narodziny i śmierć..., op.cit., s.17.
119 Ibid., s.17.
120 Ibid., s.18
121 D. Humphry, Ostateczne odejście. Praktyczne rady dla śmiertelnie chorych, jak samodziel-
nie lub z cudzą pomocą popełnić samobójstwo, Bydgoszcz 1993: Stamari, s.25nn: P. Skurzyń-
ski, Jak spokojnie umrzeć?, Gdańsk 1993: Albatros, s.51-52.
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przyswojenia sobie jej sensu. Człowiek widząc, że nie może zapanować nad 
śmiercią stara się przynajmniej racjonalnie nią kierować122. Wytworzony 
sam przez się sens istnienia i umierania może chwilowo zakryć w sposób 
kulturalny zwątpienie i tragizm życia kończącego się nieuchronnie śmiercią,  
a w najlepszym razie zagłuszyć je. Śmierć etykietalna staje się zatem próbą 
włączenia osamotnionych jednostek w szersze tło społeczne poprzez upodoba-
nie do rzeczy śmiercionośnych. Natomiast precyzyjnie zastosowana technika 
przyjmuje na siebie funkcje mechanizmu kompensacyjnego redukującego lęk 
przed samotnością. Śmierć etykietalna (zracjonalizowana) stanowi typ bardzo 
nietrwały, ciążący nieuchronnie w kierunku ‘śmierci na uzgodnienie’ czyli eu-
tanazji ‘typu holenderskiego’. Eutanazja, samobójstwo, aborcja, współczesna 
medycyna ukazuje człowiekowi

[…] niezmienne i uspokajające oblicze jego skończoności; stale ana-
lizuje śmierć, ale równocześnie ją zaklina; i choć nieustannie ukazują 
człowiekowi granicę, jaką on w sobie zawiera, to mówi mu również 
o świecie technicznym, który jest uzbrojoną, pozytywną i kompletną 
formą jego skończoności123.

122 W. James, Pragmatyzm. Nowe imię paru starych stylów myślenia, Warszawa 1998: KR.
123 M. Foucault, Narodziny kliniki…, op.cit., s.250; L. Barnet ed., When Death Enters the 
Therapeutic Spance: Existential Perspectives in Psychotrherapy and Counselling, New York, 
London 2009: Rouledge; M. Ulrichowa, Why psychotherapeutical attitude in necessery in 
thanalogy, Lublin 2015: El-Press.
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Dramat śmierci  
zaostrza to, co w nas  

najbardziej ludzkie -  
główne wątki badań 

tanatopsychologicznych

…człowiek jest jedyną istotą na świecie, która nie tylko po prostu umie-
ra, ale która wie o tym, że umiera, i dlatego może zająć jakąś postawę 
wobec śmierci1.

Józef Tischner

Od samego początku filozofowie budowali swoje poglądy na śmierć 
niejako w konfrontacji z nią. Platon zauważył, że filozofia jest tak naprawdę 
medytacją śmierci. Podobnie każda religia koncentruje się na problematyce 
dobra i zła moralnego oraz zbawienia, a w tym kontekście uwzględnia także 
śmierć. Obecnie tanatologia, czyli nauka o śmierci człowieka (grec. Thanatos 
– śmierć, logos – nauka, wiedza), objęła taki obszar ludzkich działań, który 
powinien być uwzględniony przez refleksję ogólnohumanistyczną, a psycho-
logiczno-psychiatryczną w szczególności, bowiem znaczenia nabiera dopiero 
w kontekście podmiotowego jej doświadczenia, zarówno gdy chodzi o prze-
życia o charakterze indywidualnym, jak i zbiorowym. ”Jednak z perspektywy 
psychologiczno-społecznej, to – zobiektywizowane w chłodny sposób, nie-
uchronne i wręcz w przyrodzie niezbędne – zjawisko nabiera szczególnych 

1 J. Tischner, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s.147.
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treści i znaczeń, stając się jednym z kluczowych zdarzeń, doświadczeń a także 
kategorii o mocnym i wcale niejednoznacznym wyrazie aksjologicznym. Oto 
śmierć jest końcem, ale i początkiem, wprawdzie odbiera, lecz i daje nowe 
życie (w sensie symbolicznym i dosłownym)”2. Śmierć w swym wymiarze 
psychologiczno-społecznym ma charakter totalny, włączający punkt widze-
nia osoby i otoczenia społecznego3 oraz obejmujący wszystkie istotne aspekty 
życia podmiotu, które jej doświadczają. „Wymaga ona m.in. rytuału, a także 
obyczajów związanych z rozstaniem, celebracją i zapominaniem, ale też upa-
miętnieniem tych, którzy odeszli”4.

Pierwszą próbę ukazania w sposób systematyczny problematyki śmierci 
podjął H. Feifel5 w 1959 roku, a w 1975 usystematyzował ją L. Pearson6.  
W Polsce w latach 70-tych XX wieku zaczął ją eksplorować J. Makselon7.

Pomimo wielowiekowej zadumy nad śmiercią i umieraniem, ognisku-
jącej się w różnych religiach i filozofiach, dopiero współcześnie ten ro-
dzaj refleksji nabiera autonomicznego charakteru prowadząc do kształ-
towania się nowej dziedziny wiedzy, tzw. tanatologii […]. W ramach 
tej dyscypliny podejmuje się wieloaspektowe badania zjawiska śmierci. 
I tak np. historycy usiłują przez porównanie przeszłych i współcze-
snych sposobów zachowania się człowieka wobec śmierci wykazać [...] 
rozwój postawy i ewolucji zainteresowań śmiercią oraz umieraniem; 
socjologowie patrzą na śmierć w aspekcie zmiany struktur grupowych 
i konsekwencji społecznych z nią związanych; lekarze interesują się  
fizjologią oraz patologią umierania i uśmierci8.

Z kolei tanatopsychologia, czyli nauka o psychologicznych aspektach śmierci 
w swoich ramach prowadzi badania, które obejmują takie zagadnienia, jak: - 
zmiany w poglądach człowieka na temat śmierci, ujawniające się w toku jego 
ontologicznego rozwoju; - lęk wobec śmierci; - koncepcje śmierci a styl bycia; 

- wpływ śmierci i umierania na procesy poznawcze i emocjonalne; - postawy 
wobec śmierci; - cechy osobowościowe, - religijność a stosunek do umierania 
i śmierci. Przyjmuje się, że nadrzędną kategorią są postawy wobec śmierci, 
czyli poznawcze, emocjonalne i motywacyjno-dążeniowe ustosunkowanie się 

2 N.M. Ruman, Psychologiczny..., op.cit., s.5nn.
3 A. Ostrowska, Śmierć..., op.cit.
4 E. Stefańska-Klar, O śmierci i jej wielowymiarowym charakterze (4-7), [w:] N.M. Ruman, 
Psychologiczny..., op.cit., s.6.
5 H. Feifel, The meaning of death..., op.cit.
6 L. Pearson, Śmierć..., op.cit.
7 J. Makselon, Struktura wartości..., op.cit.;  J. Makselon, Religijność..., op.cit.; J. Makselon, 
Lęk wobec..., op.cit.
8 Ibid., s.11.
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człowieka do zjawiska śmierci. Fenomen przemijania człowieka jako przed-
miot postawy, okazuje się wielowymiarowy.

[...] bardziej owocne w namyśle metodologicznym jest widzenie ka-
tegorii innego właśnie sposobu, w jaki śmierć jako sytuacja graniczna 
da się zrozumieć. Dzięki uwzględnieniu tej kategorii w namyśle nad 
doświadczeniem śmierci, wskazujemy, że tak naprawdę doświadcze-
nie to jest doświadczeniem źródłowym, czyli takim doświadczeniem,  
z perspektywy którego jesteśmy dopiero w stanie zrozumieć sens ta-
kich pojęć jak skończoność, graniczność, inność, czy nawet obcość, 
która pojawia się wtedy, gdy odrzucamy myśl o tym, że śmierć może  
w ogóle nas dotyczyć. Dlatego właśnie perspektywa śmierci, doświad-
cza w chwili śmierci innego, pozwala lepiej rozumieć naturę ludzką, uj-
mowaną w określonych granicach możliwości poznawczych. Z drugiej 
strony, namysł nad końcem życia, a więc świadomość granic w pozna-
niu, pokazuje, że doświadczenie śmierci ukazuje specyfikę rozumienia 
dostępnego istocie ludzkiej i może doprowadzić do pełniejszego po-
znania nas samych. Takie poznanie jest możliwe przez rozpoznanie 
tego, co i jak możemy myśleć, żeby było to wartościowe poznawczo”9.

Psychologia, jak i inne dyscypliny nauki, nie dopracowała się jednolitej teo-
rii umierania i śmierci. Problematyka śmierci pojawiła się po raz pierwszy 
w teorii psychodynamicznej Z. Freuda, w postaci koncepcji uniwersalnego 
instynktu śmierci10. Po raz pierwszy potraktował on śmierć i żałobę jako obiekt 
badań psychologicznych, definiując je jako regularną reakcję na stratę ukocha-
nej osoby lub abstrakty, który przejęły jej miejsce. Do swojej teorii psychiki  
i zachowań wprowadził zasadę przyjemności, która funkcjonuje na poziomie 
Id i oznacza tendencję do uwalniania przyjemności, oraz popęd ku destrukcji, 
który współzawodniczy z popędem „ku przyjemności”. Koncepcja ta przero-
dziła się następnie w koncepcję instynktu śmierci, wyrażającego się potrzebą 
agresji i zniszczenia, po to, aby odnajdywać przyjemność w odtwarzaniu się  
i odradzaniu nowych form (przymus powtarzania)11. „W ten sposób wszystkie 
instynkty ludzkie zostały sprowadzone do dwóch zasadniczych – instynktu 
życia i instynktu śmierci – przeciwstawnych, ale ściśle ze sobą związanych”12. 
Tylko śmierć wyzwala od wszystkich konfliktów i napięć. Jednakże libido 

9 K. Częścik, Granice poznanego a świadomość granic w poznaniu (69-73), [w:] J. Kolbuszew-
ski red., Problemy..., op.cit. 2006, s.71.
10 Z. Freud, Thought..., op.cit.; Z. Freud, Poza..., op.cit.; Z. Freud, Objaśnienia marzeń sen-
nych, Warszawa 1996: Wydawnictwo KR.
11 A. Wierciński, Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków 1994: Zakład Wydaw-
niczy Nomos; J. Barański, Śmierć i zmysły..., op.cit.
12 A. Ostrowska, Śmierć..., op.cit., s.12.
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osłabia tendencję do samounicestwienia i ego kieruje je na zewnątrz, przy-
bierając formy destrukcyjne. W ten sposób własne dążenie do śmierci zostaje 
przeniesione na innych lub przybiera formy bardziej ukryte, jeżeli zasady Su-
perego potępiają i wykluczają agresję. Przy sprzyjających zasadach Superego, 
instynkt śmierci może być skierowany do wewnątrz, w rezultacie czego mogą 
się pojawić tendencje samobójcze13. Sam Freud przyznawał, że jego teoria 
śmierci nie poddawała się naukowej weryfikacji i nie była udokumentowana 
klinicznie, jednakże, jak zaznaczał, jest ona integralną częścią teorii psychiki. 
Umieranie i śmierć łączą się z procesem żałoby, który wiązał z przeniesieniem 
libido z obiektu utraconego na nowy. Zasada realności zmusza do zdania so-
bie sprawy ze straty i oderwania emocjonalnej energii od zmarłej osoby. Pro-
ces ten jest powolny i bolesny. Suma narcystycznych satysfakcji płynących  
z faktu pozostania przy życiu sprawia, że ego traci swe przywiązanie do obiektu.

Psychoanalityczne studia nad mitami mają szczególny charakter. Wie-
lokrotnie krytykowane za redukcjonizm, traktowanie symbolu jako 
symptomu lub ‘skutku-znaku’, za jednostronny ‘edypalizm’, wniosły 
jednak do badań nad mitem wymiar szczególny – mit jest w ich uję-
ciu zapisem, informacją i transformatorem dotyczącym procesów psy-
chicznych i doświadczeń człowieka. Wniosły też wiele analiz poświęco-
nych odzwierciedleniu w micie roli, jaką dla formowania się człowieka 
mają relacje wewnątrzrodzinne14

Freudowski punkt widzenia skupia się na stopniu ambiwalencji w relacji do 
utraconej osoby. Można więc oczekiwać, że jej wysoki stopień komplikuje 
proces przeżywania żałoby. Specyfiką badań psychoanalitycznych było więc 
uznanie obrazowości marzenia sennego, baśni, mitu, twórczości artystycznej 
i procesu psychopatologicznego za przejawy, manifestacje ukrytej sfery, ma-
trycy i podłoża, a mianowicie nieświadomości. „Mit przedstawia wzorcowe 
formy przemiany psychicznej człowieka w postaci nieświadomości popędowej 
zwierzęcego pochodzenia człowieka poprzez nieświadome archetypowe [...] 
ku samoświadomym, duchowym formom jaźni ludzkiej”15.

13 F. J. Sulloway, Freud, Biologist of the Mind, New York 1979: Basic Books.
14 I. Bocian, Problem śmierci i odrodzenia w symbolach przemiany Carla Gustawa Junga (43-
53), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit. 2004, s.51.
15 Ibid., s. 44: G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, Warszawa 1986: PWN, s.53nn; K. Fa-
licka red., Potęga świata wyobrażonego czyli archetypologia Gilberta Duranda, Lublin 2002: 
Wydawnictwo UMCS; J. Campbell, Kwestia bogów. Joseph Campbell, Fraser Boa. Zapisy 
rozmów, Warszawa 1994: PWN; J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 2007: Znak.
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C.G. Jung interpretował swoiste doświadczenie śmierci w zgodzie  
z rytuałami inicjacyjnymi i poprzez nie16. Praobrazy archetypowe mitu, a ra-
czej ich aspekt formalny tkwią według Junga w nieświadomej psychice, ak-
tywizują się i przybierają określone formy w przestrzeni zwarcia, nakładania 
się tego, co jednostkowe, wewnątrzpsychiczne i tego, co zbiorowe i kulturo-
wo aktywne17. Eliade określa schemat: „cierpienie-śmierć-zmartwychwstanie” 
jako tradycyjny schemat szamańskiej ceremonii inicjacyjnej18. Wedle Junga 
jest to symboliczna śmierć Ja wraz z jego powiązaniem do popędowych treści 
libido.

Śmierć ‘ja’ jest związana z ofiarą, jakiej dokonuje heros. Ta zaś skutkuje 
odnowieniem sił witalnych uwalnianych z regresywnego przywiązania 
do matki (popędowej nieświadomości). Istotą doświadczenia jest wal-
ka z samym sobą, ze sferą popędową, lękami i inercją, tendencjami 
uzależniającymi [...]. To śmierć właśnie, wiele jej symbolicznych moż-
liwych form doznań napawa taką zgrozą i wyzwala tak wielki lęk, na-
wet jeśli pojmowana jest jako śmierć ‘ja’, to jednak owo ‘ja’ może być 
w tym kontekście zatem rozumiana jako unicestwienie znanych dróg 
doświadczeń siebie i świata19.

E. Fromm podtrzymywał koncepcję istnienia w naturze ludzkiej skłon-
ności do destrukcji. Pęd do niszczenia jest formą ucieczki przed lękiem i bez-
silnością, oraz próbą zniszczenia wszystkiego, z czym jednostka może się po-
równać. Tendencje destrukcyjne są więc pewnym mechanizmem obronnym, 
zwiększającym poczucie bezpieczeństwa. Występuje ono szczególnie silnie  
u ludzi, którzy nie realizują się w swoim życiu20. 

Świat życia stał się światem ‘bez życia’ (no life), osoby zatraciły 
swój ‘charakter osobowy’, żyją w świecie śmierci. Śmierć nie jest już 
symbolicznie wyrażana jako nieprzyjemnie pachnące fekalia i zwłoki. 
Współcześnie jej symbolem jest czysta, połyskująca maszyna; ludzi nie 
pociągają śmierdzące toalety, ale konstrukcje z aluminium i szkła21.

16 C.G. Jung, O istocie snów, Warszawa 1993: Wydawnictwo KR.
17 C.G. Jung, Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii, Warszawa 1998: Wy-
dawnictwo KR, s.390nn; Z. Rosińska, Jung, Warszawa 1982: WP; K. Pajor, Rola archetypu  
w psychologii analitycznej C.G. Junga, Poznań 1992: PWT.
18 M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, Warszawa 1998: Wydawnictwo KR; M. Eliade, Inicjacja, 
obrzędy, stowarzyszenia tajemne: narodziny mityczne, Kraków 1997: Znak; M. Eliade, Obrazy  
i symbole; szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, Warszawa 1998: Wydawnictwo KR.
19 I. Bocian, Problem..., op.cit., s.51.
20 E. Fromm, Ucieczka..., op.cit.
21 E. Fromm, Anatomia..., op.cit., s.392.
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Natomiast M. Klein skoncentrowała się w swych rozważaniach na żałobie, 
sugerując, że w normalnej żałobie reaktywowane są wczesne paranoidalne 
niepokoje i strata może być uważana za karę. Z tego powodu osoba w żałobie 
może na pewien czas stracić swoją zdolność do utrzymania tego, co nazywa 
‘pozycją depresyjną’, która oznacza tolerowanie ambiwalencji tkwiących we 
wszystkich stosunkach międzyludzkich.

Taka osoba traktuje każdą sytuację w kategoriach ‘wszystko dobrze’ 
albo ‘wszystko źle’ i oscyluje między tymi dwoma ekstremami. Kle-
in porównuje te doświadczenia do zmodyfikowanego i przejściowego 
stanu maniakalno-depresyjnego, który prawdopodobnie jest pokony-
wany przez rozwiązania problemu ambiwalencji doświadczanej przez 
osobę w żałobie22.

Wielu badaczy orientacji psychodynamicznej traktowało umieranie, 
śmierć i żałobę jako punkt wyjścia do zrozumienia innych doświadczeń zwią-
zanych ze stratą23. 

Dynamiczny rozwój psychologii spowodował pojawienie się nowych 
koncepcji umierania i śmierci, nawiązujących do obowiązujących w określo-
nym momencie paradygmatów uprawiania nauki. W związku z tym można 
mówić o istnieniu modelu biologiczno-klinicznego, który realizuje aspekt 
medyczny, zawężający problematykę umierania i śmierci do fizjologicznych, 
biologicznych w swej naturze parametrów funkcjonowania człowieka, a więc 
opartych na redukcjonistycznym modelu organizmu ludzkiego, posługując się 
adekwatną metodologią. Neuropsychologowie i psychologowie kliniczni będą 
więc pisać o biologicznej lub klinicznej śmierci człowieka24.

Śmierć biologiczna to realna śmierć z biologicznego punktu widzenia, 
a więc nieodwracalne zakończenie funkcji życiowych ludzkiego organizmu. 
Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji stosuje się pomiar EEG, za pomocą 

22 J. Dziedzic, Doświadczenie żałoby w kontekście psychologicznym (27-39), [w:] J. Makselon 
red, Człowiek..., op.cit., s.29.
23 M. L. S. Vachon, Unresolved grief in persons with cancer referred for psychotherapy, Psy-
chiatric Clinic of North America, 1987, 10, s.467-486; K. Schier, Chiron – problematyka 
śmierci w terapii psychoanalitycznej chłopca w okresie dorastania (169-176), [w:] J. Kol-
buszewski red., Problematyka..., op.cit., 2000; K. Schier, Terapia psychoanalityczna dzieci  
i młodzieży i przeniesienie, Warszawa 2000: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; P. Blos, 
Adolescenz, Eine psychoanalitysche Interpretation, Stuttgart 1983: Klett-Cota; M. Vincent, 
Your child, who has become an adolescent , Interpretation Annales of Adolescent Psychiatry, 
1988, 1, s.46-62; A. Stępniak-Południak, Depresja. Podejście psychoanalityczne i rozwój tej 
teorii, [w:] W. Ślusarczyk, R. Wilczyńska, G. Frischke red., Melancholia. Medyczne i kulturo-
we aspekty w przestrzeni dziejów, Lublin 2002: Wydawnictwo Episteme.
24 A. Grębecki, O życiu i śmierci w przyrodzie, Warszawa 1963: LSW.



209

DRAMAT ŚMIERCI ZAOSTRZA TO, CO W NAS NAJBARDZIEJ LUDZKIE...

którego dokonuje się badania aktywności mózgu. Przy zupełnym ustaniu 
pracy serca mózg może żyć jeszcze przez 10 minut. Dochodzi w tym czasie 
do nieodwracalnych zniszczeń na poziomie neurologicznym. Ale nie zawsze 
wyniki EEG są wiarygodne25. Także żałobę traktuje się w tym modelu jako 
zestaw symptomów, których poskromienie uzależnia się od charakteru straty 
i wcześniejszych doświadczeń życiowych osoby. „Obserwacje i doświadcze-
nia osieroconych sugerują, że przeżywanie żałoby może oddziaływać na układ 
oddechowy, autonomiczny i wydzielania wewnętrznego. W dodatku dane  
z epidemiologii żałoby wskazują, że może być nią dotknięty również system 
krwionośny i immunologiczny”26.

Z kolei śmierć kliniczna człowieka oznacza zaprzestanie funkcjonowania 
centralnego układu nerwowego, pracy serca i innych organów; „ustanie krąże-
nia i/lub oddychania, przy zachowanej jeszcze czynności ośrodka układu ner-
wowego (mózgu). Ta faza śmierci poprzedza śmierć biologiczną, trwa krótko 
(około 5 minut) i jest odwracalna. Stosując odpowiednie zabiegi reanima-
cyjne (resuscytacyjne), można przywrócić czynność zarówno układu krążenia, 
jak i oddychania, czyli życie”27. Z powyższej definicji wynika, że medycyna 
wskazuje na trzy najważniejsze momenty procesu umierania: najpierw ustaje 
praca serca, w następnej kolejności człowiek przestaje oddychać, a ostatecz-
nym sygnałem do wpisania aktu zgonu jest ustanie pracy centralnego układu 
nerwowego. 

Inny aspekt dotyczący śmierci pojawia się wraz z modelem kognityw-
nym, który zakłada, że świat wewnętrzny jest zbudowany z serii modeli i jest 
interakcją, wzajemnym oddziaływaniem między wewnętrznymi przekonania-
mi danej osoby a środowiskiem zewnętrznym. To człowiek określa sposoby 
postrzegania wydarzenia. Będąc więc pod wpływem umierania, śmierci lub 
żałoby pozbywa się dawnych przekonań o świecie i tworzy nowe, które paso-
wałyby do nowej sytuacji28. I tak, np. według teorii Kelly’ego bardzo ważny 
podzespół osobowych konstruktów, poddany działaniu żałoby, jest związany 
z umiejscowieniem i identyfikacją koncepcji siebie w stosunku do systemu 
konstruktów innych, bliskich osób. Utrata bliskiej osoby oznacza ogromną 
zmianę w systemie konstruktów osobowych. Rozmiar i charakter zmian zale-
ży od specyficznych konstruktów ważnych dla relacji między zmarłym a osobą 

25 B. Innes, Granice śmierci, Warszawa 1999: Bellona, cop., s.15.
26 J. Dziedzic, Doświadczenie…, op.cit., s.28.
27 W. S. Gumułka, W. Rewerski red., Encyklopedia zdrowia, T.1, Warszawa 1996: PWN, s.280.
28 C. M. Parkes, What becomes od redundant world models? A Contribution to the Study of 
adaptation to change, British Journal of Medical Psychology, 1975, 48, s.131-137.
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w żałobie. Ponieważ wszystkie znaczące relacje dla osoby w żałobie są włączo-
ne w system konstruktów osobowych tej osoby, dlatego jest prawdopodobne, 
że inne relacje też zostaną poddane zmianie29.

Z kolei perspektywa egzystencjalno-fenomenologiczna kładzie szczególny 
akcent na podmiot, osobę, której cechą charakterystyczną jest istnienie ku 
czemuś, stawanie się człowieka w swej egzystencji. Osoba, jako bycie ku byciu, 
staje się więc odpowiedzialna za własną egzystencję w całej swej rozciągłości, 
zakończonej śmiercią, która ma ogromne znaczenie dla człowieka w ogóle30. 
Szczególnie wyraziście ujawnia się to w momencie, gdy tracimy kogoś bliskie-
go, doświadczamy wówczas żalu, bólu, wchodzimy w okres żałoby, w którym 
inkorponujemy zmarłego do własnej tożsamości. Wówczas wzajemne oddzia-
ływanie ze zmarłym po prostu trwa, umożliwiając w ten sposób przygotowa-
nie i przystosowanie się żałobnika do życia w nadchodzącej przyszłości bez 
zmarłego. Dotyczy to przede wszystkim ludzi starszych, którzy doświadczają 
pseudo-halucynacyjnych ‘ech’ myślowych, nawet przez całe lata po śmierci 
partnera. Osoby te prawdopodobnie z braku faktycznych albo dostrzegalnych 
alternatyw zatrzymują ‘przeszłość w teraźniejszości’, aby w ten sposób zaosz-
czędzić sobie bolesnych rozważań na temat tego, co mogłaby oznaczać inna 
przyszłość, już bez zmarłego. Mamy wówczas do czynienia z mumifikacją, 
która oznacza ‘zawieszenie’ tożsamości. Taki stan pomaga ludziom w żałobie 
traktować stratę jako tymczasowy etap w ich życiu. Żałobnik po prostu czeka 
na powrót zmarłego31. Śmierć uzyskuje wówczas charakter sytuacji granicz-
nej. Wkracza w wymiar historyczności, czyli odnosi się do śmierci najbliższej 
osoby albo dotyczy samego myślącego o niej człowieka. Osobista śmierć jest 
zawsze ‘nieobiektywna’, ale poznana przez ogólne wyobrażenie tego, co nas 
czeka. Można jej doświadczać jedynie poprzez konfrontację z życiem lub też 
podlegając wstępnym etapom umierania. O śmierci jako sytuacji granicznej 
pisał K. Jaspers, twierdząc, że śmierć może być powodem rozpaczy, nihilizmu 
i poczucia samotności. Rozpacz w obliczu śmierci rodzi się z braku wartości  

29 G. Kelly, The psychology of personal construcs, New York 1955: Norton; M. Horowitz, 
N. Wilner, C. Mormar, J. Krupnik, Pathological grief and the activation of latent self-images, 
American Journal of Psychiatry, 1980, 137, s.1157-1162.
30 K. Michalski, Heidegger..., op.cit.; V.E. Frankl, Psychoterapia dla każdego, Warszawa 1978: 
PAX; M. Zawiła, Religia..., op.cit.
31 K. de Walden Gałuszko, Puste miejsce. Psychologiczne problemy okresu osierocenia (59-
66), [w:] M. Machinek red., Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych 
i humanistycznych, Olsztyn 2003: Hosianum, s.64 i nast.
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i sensu32. „Śmierć jako jedna z sytuacji granicznych człowieka otwiera widoki 
najszersze, strukturyzuje układy odniesienia, w jej perspektywie na nowo 
rozważa się problemy własnego szczęścia i nadziei”33.

Zaś V. E. Frankl uważał, że śmierć nie jest wydzielonym fragmentem 
życia lecz istotnym wymiarem istnienia. Bez przyjęcia ludzkiej śmiertelności 
życie człowieka nie może być kompletne34. Za własną śmierć człowiek jest 
odpowiedzialny, gdyż jest dyspozytorem własnego czasu; w logoterapii bo-
wiem przeszłość jest prawdziwą przyszłością. Umierający nie ma przyszłości, 
którą mógłby sobie wyobrazić, ale istnieje dla niego konkretna przeszłość jako 
świadectwo życia. W śmierci zbiega się przeszłość z przyszłością. Wprawdzie 
nie ma konkretnej przyszłości, ale w teraźniejszości umierania aktualizuje się 
przeszłość. Śmierć kończy proces stawania się. W śmierci człowiek jest, a jest 
w taki sposób, jak był w życiu.

M. Heidegger traktował śmierć jako fenomen psychiczno-osobowy 
trwający całe życie. Człowiek ma wprost świadomość śmierci, gdyż całe jego 
istnienie to bycie-ku-śmierci (Sein-zum-Tode); jest więc ona dla człowieka 
czymś wewnętrznym i dlatego ludzka egzystencja to nic innego jako tylko 
dojrzewanie do niej35. Natomiast R. May podkreślał ścisły związek między 
miłością i doświadczeniem śmierci; „[…] miłość nie tylko wzbogaca się 
przez doświadczenie śmierci, ale przez nie się konstytuuje. Miłość istnieje 
na przecięciu śmiertelności i nieśmiertelności, i dlatego Eros jest pół-bogiem  
i pół-człowiekiem”36.

Zarysowała się w psychologii wielowątkowość i złożoność zagadnienia 
umierania, śmierci, żałoby oraz ludzkich postaw wobec śmierci, pokazując, że 
nie jest w stanie dopracować się jednej koncepcji. Związane jest to z faktem, 
iż podmiotem rozważań jest człowiek w całej swej psychofizycznej złożoności. 
Powoduje to, iż każda z perspektyw teoretycznych preferuje jeden, określony 
punkt widzenia, zwracając na te aspekty umierania i śmierci, które pozwalają 

– uwzględniając aspekt poprawności metodologicznej – na ich opracowanie 

32 K. Jaspers, Filozofia, t.2. Rozjaśnianie egzystencji, Toruń 2020: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu M. Kopernika; K. Jaspers, Filozofia egzystencji: wybór pism, Warszawa 1990: 
PIW; R. Rudziński, Człowiek w obliczu niedoskonałości: metafizyka i egzystencja w filozofii 
Karla Jaspersa, Warszawa 1980: KiW.
33 K. Jaspers, Filozofia…, op.cit., s.40.
34 V. E. Frankl, W poszukiwaniu sensu, Warszawa 2009: Wydawnictwo Czarna Owca; V. E. 
Frankl, Homo patiens..., op.cit.
35 M. Heidegger, Existence and being, Chicago 1965: Henry Regnery, co.; M. Heidegger,, By-
cie..., op.cit.
36 R. May, O istocie człowieka: szkice z psychologii egzystencjalnej, Poznań 1995: Rebis, 
s.134; R. May, Psychologia i dylemat ludzki, Warszawa 1989: PAX.
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nie tylko teoretyczne, ale i empiryczne. Sprawia to, że obecnie psychologia 
porusza szereg zagadnień dotyczących śmierci psychologicznej, która okre-
śla różnorodne stany człowieka, ale zawsze w odniesieniu do jego psychiki, 
czego przykładem są różne odmiany śmierci psychologicznej: - thanatomi-
mesis, czyli świadoma symulacja śmierci w celu obronnym, by uchronić się 
od śmierci rzeczywistej; - śmierć fenomenologiczna, oznaczająca, że człowiek 
posiada świadomość śmierci pierwotnej osobowości człowieka; - śmierć spo-
łeczna, określa sytuację człowieka ‘być może zmarłego’, np. zjawisko śmierci 
Voodoo. Role społeczne i kulturowo uwarunkowane przekonania bądź ukła-
dy społeczne dookreślają, w stosunku do pojęcia śmierci rzeczywistej, rozu-
mienie śmierci37. Śmierć i nieśmiertelność śmiertelności zawdzięczamy nie-
śmiertelności, czyli historię i kulturę: z jednej strony dążenie do zachowania 
przyszłości, a z drugiej – do tworzenia przyszłości. W tym sensie świadomość 
śmierci i śmiertelności jest podstawowym warunkiem kultury: prawdziwym 
fundamentem kultury jest ciągłe ryzyko śmierci. Rytuały związane ze śmiercią 
w kulturze stały się przede wszystkim sprawą prywatną. Przyczyniają się do 
tego różne zmiany społeczne, a wielokulturowość i praktyki przedsiębiorstw 
pogrzebowych sprawiają, że śmierć staje się częścią współczesnej kultury po-
pularnej, czymś co można obejrzeć, kupić lub sprzedać38

Chociaż percepcja umierania dokonuje się zawsze ze względu na moż-
liwość śmierci, to jednak w psychologicznym badaniu zjawiska przemi-
jania człowieka śmierć należy pojmować w kontekście umierania, czyli 
dochodzić istoty śmierci poprzez poznanie umierania39.

Podmiotowość w ujmowaniu zagadnień umierania, śmierci, żałoby przejawia 
się w przyjętej przez człowieka postawie wobec śmierci40. Kategoria postawy 
jest jednym z najczęściej stosowanych terminów w badaniach dotyczących 
odniesień człowieka do śmierci. Stanowi ona konsekwencję antropologii 

37 R. Kostenbaum, Śmierć psychologiczna (1-24), [w:] L. Pearson red., Śmierć i umieranie. 
Postepowanie z człowiekiem umierającym, Warszawa 1975: PZWL; C.M. Parkers, P. Launga-
ni, B. Young red., Przemijanie w kulturach. Obyczaje żałobne, pocieszenie i wsparcie, Wrocław 
2001: Wydawnictwo ASTRUM; C.M. Parkers, Bereavement, Studies of Grief in Adult Life, 
Middlesex 1986; J. Schneider, Stress, Loss and grief: Understanding thier origins and growth 
potential, Baltimore 1984: University Park Press.
38 Z. Bauman, Kultura i społeczeństwo, Warszawa 1996: Wydawnictwo Preliminaria; 
Z. Bauman, Mortality, Immortality and Rother Life Strategies, Cambridge 1991: Polity Press; 
M. Wańczowski, M. Lenart, Księga żałoby i śmierci, Warszawa 2009: Oficyna Wydawnicza 
RYTM.
39 J. Makselon, Struktura wartości…, op.cit., s. 31.
40 H. Bauman, Przeżywanie żałoby. Siła i nadzieja w momencie straty, Warszawa 2002: Wy-
dawnictwo Salezjańskie; H. Aleksander, Doświadczenie żałoby, Poznań 2001: W Drodze.
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uprawianej w poszczególnych nurtach humanistyki. Filozoficzne kierunki 
wyróżniły w tym względzie:

(1) Postawy negatywno-pasywne (Epikur, Seneka, Epiktet, Heidegger, 
Sartre, Camus). Zwolennicy tego stanowiska nie dostrzegają zazwyczaj po-
zytywnych stron fenomenu śmierci, ograniczając się najczęściej do wskazania 
nieuchronności śmierci i zalecenia zachowania wobec niej pogody ducha.

(2) Postawy pozytywno–aktywne naturalistyczne (Spinoza, Hegel, 
Marks, Bloch), charakteryzują się próbą dostrzegania jakiegoś sensu śmierci  
i bezsensu w lęku przed nią.

(3) Postawy pozytywno-aktywne chrześcijańskie (św. Augustyn, św. To-
masz, Boros, Krąpiec, Marcel, Pieper, Rahner), zakładające, że śmierć jest 
przejściem na inną płaszczyznę bytowania, „węzłowym etapem ludzkiej egzy-
stencji, lecz nie stanowi absolutnego końca osobowości”41.

O ile w perspektywie ogólnospołecznej unikamy myślenia i mówienia 
o śmierci, to jednak w sposób bardziej czy mniej namacalny styka-
my się z nią przecież wielokrotnie – pobudza nas ona do rozmaitych 
refleksji, wyzwala różne emocje, lęki i nadzieje. Bardzo prywatnie 
każdy z nas posiada jakieś uczucia – reakcje i postawy wobec śmierci,  
a nawet jeśli niechętnie dopuszcza je do głosu. Odczucia te różnią się 
oczywiście w czasie i kulturowej przestrzeni; różnią się także w obrębie 
tej samej kultury w zależności od różnych komponentów społecznych  
i psychicznych jednostek42.

W naszej przestrzeni kulturowej postawy społeczne w stosunku do śmierci 
były w znacznym stopniu wyznaczone przez chrześcijaństwo. „Przez szesna-
ście wieków istnienia doktryny chrześcijańskiej wiara w nieśmiertelność była 
niepodważalna […]. Wiara w nieśmiertelność duszy należała także do kano-
nów judaizmu faryzejskiego i islamu – jedynych religii, z jakimi do końca 
piętnastego wieku zetknęło się chrześcijaństwo”43.

Wiek XVII przyniósł pierwsze zmiany postaw wobec religii chrześci-
jańskiej i rozwój światopoglądu laickiego44. Nowożytne odkrycia naukowe 
przyczyniły się do powstania nowej, świeckiej koncepcji śmierci. Postępujące 
procesy sekularyzacji okazały się jednym z najważniejszych czynników  
w przemianach postaw wobec śmierci.

41 S. Kowalczyk, Postawy…, op.cit., s.313.
42 A. Ostrowska, Śmierć w doświadczeniu…, op,.cit., s.27.
43 Ibid., s.28.
44 A. Toynbee, Człowiek wobec śmierci, Warszawa 1973: PIW.
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Umieranie zostało pozbawione także pewnego organizującego je ry-
tuału, poprzedzającego śmierć logicznie następującymi po sobie wy-
darzeniami, czyniąc je tym samym faktem bardziej znanym i mniej 
strasznym. Zmniejszyła się też rola duchownych jako osób pomaga-
jących w dokonaniu przejścia od życia do śmierci […]. Ksiądz, jeże-
li pojawia się obecnie przy umierającym, nierzadko znajduje go już  
w agonii lub nieprzytomnego45.

Inne ważne procesy społeczne, które przyczyniły się do kształtu naszych 
aktualnych postaw wobec śmierci, to proces urbanizacji wraz z tendencją do 
tworzenia rodzin nuklearnych, a także rozwój nauki, a szczególnie postępują-
ca specjalizacja medycyny46. „W ten sposób śmierć i umieranie powoli zostały 
usunięte z naszych życiowych, myśli, doznań. Nikt na ogół nie spędza już cza-
su na rozważaniach nad końcem swego życia, staramy się zapomnieć o tym, że 
nawet najdłuższe życie kończy się śmiercią”47. Życie ludzkie jest ze swej natury 
skierowane ku śmierci. Ponieważ człowiek jest istotą kształtującą świat, która 
spogląda w jakąś przyszłość, zostało nam postawione zadanie zajęcia postawy 
wobec faktu śmierci. Przed człowiekiem stoi zadanie zaakceptowania swe-
go życia, jako życia śmiertelnego. Śmierć pozostaje jednak zawsze kryzysem  
w życiu istoty ludzkiej, a także jej bliskich czy nawet całej społeczności. Dla-
tego pojawiają się różne postawy wobec niej i umierania, które obecnie róż-
nicują już nie tylko poszczególne jednostki, ale i grupy społeczne48. W tym 
zakresie prowadzone były badania psychologiczne, w których przyjmuje się, 
że postawą człowieka wobec pewnego „[…] przedmiotu jest ogół względnie 
trwałych dyspozycji do oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego nań re-
agowania oraz ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno-oceniającym 
dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze i własnościach tego 
przedmiotu i względnie trwałych dyspozycji do zachowania się wobec tego 
przedmiotu”49.

Z kolei zmaganie się człowieka z perspektywą umierania zostało scha-
rakteryzowane przez badaczy, którzy wyodrębnili etapy radzenia sobie z nie-
uchronnością zjawiska, jakim jest śmierć.

45 A. Ostrowska, Śmierć…, op.cit., s.30-31.
46 Ibid., s.31; R. Fulton ed. Death and Identity, New York, London, Sydney 1965: D. Wiley 
and Sons Inc.
47 Ibid., s.32.
48 E. A. Backer, N. Hannon, N. A. Russel, Death and Dying. Individuals and Institutions, 
New York 1982: J. Wiley and Sons; S. Harding, D. Philips, Contrasting Values in Werstern 
Europe, Houndwills 1986: The Macmillan Company.
49 S. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach i istotnych badaniach społecznych (17-87), [w:]  
S. Nowak red., Teorie postaw, Warszawa 1973: PWN, s.23.
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W psychologii najbardziej znaną typologię postaw wobec umierania  
i śmierci prezentuje E. Kubler-Ross50. Autorka zaproponowała i opisała fazę:

- zaprzeczania i izolacji, poprzedzoną reakcją szoku, którą pacjent reagu-
je na postawioną diagnozę, nie mogąc pogodzić się z rzeczywistością. Każdy 
pacjent dowiadując się o śmiertelnej chorobie i zbliżającej się śmierci stosuje 
mechanizm zaprzeczania. Jest on zróżnicowany: u jednych jest słabszy, u in-
nych silniejszy. Większość pacjentów przechodzi potem do kolejnych etapów, 
w których są w stanie rozmawiać o śmierci;

- gniewu, gdy człowiek zaczyna wierzyć w usłyszaną diagnozę i reaguje 
na nią albo gniewem i wściekłością albo rozżaleniem i zazdrością; pacjenci 
bardzo często kierują go na lekarzy, rodzinę, pielęgniarki bądź też inne, czę-
sto przypadkowe osoby. Otaczający ludzie często nie wiedzą jak się zachować  
w stosunku do takiej osoby, nie potrafią postawić się na miejscu człowieka 
umierającego51. Bardzo ważna jest wyrozumiałość dla gniewu chorego;

- targowania się, w której umierająca osoba próbuje zawrzeć z siłą, jaką 
wcześniej obwiniała za swój stan, układ w ramach którego pacjent postana-
wia ponieść pewną cenę w zamian za poprawę stanu zdrowia; postawa ta jest 
swego rodzaju kontynuacją postawy gniewu. Charakterystycznym zjawiskiem 
w tej fazie jest targowanie się z Bogiem, składanie Bogu różnorakich obietnic 
w zamian za przedłużenie życia. Targowanie się z Bogiem jest sprawą bardzo 
prywatną, o której pacjenci nie mówią;

- depresji, w której pojawiają się uczucia smutku i żalu, a którym często 
towarzyszy poczucie winy i smutku. Żal dotyczy straty i jest rodzajem żałoby, 
po czymś, co dopiero zostanie utracone. Można wyróżnić tutaj dwa rodzaje 
depresji: reaktywną, która jest wywołana licznymi stratami jakich człowiek 
doświadcza z dnia na dzień (utratą zdrowia, pracy, konieczność rezygnacji 
marzeń i planów) oraz drugi rodzaj depresji dotyczący strat przyszłych takich 
jak zerwanie relacji z bliskimi. Świadomość tej straty jest powodem stanów 
depresyjnych;

- pogodzenia się, w której pojawia się akceptacja stanu i przyszłości czeka-
jącej osobę umierająca. Pojawia się spokój i odzyskanie równowagi; postawa 
ta występuje po przeżyciu poprzednich etapów i jest związana ze świadomo-
ścią nieuniknionej śmierci. Charakteryzuje ją oczekiwanie na zbliżającą się 
śmierć połączone z żalem z powodu rozstania z bliskimi .

50 E. Kubler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań 1998: Media Rodzina;  E. Kubler-
-Ross, On Death and Dying, New York 1969: McMilltan Publishing Coln.

51 J. Weiss, O współczesnych obliczach śmierci psychicznej – sadomasochizm (147-153), [w:] 
J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2004.
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Koncepcja ta spotkała się z krytyką52 (brak potwierdzenia w badaniach 
empirycznych, krytyka występowania faz), albo z modyfikacją. I tak np.  
A. Dodziuk53wyróżnia trzy etapy: - szoku, zaprzeczenia; - bólu, tęsknoty, przy-
gnębienia, złości, obwiniania; - stopniowej adaptacji do sytuacji i akceptacji 
utraty.

Z kolei P.E. Mansell54, dla którego najistotniejszy w procesie umierania 
jest stopień niepokoju, wyróżnia:

-ostrą fazę kryzysu, na którą człowiek reaguje wzmożonym poczuciem 
niepokoju, paniką, poczuciem bezradności lub odrętwienia;

- przewlekłą fazę życia – umieranie, które charakteryzuje się ogranicze-
niem aktywności osoby chorej, słabnięciem sił fizycznych, a pod względem 
emocjonalnym faza ta jest dla pacjenta kombinacją rezygnacji i nadziei;

- fazę terminalną, która rozpoczyna się wraz z akceptacją przez pacjenta 
swojej sytuacji i przyszłości. W tej fazie stan niepokoju spada; pacjent skupia 
się i zamyka w sobie.

Według teorii umierania E. Schneidemana55, odbywa się ono według 
schematu „jaki wytworzył sobie organizm przechodząc przez różne sytuacje 
stresowe. Umieranie powtarza ontologiczne procesy, co oznacza, że w proce-
sie umierania odzwierciedla się strumień zachowań związanych z zagrożeniem 
lub stresem, które były udziałem człowieka przed popadnięciem w śmiertelną 
chorobę”56. Problem umierania rozpatruje on w kategoriach kryzysu, którego 
źródłami są m.in. widoczne w umieraniu odosobnienie, zaburzenia somatycz-
ne i społeczne, ograniczenie autonomii i ruchliwości. W śmierci przejawia 
się cała gama dramatycznych emocji – od wściekłości i trwogi poprzez walkę  
o niezależność i godność do stoicyzmu włącznie. Synchroniczność życia  
i umierania zakłócać może szereg czynników: zaburzenia umysłowe; ból i osła-
bienie; okres życia, w jakim przebiega śmiertelna choroba; lokalizacja w od-
niesieniu do faz życia; epistemologiczne punkty węzłowe. „Wiedza człowieka 
o tym, że naprawdę umiera, jest epistemologicznie całkowicie odmienna od 
jakiegokolwiek rodzaju wiedzy; zawiera bowiem w sobie także świadomość 
bezzwrotnej utraty”57.

52 A. Ostrowska, Śmierć..., op.cit., s.120 i nast.
53 A. Dodziuk, Nie bać się..., op.cit.
54  P.E. Mansell, The Experience of Dying, Prence Hall 1977: Englewood Cliffs, s.121-123;  
M. Zawiła, Religia i śmierć. Kraków 2008: ‘Nomos’, s.29.
55 E.S. Schneidman, You and Death, Psychology Today, 1971, 5, s.43-45; E.S. Schneidman, 
Aspects of the Dying Process, Psychiatric Annales, 1977, 7-8, s.391-397.
56 E.S. Schneidman, You and Death..., op. cit., s.43.
57 J. Makselon, Struktura…, op.cit., s.35.
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Ponadto istotną rolę odgrywa światopogląd i stosunek do śmierci.

[…] każda śmierć jest idiosynkretyczna (jedyna dla danej osoby) i wo-
bec tego nie ma stałej oraz skończonej ilości stadiów umierania, przez 
które przechodzi cierpiący człowiek. Każda osoba znosi swój okres 
umierania prawdopodobnie tak jak przechodziła sytuacje stresowe  
i zagrażające jej życiu, zwłaszcza w okresie dorosłości. Proces umierania 
jest więc swoistą rekapitulacją życia58 .

E. M. Pattinson59wskazuje, że w momencie uświadomienia sobie zbliża-
jącej się śmierci, pacjent znajduje się w fazie ostrego kryzysu, w fazie przewle-
kłej życia-umierania, poddawany jest różnym zabiegom medycznym w celu 
ratowania jego życia i przedłużenia go, i dopiero w fazie terminalnej, akcep-
tuje on nieodwracalność swego losu. Odwraca się od świata zewnętrznego  
i kieruje ku swojemu wnętrzu zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym.

Z kolei T. Szaniawski wyróżnił trzy fazy zmagania się z myślą o śmierci. 
Są to: 1. Ostra faza kryzysu, w której człowiek uświadamia sobie zbliżającą 
się śmierć. Wiąże się to z wzmagającym się niepokojem. Chorzy wówczas 
zaczynają stosować różnego rodzaju mechanizmy obronne. Na tym etapie re-
akcje pacjentów są bardzo różne - występuje panika lub poczucie bezradności;  
2. Przewlekła faza życia-umierania, w której pacjent podlega leczeniu, które 
ma uśmierzyć ból, przedłużyć życie. Tutaj nadzieja jest przeplatana rezygna-
cją; 3. Faza terminalna objawia się akceptacją nieuniknionej śmierci. W tej 
fazie pacjenci często zamykają się w sobie60. Człowiek w obliczu śmierci może, 
według niego: - starać się nie myśleć o śmierci; - wybiegać śmierci naprzeciw; 

- nadawać jej wybrane znaczenie; - dokonywać „metafizycznego rozstrzygnię-
cia” tego, co czeka go po śmierci. Temu rozstrzygnięciu nigdy jednak nie 
przysługuje zupełna pewność, dlatego dla każdego człowieka śmierć jest pełna 
tragizmu i grozy.

Bez względu na to, jakie etapy reakcji na fakt umierania i śmierci wy-
różnia się, można stwierdzić, że „[…] postrzeganie własnego ciała i myślenie 
o nim w określony sposób zależy od różnych znaczeń, jakie w całej biografii 
człowieka były przypisane ciału i koncepcji samego siebie. Wpływają one na 
aktualne interakcje między sobą, swoim ciałem i zewnętrznym światem”61. 

58 Ibid., s.35; Dziedzic, Doświadczenie…, op.cit.
59 E. M. Pattinson, The living – dying proces (22-67), [w:] C.A. Garfield red., Psychosocial 
care of the dying patient, New York 1978: The MacMillan Company.
60 G. Hetman, Struktura emocjonalna człowieka a problem śmierci na podstawie psychofizycz-
nej teorii Jana Mazurkiewicza (83-92), [w:]  J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2001.
61 A. Ostrowska, Śmierć…, op.cit., s.16.
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Powoduje to pojawienie się poczucia zagrożenia, uświadomienia coraz bardziej 
postępującego odłączenia się od ciała, od interakcji z innymi ludźmi. Jeśli umie-
rający ma dostatecznie dużo czasu, odwagi i zdolności przewidywania, rozpoczy-
na proces zamykania wielu spraw, które były dotychczas znaczącymi elementa-
mi biografii – relacji do rzeczy, osób, działań, wspomnień, wreszcie życia.

Już w średniowieczu opiewano ars moriendi, sztukę umierania. Z po-
czątku była zadaniem duchowym i religijnym, jak to ujął XV-wieczny 
William Caxton: ‘kunsztem umierania tak, by duszę człowieka uzdro-
wić’. Z czasem wyrosła z niej koncepcja pięknej śmierci, a w istocie 
prawidłowego sposobu umierania. Dzisiaj trudno jest praktykować ars 
moriendi, sprawiły to nasze wysiłki, by śmierć ukryć i zracjonalizować, 
a zwłaszcza odwlec. Dobra śmierć stała się mitem62

Mamy więc do czynienia ze zracjonalizowanym modelem umierania, 
którego pierwotnym elementem, rozpowszechnionym zwłaszcza w USA i we 
Francji, jest tzw. tanatopraksja. Dotyczy ona raczej nie umierającego, ale już 
zmarłego, który poddany zostaje rozmaitym zabiegom „higieniczno-upiększa-
jącym”, przypominającym dawną sztukę balsamowania. Łączy się z tym inne 
zjawisko, jakim jest śmierć etykietalna63, której wyróżniki to staranne i dro-
biazgowe zaplanowanie własnej śmierci. Ów plan czyni śmierć ‘racjonalnym 
samobójstwem’ i pozwala odróżnić ją od nieprzemyślanego, emocjonalnego 
zamachu na własne życie. Śmierci nie wypieramy już ze świadomości, lecz 
maskujemy nasze reakcje na nią. Umieranie i śmierć stają się w ten sposób 
prywatną sprawą, zamkniętą dla publicznych dywagacji, a jako nieuzewnętrz-
nione społecznie, nie zagrażają stabilności systemu społecznego64. Śmierć 
współcześnie nie budzi więc lęku odwróconym porządkiem, „[...] ona bowiem 
sama odbija się w codzienności, nabierając jakości zmysłowych, właściwych 
codziennemu życiu. A jeśli nawet śmierć ujawni ów negatyw doczesności, na-
tychmiast spychana jest poza horyzont społecznego doświadczenia. Współ-
czesność nie nosi w sobie wyraźnego wizerunku śmierci; nabiera on kształtów 
wówczas, gdy wyłania się z przestrzeni medycznej opieki szpitalnej”65. 

Podstawy mają swoje komponenty: komponent emocjonalno-oceniający 
(uczucia i emocje, jakie przedmiot postawy wywołuje); komponent poznawczy 

62 S.B. Nuland, Jak umieramy. Refleksje na temat ostatnich chwil naszego życia, Warszawa 
1996: Wydawnictwo PRIMA, s.275.
63 K. Szewczyk, Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Warszawa- 
Łódź 2001:PWN, s.307.
64 J. Makselon, Struktura…, op.cit., s.25; S. Kowalczyk, Postawy wobec śmierci, Colloquim 
Salutis, 1975, 5, s.297-324.
65 J. Barański, Śmierć i zmysły..., op.cit., s.34.
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(myśli i przekonania wobec przedmiotu postawy); komponent behawioralny 
(zachowania i działania wobec przedmiotu postawy). Posiadają one pewne 
charakterystyczne cechy, które wyodrębniają pojęcie postawy wśród innych 
terminów psychologicznych. Należą do nich: zakres, kierunek, intensywność, 
centralność, trwałość, złożoność, zawartość, ambiwalencja, przedmiot po-
stawy66. Najistotniejszą i najważniejszą cechą dla danej postawy jest jej treść 
przedmiotowa, czyli to, ku czemu kierują się myśli, działania i odczuwanie 
człowieka. Przedmiotem postawy może być wszystko, co ma znaczenie ze 
względu na zaspokojenie potrzeb67.

Za najważniejsze wymiary postaw wobec śmierci J. Makselon uważa68: 
- konieczność, czyli nieuchronność śmierci; - centralność, inaczej stopień zain-
teresowania śmiercią; - tajemniczość, która określa śmierć jako głęboką tajem-
nicę nacechowaną poczuciem niepewności; - wartość, oznaczającą, że śmierć 
jest wartością; - grozę, która wskazuje, że śmierć wyzwala lęk, trwogę, ból 
psychiczny; - tragiczność, traktującą śmierć jako wstrząsające i nieszczęśliwe 
wydarzenie, które wzbudza rozpacz; - destrukcyjność, wskazującą, że śmierć 
demobilizuje aktywność ludzką; - absurdalność, która wyzwala poczucie bez-
nadziejności, niedorzeczności, bezsensowności istnienia; wyzwala żal o życie  
i do życia. Postawy wobec śmierci,69 mają więc swoją specyfikę, charakteryzu-
jącą jej komponenty. W literaturze przedmiotu pojawiło się wiele taksonomii. 
J. Makselon na podstawie wyników swoich badań70 wyodrębnił:

(1) Typ teoretyczny, który nie interesuje się problematyką śmierci, nie 
uświadamia sobie jej konieczności, wartości ani grozy, ale w dość znacznej 
mierze podkreśla jej tajemniczość, tragiczność i destrukcyjność. Śmierć Inne-
go ocenia jako sobie obojętną, choć towarzyszy jej pewne poczucie smutku.

(2) Typ ekonomiczny najrzadziej myśli o śmierci „Kiedy już do takiego 
myślenia dochodzi, śmierć jawi się jako wielka tajemnica, jest oceniana nega-
tywnie, ponieważ przeraża, niesie beznadzieję, zniszczenie i bezsens”71.

(3) Typ estetyczny odznacza się największą opornością na zjawisko 
śmierci. Nie chce i nie myśli o śmierci uważając to za zajęcie bezsensowne.

(4) Typ społeczny podkreśla tajemniczość śmierci, która napawa go lę-
kiem i żalem za światem, w którym widzą dla siebie pole działania.

66 J. Makselon, Struktura…, op.cit., s.42-63.
67 T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa 1977: 
WSiP, s.23-30.
68 J. Makselon, Struktura…, op.cit., s.82
69 J. Witkowski, Tod und Sterben, Heidelberg 1978: Verlag Heilderberg Universitat, s.21 i nast.
70 J. Makselon, Struktura…, op.cit., s. 78-159.
71 Ibid., s.157.
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(5) Typ polityczny najmocniej akcentuje destrukcyjność i tragiczność 
śmierci. „Politycy są jedyną grupą podkreślającą, że pod wpływem myślenia 
o śmierci mają bardzo wyraźne poczucie przemijania, ale bez komponentu 
lękowego”72.

(6) Typ religijny uważa śmierć za „[…] nieuniknioną konieczność, 
naturalną stronę życia, ale jednocześnie przyznają jej określoną wartość  
i sens […], największy procent chce umierać przygotowana na śmierć”73.

Z kolei T. Szaniawski74 wyróżnia:

(1) Typ ambiwalentny traktujący śmierć z jednej strony jako wartość po-
zytywną, z drugiej jako tajemnicę; z jednej strony jako zjednoczenie z Bogiem, 
z drugiej jako tragedię.

(2) Typ spokojny, który podchodzi do śmierci ze zrozumieniem, traktu-
jąc ją jako zjawisko naturalne i uniwersalne.

(3) Typ religijny charakteryzujący się silną wiarą w życie pozagrobowe, 
które pozwala im pogodzić się ze śmiercią i wręcz jej oczekiwać jako lepszego 
rodzaju egzystencji.

(4) Typ unikowy typowy dla osób, które nie boją się śmierci, ale też nie 
jest ona przedmiotem ich refleksji, własna śmierć jest dla nich odległa, nie 
traktują jej jako nieuniknionej.

(5) Typ przerażony, dla którego śmierć jest centralnym zagadnieniem, 
napawającym lękiem, a często wręcz przerażeniem75.

Stosunek człowieka do śmierci według J. Makselona, ma charakter wie-
loaspektowy, zależy m.in. od: - kontekstu kulturowego; - odrębnego doświad-
czenia rozwojowego; - aktualnej sytuacji życiowej; - światopoglądu; - od-
porności na sytuacje stresujące; - stylu życia; - prawdopodobieństwa śmierci 
swojej lub osoby bliskiej76.

Postawy wobec śmierci kształtują się w nas przez całe życie. Zdolność ro-
zumienia śmiertelności jest połączona z rozwojem psychicznym. Dzieci dopie-
ro w wieku dziewięciu lat dostrzegają nieodwracalność i niemożność uniknię-
cia śmierci. W wieku dojrzewania młodzieży towarzyszy lęk przed umieraniem, 
jednak jest on na tyle odległą perspektywą, że młodzi ludzie często ryzykują 
życie. W dorosłym życiu ludzie koncentrują się na wyznaczonych sobie celach, 

72 Ibid., s.158.
73 Ibid., s.159.
74 T. Szaniawski, Typy postaw wobec śmierci a osobowość, Kraków 1998: Wydawnictwo Na-
ukowe PAT, s. 107-108.
75 Ibid.
76 J. Makselon, Struktura…, op.cit., s.32.
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którymi najczęściej są rodzina i praca. Śmierć jest wówczas postrzegana jako 
przeszkoda, która może stanąć na ich drodze. W wieku emerytalnym myśle-
nie o śmierci staje się coraz częstsze i sprowadzone pojawiającymi się dolegli-
wościami, brakiem aktywności zawodowej i ogólnym obniżeniem dynamiki 
życiowej. Tylko człowiek jest bowiem „[…] jedyną istotą na świecie, która nie 
tylko po prostu umiera, ale która wie o tym, że umiera i dlatego może zająć 
jakąś postawę wobec śmierci”77. W zależności od tego, w jaki sposób człowiek 
myśli o śmierci, tak też będzie się do niej ustosunkowywał. Postawa wobec 
śmierci mało kiedy stanowi odniesienie się do abstrakcyjnego pojęcia śmierci, 
zazwyczaj bywa ukonkretniona. Można wymienić:

- postawę wobec śmierci obcego, na którą wpływa to, w jako sposób do-
wiaduje się o tej śmierci, np. ze środków masowego przekazu, będąc naocz-
nym świadkiem tragicznego wypadku;” [...] stępienie wrażliwości na obrazy 
okrucieństwa i cierpienia ludzkiego, oglądane dziś na co dzień, w warunkach 
tak normalnych i w ilościach tak olbrzymich, że nużą już bardziej niż szokują 
[...]. Widoki okrucieństwa przestały być zdarzeniem odświętnym: wymknęły 
się z karnawałowego rezerwatu i wlały szeroką rzeką w nurt przeżyć codzien-
nych. W następstwie tej zmiany, już sama obfitość i codzienność obrazów 
gwałtu powoduje zacieranie się wstrząsowego z początku efektu. By zapobiec 
znużeniu widzów, obrazy muszą być coraz bardziej krwawe i szokujące – ina-
czej nie przyciągną uwagi. Próg, poniżej którego nie dostrzega się po prostu 
okrucieństwa aktów gwałtu lub – jeśli się je zauważa – przechodzą one bez 
większego wrażenia, wznosi się na coraz wyższe szczyty”78;

- postawę wobec śmierci bliskiej osoby; w tym wypadku znaczącą rolę od-
grywa stopień bliskości; więzy emocjonalne osób. W przypadku śmierci naj-
bliższych stanowi to przeżycie traumatyczne mające wpływ na doczasowe życie; 

„Nie doświadczamy już śmierci bliskich. Widowiskowe i telewizyjne doświad-
czenie śmierci nie ma nic wspólnego z jej bezpośrednim przeżywaniem”79;

- postawę wobec własnej śmierci, którą charakteryzuje zróżnicowanie za-
leżne od antycypowanej śmierci i okoliczności jej towarzyszących80; „Problem 
śmierci nie znika zatem wraz ze stwierdzeniem niemożliwości jej doświad-
czenia, a trauma śmierci powiększa się wraz ze wzrostem indywidualności.
[...] świadomość śmierci nie jest czymś stabilnym i waha się od zapomnienia  

77 J. Tischner, O człowieku..., op.cit., s.147.
78 Z. Bauman, Ciało i przemoc..., op.cit., s.46-47.
79 J. Baudrillard, Wymiana..., op.cit., s.238; Ziemiński, Twoja śmierć. .., op.cit., s.111-141.
80 A. Matuszewski, Poziom noetyczności a postawa wobec śmierci, Pelplin 2002: Bernardinum, 
s.33
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z jednej strony, aż po jej okrutną realność, mogącą przybrać postać ciągłego 
lęku. I zapomnienie, i ciągła świadomość są jakimś odniesieniem do śmier-
ci, i dlatego można powiedzieć, że w jednej, jak i drugiej postawie kryje się 
już podstawowa jej świadomość, która może być z jednej strony odkrywana,  
a z drugiej zasłaniana. Świadomość śmierci jest więc dostępna każdemu czło-
wiekowi, chociaż może przybierać różne natężenie i różne mogą być formy 
wyrazu tej świadomości”81.

Istotne znaczenie dla kreowania postaw wobec śmierci mają ich poszcze-
gólne komponenty, które decydują o ich zindywidualizowaniu. 

Myślenie o śmierci wyrasta z aktywności poznawczej człowieka, dzięki 
której jest on świadomy samego siebie i otoczenia. Stanowi więc kompo-
nent poznawczy postawy wobec śmierci, wiążący się z pewnym dystansem  
i refleksją na temat umierania i śmierci swojej i innych.

Jednym z ważnych warunków stanowiących o częstotliwości myślenia 
o śmierci jest zaspokojenie podstawowych potrzeb i relacji międzyludz-
kich. Intensywniejsze myślenie o śmierci będzie na pewno u osób, któ-
re w niedalekiej przeszłości spotkały się ze śmiercią82.

A ponieważ z psychologicznego punktu widzenia pojęcie śmierci cha-
rakteryzuje się relatywnością83, to oznacza, że ma ono zawsze odniesienia do 
szerszej struktury sieci poznawczej znamiennej dla danej osoby. Odnosi się 
zawsze do innych pojęć i koncepcji i może być od nich zależne. Koncepcja 
śmierci podlega rozwojowi, zmianie wraz z rozwojem człowieka (w kierunku 
wertykalnym). Na zmianę koncepcji śmierci mogą mieć wpływ także czynniki 
zewnętrzne, takie jak wydarzenia i doświadczenia życiowe. To zrelatywizo-
wanie dokonuje się względem innych koncepcji śmierci obecnych w życiu 
psychologicznym człowieka (w kierunku horyzontalnym) i wertykalnym (on-
tologiczny rozwój koncepcji śmierci)84. 

Do innych podstawowych cech myślenia o śmierci zalicza się:

- złożoność, oznaczającą, że koncepcje śmierci mają często charakter wie-
loaspektowy, różnorodny. „Brak jest im stałej konsystencji”85. Trudno jest 
oddzielić refleksję na temat śmierci od refleksji ogólniejszych, nad sensem 

81 S. Drogoś, Człowiek..., op.cit., s.134.
82 A. Ostrowska, Śmierć…, op.cit., s.150.
83 J. Makselon, Struktura…, op.cit., s. 43.
84 Ibid., s.43.
85 J. Makselon, Specyfika postaw wobec śmierci, Studia Philosophie Christianae, 1981, 17, 
114-119, s.115.
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życia, losem i przeznaczeniem człowieka itp. Dlatego z ostrożnością należy 
podchodzić do pojęcia śmierci, jakie posiada jednostka’;

- ambiwalentność oznaczająca, że zbliżone, bądź takie same koncepcje 
śmierci mogą prowadzić do odmiennych zachowań lub też podobne zachowa-
nia mogą być wywołane odmiennymi pojęciami śmierci;

- pośredniość wskazuje na fakt, iż doświadczenie śmierci nigdy nie jest 
dane człowiekowi w sposób bezpośredni. Widzimy śmierć jedynie z zewnątrz. 
W takich przypadkach koncepcje tego, co nieznane tworzone są na zasadzie 
negacji tego, co znane. Człowiek dorosły, aby stworzyć koncepcję śmierci 
najpierw musi ją poznać, co wiąże się ze samoświadomością (ja umrę) oraz 
zdolnością do operacji logicznych, myślenia w kategoriach abstrakcji prawdo-
podobieństwa, przyczynowości i ujmowania linearnego wymiaru czasu. Two-
rząc pojęcie śmierci własnej człowiek uświadamia sobie, że jest jednostkowym 
i osobowym bytem, którego jednym z atrybutów jest śmiertelność86.

Z poznawczym komponentem postawy wobec śmierci wiąże się także 
intensywność myślenia o śmierci i jej częstotliwość.

Osoby z podwyższoną częstotliwością refleksji o przemijaniu i śmier-
ci bardziej koncentrują się na funkcjach swego ciała, odznaczają się 
depresyjnymi nastrojami, poczuciem niewystarczalności i emocjonal-
ną labilnością. […] związek między częstotliwością refleksji o śmierci  
i osobowością zachodzi wówczas, gdy u badanych obserwuje się 
tendencje neurotyczne. Intensywne myślenie o śmierci wydaje się 
być związane również z ogólną lękliwością […] oraz zmniejszonym 
poziomem społecznych oczekiwań87.

Komponentem emocjonalnym postaw wobec śmierci jest lęk. Świado-
mość własnej śmierci jest tym, co wyróżnia człowieka ze świata natury. Jego 
egzystencja ma w związku z tym szczególny charakter – z jednej strony nale-
żymy bowiem do świata natury, z drugiej zaś, w jakiś szczególny sposób, jeste-
śmy z niej wyłączeni, a to za sprawą refleksji nad nią. Już filozofia próbowała 
uporać się z zagadnieniem śmierci na wiele różnych sposobów i w wielu kon-
cepcjach antologicznych i epistemologicznych. Tym wysiłkom nadają sens 
słowa Platona: „Filozofować to uczyć się, jak umrzeć”. 

Lęk egzystencjalny ma wymiar uniwersalny, szczególnie intensyfikujący 
się w jednostkowym życiu w sytuacji zagrożenia, jakim może być choroba czy 

86 J. Makselon, Struktura…, op.cit., s.43-45.
87 Ibid., s.66.
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śmierć. Kres życia, w przeciwieństwie do jego początku jest „wydarzeniem” 
świadomym. Autentyczne bycie zaś to takie, w którym podmiot maksymali-
zuje świadomość siebie, także w obliczu umierania i śmierci.

Ucieczka współczesnego człowieka przed śmiercią w przestrzeń życia 
wyznaczoną nastawieniami hedonistycznymi, orientacją technologicz-
ną i naturalizmem doprowadziła do nasycenia kultury elementami 
zagrażającymi jej istnieniu. Iluzyjność ucieczki jest związana z roz-
budzeniem w świadomości człowieka przekonania, że można usunąć  
z ludzkiej egzystencji na trwałe związane z nią doświadczenia; cierpie-
nia, bólu, choroby starości, samotności, śmierci. Wszystkie sposoby 
oszukiwania samego siebie muszą zawieść, gdy koleje życia postawią 
nas twarzą w twarz z nieuchronnymi sytuacjami, których staraliśmy 
się uniknąć. Nieprzygotowanie do nich, niezdolność do stawienia im 
czoła staje się źródłem cierpień zwielokrotnionych. Jak powstrzymać 
tę ucieczkę, która może prowadzić zdesperowaną jednostkę do samo-
zagłady […], a także zagrozić trwaniu całej kultury? Wydaje się, że 
najbardziej dojmującym przeżyciem, wywołującym lęk i chęć ucieczki, 
jest doznanie zagubienia w świecie i świadomość bezsensu życia wobec 
śmierci, poczucie pustki, chaosu, kroczenia drogą do nikąd i narastają-
cy z tego poczucia stan bezgranicznej rozpaczy88.

Przeciwwagą do tej sytuacji jest sens jaki nadajemy swojemu życiu, który 
wiąże się z wewnętrzną potrzebą rozwoju, a realizuje w sposób indywidualny,  
w konkretnej sytuacji. Świadomy swego kresu rozpoznaje swój los jako do-
świadczenie wolności i odpowiedzialności, gdyż nikt nie może zastąpić go 
w wyborach i decyzjach, które podejmuje. To trudne doznanie samotności 
sprawia, że wolność staje się ciężarem, a chcąc pozbyć się odpowiedzialności, 
człowiek przyjmuje formy bycia spotykane w świecie kultury. Porzuca własny 
projekt życia, ucieka od wolności89 w sferę bezpieczeństwa, zdradzając samego 
siebie.

Właśnie tę sytuację opisuje Heidegger jako upadek w codzienność, 
przeciętność potocznej egzystencji. Człowiek nie mogąc znieść prze-
życia metafizycznej trwogi istnienia poddaje się władzy bezosobowego 
Się. W stanie upadku życie człowieka przebiega w sposób „niewłaściwy” 
i „nieautentyczny”. To właśnie wtedy, gubiąc doświadczenie wolności 
i przyjmujący uprzedmiotowioną formę bytu, człowiek traci poczucie 
sensu życia90.

88 L. Grudziński, Doświadczenie śmierci..., op.cit., s.98.
89 E. Fromm, Ucieczka..., op.cit.
90 Ibid., s.99
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Powinno być ono ‘autentyczne’, z nakazem samorealizacji. Służy temu 
rozumienie życia, jako ‘prawdy bycia’, życia w prawdzie, a także świadomo-
ści, że to nasze życie kiedyś się skończy. Śmierć bowiem, która kładzie kres 
wszelkiemu trwaniu, każde życiowe dokonanie odnosi do wartości istnienia 
jako takiego, tym samym relatywizuje ją, co jednak w żadnym razie nie jest 
równoznaczne z jej deprecjacją. Tym samym nie jest wymierzone w potrzebę 
gromadzenia życiowych sukcesów, ale odsłania prawdziwą powinność jakiej 
musi podołać człowiek z racji swojej istoty: zmierzyć się z własnym byciem 
jako po prostu byciem.

Bez doświadczenia własnej skończoności, nieuchronności własnego 
przemijania taka walka o nadanie właściwego sensu ludzkiej egzysten-
cji wikła się w meandry pustego przerzucania się argumentami, grzęź-
nie w czczej gadaninie91.

Analiza życia ludzkiego skierowanego ku śmierci jako kresu możliwości 
stanowi pierwszą próbę rozumienia życia i budowania jego sensu. Ale spoj-
rzenie na życie poprzez nieuniknioną śmierć może ukazać inny jego obraz  
i wykształcić całkowicie odmienną postawę życiową.

Oto śmierć, pojmowana jako całkowite unicestwienie człowieka, może 
wzbudzić przekonanie o zasadniczej bezwartościowości jego działań. 
Jeśli wszystko ulega ostatecznemu zniszczeniu, to jakie znaczenie mają 
trudy, troski, radości i marzenia człowieka, czyż nie ulegamy iluzji  
i samooszukiwaniu, gdy chcemy odnaleźć w nich jakiś sens92.

Lęk przed śmiercią staje się desperacką próbą utrwalenia przeszłości, 
ucieczką przed nadchodzącym kresem bycia w to, co minione, tym nie-
mniej wciąż żywe we wspomnieniach, a także z oceną tegoż i przeżywaniem 
poczucia sensu życia, który wciąż wiąże się ze specyficznym nastawieniem 
zarówno do życia, ale i, pośrednio, do umierania i śmierci. Składa się ono  
z: (1) komponentu intelektualnego, który wiąże się z poznaniem natury życia 
ludzkiego, środowiska i celów osobistych; (2) komponentu emocjonalnego, 
wynikającego ze zdolności człowieka do doświadczania siebie, reagowania na 
wartości; (3) komponentu wolitywno-dążeniowego oznaczającego zdolności 
człowieka do dokonywania wyborów. Człowiek odkrywa siebie jako istotę 
wolną w swoim działaniu, posiadająca zdolność do określania i hierarchizowa-
nia różnych wartości, a następnie podporządkowania się im; (4) komponentu 

91 M. Heidegger, Bycie..., op.cit., s. 139nn.
92 L. Grudziński, Doświadczenie…, op.cit., s.101.
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egzystencjalno-działaniowego stanowiącego zarówno przyczynę zaistnienia 
poczucia sensu, jak i efektu jego istnienia. Człowiek angażując się w swo-
je życie w sposób czynny kształtuje się, odkrywając jednocześnie jego sens,  
ale i nadając mu sens93.

P. Tillich twierdzi, że źródłem lęku jest kultura i jej wartość94. Lęk  
i świadomość nie rozstrzygną tych konfliktów między elementami struktu-
ralnymi osobowości, np. między światami wyobrażonymi a doświadczeniem 
świata realnego, między pragnieniem bycia a nieznośnym ciężarem istnienia, 
wzbudzającym jawne lub ukryte pragnienie nieistnienia. Wszystkie te kon-
flikty zarówno nieświadome, podświadome, jak i świadome, niezależnie czy 
jednostka przyznaje się do nich, czy też nie, daje się odczuć w postaci na-
głych bądź długotrwałych doświadczeń lęku. U człowieka istnieje świadomość 
potrójnego zagrożenia wynikającego z odniesienia do nieistnienia. Egzysten-
cjalne podłoże lęku dotyczy trzech wymiarów: ontycznego (byt); ducho-
wego (sens życia); moralnego (wina), których nieistnienie zagraża istnieniu 
człowieka. Świadomość tego potrójnego zagrożenia doprowadza w rezultacie 
do pojawienia się lęku w trzech formach: lęku przed losem i śmiercią; przed 
pustką i utratą sensu życia, oraz przed winą i potępieniem. Te trzy rodzaje 
lęku zawierają się w sobie nawzajem, lecz zwykle któreś z nich dominuje. Lęk 
przed śmiercią jest najbardziej podstawowy, powszechny i nieuchronny oraz 
góruje nad wszelkimi innymi lękami, nadając im ostateczną powagę. Wszyst-
kie próby odparcia go za pomocą racjonalnych argumentów są skazane na 
porażkę, ponieważ nawet jeśli dowody na „nieśmiertelność duszy” miałyby 
moc przekonywania, której według Tillicha nie mają, na płaszczyźnie egzy-
stencjalnej nie potrafiłyby nas o niej przekonać. Na tej płaszczyźnie człowiek 
całkowicie zdaje sobie sprawę z utraty ‘ja’ związanej ze śmiercią biologiczną. 
Zaobserwowano, że lęk przed śmiercią wzrasta wraz ze wzrostem indywidu-
alizmu, i że ludzie w kulturach kolektywistycznych są mniej podatni na tego 
rodzaju lęk, ponieważ cechuje ich specyficzny rodzaj odwagi tłumiący lęk 
przed śmiercią. Ale nawet w kolektywizmie ludzie zbroją się w symbole, aby 
go przezwyciężyć. Lęk przed śmiercią stanowi stały horyzont, w którego ob-
rębie działa przed tym, co niesie los. Los nie wywołałby lęku, gdyby nie kryła 
się za nim groźba śmierci. Nicość kryje się za każdym doświadczeniem, któ-
remu podlegamy, przemieszczający się w przeszłość ku przyszłości, i przybiera 

93 K. Popielski red., Człowiek – pytanie otwarte: studia z logoteorii i logoterapii, Lublin 1987: RW 
KUL, s.135-136; V.E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu..., op.cit.;V.E. Frankl, Homo patiens..., 
op.cit.
94 P. Tillich, Dynamika wiary, Poznań 1987: Wydawnictwo ‘W drodze’.
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postać słabości, choroby, wypadków czy rozstań. Staramy się przekształcić lęk 
w strach i odważnie stawiać czoło przedmiotom, w których ucieleśnia się za-
grożenie. Odwaga nie likwiduje lęku, jako że jest on egzystencjalny i nie może 
zostać usunięty. Ten, któremu nie udało się wziąć odważnie na siebie swego 
lęku, może uniknąć skrajnej rozpaczy poprzez ucieczkę w nerwicę, która jest 
sposobem na uniknięcie nieistnienia poprzez unikanie istnienia. Neurotycz-
ny lęk śmierci wielokrotnie przełamywał mury zwykłego samopotwierdzenia  
i otwierał te poziomy rzeczywistości, które normalnie są ukryte. Osobowość 
neurotyczna w konsekwencji głębszego lęku przed śmiercią wytworzyła jed-
nak sztywne, ograniczone i nierealistyczne samopotwierdzenie, które można 
przyrównać do twierdzy, w której się schroniła i której broni wszelkimi spo-
sobami psychologicznego opisu przeciwko atakom świata. Lęk przed śmiercią 
jest manifestacją ‘braków’ w życiu, a jego intensywność jest ‘odwrotnie pro-
porcjonalna do satysfakcji z życia’95. Uważają także, że w takiej sytuacji lęk 
przed życiem jest przemieniany w lęk przed śmiercią, który istnieje jako pier-
wotny, wrodzony w ludzkiej egzystencji.

Sens życia, według A. Maslowa, to wrodzone możliwości człowieka, 
jakościowo niezmienne, których nasilenie może być jednak modyfikowane 
przez czynniki społeczne lub kulturowe96. Dlatego, według K. Obuchowskie-
go97, sens życia powinien być wytworem własnej refleksji osoby, a jego racje 
powinny być wyraźnie określone, tak, aby istniała szansa modyfikowania go 
w miarę zmian warunków życia, co wiąże się z rozwojem, w trakcie którego 
człowiek wypracowuje sobie określony światopogląd, postawy etyczno-filozo-
ficznej, czyli tzw. filozofię życia98. Jeżeli jest w niej miejsce, oprócz życia, na 
umieranie i śmierć, to wówczas uzyskuje ona psychologiczne podłoże, spra-
wiając, że człowiek staje się jednostką pełną, mimo że ograniczoną czasowo 
poprzez moment narodzin i śmierci.

Odzyskanie istoty śmierci jest […] warunkiem niezbędnym dla wła-
ściwego uchwycenia istoty ludzkiej egzystencji, ze względu na jej 
skończony charakter, tj. temporalny charakter. Pierwotnym źródłem 

95 I.D. Yalom, Existential psychotherapy, New York 1980: Basic Books, s.207; J. Hinton,  
The Influence of Previous Personality on Reactions to Having Terminal Cancer, Omega 1975, 
6, 95-111; R.W. Firestone, Psychological Defenses Against Death Anxiety (217-243), [w:]  
R.A. Neimeyer red., Death Anxiety Handbook Research, Instrumentation, and Application, 
New York 1994: Taylor&Francis.
96 A.H. Masłow, W stronne psychologii istnienia, Warszawa 1986: PAX; A.H. Masłow, Mo-
tywacja i osobowość, Warszawa 1990:PAX.
97 K. Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 1983: PWN.
98 A. Widera-Wysoczyńska, Psychologiczny wymiar umierania i śmierci, Przegląd Psycholo-
giczny, 1988, 4, s.1043-1056; R. Kastenbaum, The psychology of death, New York 1992: 
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takiego doświadczenia jest nastrój trwogi. Trwoga tym różni się od 
strachu, że wyzwala człowieka z małostkowego zainteresowania spra-
wami bieżącej egzystencji, odsłania wszelkie złudzenia jakimi karmi się 
owa skończona egzystencja99.

Świat staje się chaosem zdarzeń pochłanianych przez czas. Nie istnieją żadne 
normy i reguły, którym jednostka powinna się podporządkować, ani poznaw-
czo ani moralnie. Stanowisko takie odnaleźć można w postmodernistycznych 
rozważaniach o kulturze, także w myśli społeczno-politycznej zwolenników 
radykalnego liberalizmu.

Idea chaosu ma tworzyć podstawy dla kultury zabezpieczającej różno-
rodność, wielokulturowość i pluralizm postaw życiowych, odrzucającej 
jakiekolwiek formy przymusu i represji umożliwiającej urzeczywistnie-
nie się wolności człowieka. Czy można na idei chaosu budować poczu-
cie sensu życia?100.

W rzeczywistości te tendencje są wyrazem zagubienia człowieka w świecie 
wartości i utraty sensu życia. Oznaczają akceptację relatywizmu, radykalnego 
sceptycyzmu i nihilizmu.

W akceptacji świata jako chaosu zdarzeń dostrzec można rozumie-
nie wolności, jako wyzwolenia od wszelkich ograniczeń, oraz pogląd,  
że dowolne idee i pomysły powinny mieć swobodę realizacji. Dostrzec 
w tym można wyraz postawy pozwalającej na wszystko, charakterystycz-
nej dla hedonistycznych nastawień społeczeństwa industrialnego101.

Koncepcja ta jest wyrazem pozbawionego sensu życia zatomizowanych 
jednostek, bez stałych przekonań, zobowiązań i odpowiedzialności. Absurdal-
ność śmierci, która niszczy wszystko prowadzi do absurdalności życia pogrążo-
nego w chaosie. A przecież egzystencja rozciągnięta w czasie nie jest spokojną 
przystanią dla osamotnionego ludzkiego ducha. Człowiek dysponujący świa-
domością doświadcza lęku przed śmiercią, ale „znacznie trudniej poradzić so-
bie z lękiem przed życiem, gdy stanowi ono tragiczny ciąg traum, zbyt silnych 
do zasymilowania i gdy śmierć staje się wybawieniem”102.

99 W. Kwiatkowski, Śmierć – choroba czy życie? O egzystencjalnym znaczeniu śmierci (49-54), 
[w:] J. Kolbuszewski red., Problemy…, op.cit, Wrocław 2003, s.53-54.
100 L. Grudziński, Doświadczenie…, op.cit., s.101.
101 Ibid., s.101-102.
102 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993: PWN, s.87.
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 Fenomenem lęku zajmował się m.in. S. Kierkegaard, który porównał 
doświadczenie lęku egzystencjalnego do spojrzenia w bezdeń przepaści. Dla 
niego lęk był skutkiem nicości103, lęk przed śmiercią towarzyszy nam przez 
całe życie, gdyż należy do najbardziej pierwotnych przeżyć człowieka104. Po-
nieważ dotyczy on zjawiska nieokreślonego w czasie, dającego się przewidzieć, 
dlatego posiada on charakter abstrakcyjny, a pojawia się w momencie, gdy 
człowiek antycypuje mający nastąpić w przyszłości moment śmierci. A za-
tem lęk przed śmiercią opiera się nie tylko na własnym doświadczeniu, rze-
czywistym przeżyciu własnej śmierci, co na świadomości jej nieuchronności 
i poczuciu jej prawdopodobieństwa. Lęk przed śmiercią zajmuje wyjątkową 
pozycję w życiu człowieka, wręcz góruje nad innymi lękami, według P. Tilli-
cha105. Jego istnienie sprowadza się do odczuwania egzystencjalnego zagroże-
nia autoafirmacji. 

Z lęku egzystencjalnego, który nosi znamiona fundamentu atrybutu 
jednostki – warunku podmiotowości, wyodrębnia się lęk przed śmiercią, lęk 
tanatyczny, który jest elementem lęku egzystencjalnego, stanowi przedmiot 
dociekań nauk szczegółowych, szczególnie psychologii, która traktuje go jako 
zmienną wchodzącą w związki z innymi. Ale już np. w ujęciu antropologicz-
nym lęk przed śmiercią, postrzegany jest jako zjawisko zależne od czynników 
kulturowych i dowodzący, że w przeciągu tylko ostatnich dwóch tysięcy lat 
stosunek ludzi do śmierci zmieniał się. Od okresów fascynacji śmiercią do 
postrzegania jej jako najwyższej trwogi106.

Samo pojęcie lęku tanatycznego związane jest z greckim, skrzydlatym bó-
stwem personifikującym śmierć107, boga zmarłych, który w wierzeniach Gre-
ków składał swoje czarne skrzydła, pojawiał się niepostrzeżenie przy konają-
cym i złotym nożem odcinał mu pukiel włosów108.

103 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku. Proste rozważania o charakterze psychologicznym, odniesione 
do dogmatycznego problemu grzechu pierworodnego autorstwa Vigiliusa Haufniensisa, Kęty 
2000: Wyd. Antyk; S. Kierkegaard, Trwoga i drżenie, Kraków 2017: Wyd. Vis-a-vis Etiuda.
104 A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1977: PZWL, s.234.
105 P. Tillich, Męstwo bycia, Kraków 2016: Wyd. Vis-a-vis Etiuda; P. Tillich, Prawda jest  
w głębi, Wrocław-Oleśnica 1996: Signum.
106 P. Aries, Człowiek i śmierć..., op.cit.; A.M. Jasiński, Podmiot w obliczu doświadczenia 
trwogi przed śmiercią. Analiza wyników badań nad lękiem egzystencjalnym w ujęciu Teorii 
Opanowywania Trwogi (69-90), [w:] A.M. Jasiński, K.M. Wieczorek red., Między Felicitas  
a Tanatosem, Siemianowice Śląskie 2015: Wydawnictwo Leimak.
107 Z. Abramowiczówna red., Słownik polsko – grecki, t.2, Warszawa 1960:PWN; A.M. Kem-
piński, Słownik mitów ludów indoeuropejskich, Warszawa 1993: SAWW, s.408.
108 J. Parandowski, Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, Kraków 1992: Dom 
Książki.
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By śmierci się bać, trzeba móc ją sobie wyobrazić, a ponieważ jest ona ne-
gacją istnienia, trzeba być najpierw tego istnienia świadomym. Z tego punktu 
widzenia lęk przed śmiercią jest jednym z najbardziej podstawowych elemen-
tów samoświadomości człowieka i w wielkim stopniu reguluje ludzkie zacho-
wania. Jest on również nierozerwalnie związany ze świadomością własnego 
istnienia, daną człowiekowi w postaci konstelacji i zarazem pytania, co to 
istnienie oznacza, jaki jest jego sens109.

Przedmiotem swoich zainteresowań uczynili lęk przed śmiercią przede 
wszystkim filozofowie i psychologowie orientacji egzystencjalnej. M. Heideg-
ger np. uważał, że podstawowe doświadczenia towarzyszące człowieczeństwu 
to „Angst und Sorge” – „Lęk i trwoga”. Wywołuje je zagrożenie, świadomość 
kresu naszej egzystencji, która wskazuje na jej dramatyzm w kontekście swej 
skończoności i nieuchronności końca. Ludzkie istnienie jest zdeterminowa-
ne nieodwracalnością śmierci. Trwoga (Angst) jest podstawowym ludzkim 
odczuciem wobec czekającej nas nicości, a próby ucieczki przed śmiercią  
i wyparcia trwogi przed nią to najpoważniejsze z ludzkich działań. Heidegger 
wskazuje na konieczność akceptacji skończoności, wzywa do „bycia ku śmier-
ci” (Sein-zum-Tode), gdyż tylko w wypadku dopuszczenia myśli o ewentual-
nym unicestwieniu można wspiąć się na wyższy poziom własnej egzystencji110.

W psychologii, kwestia lęku przed śmiercią ma swoje źródła w analizach  
Z. Freuda i późniejszych badaczy prezentujących kwestie lęków tanatycznych111. 

Myśl o śmierci wywołuje lęk, niepewność, bezsilność, jest więc zjawi-
skiem specyficznie ludzkim.

Według Z. Freuda, człowiek rodzi się z niemalże dziedzicznym obcią-
żeniem, przeświadczeniem, że nadejdzie dzień, w którym odejdzie w nicość, 
przestanie istnieć. Zagubiony w świecie człowiek narażony jest na liczne 
niepowodzenia i przeciwności. Jego działania determinuje sfera popędowa  
Id, która syci się niespełnionymi pragnieniami, żądzą posiadania, emocjami,  

109 J. Mazurek, K. Małyszczak, K. Maksymowicz, Lęk przed śmiercią w ujęciu humanistycz-
nym i psychiatrycznym (159-166), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2005, s.159.
110 Ibid., s.161.
111 J.S. Piven, Death and Delusion: A Freudian Analysis of Mortal Terror, Charlotte 2004: 
IAP;L.A. Harvell, G.S. Nisbett, Denying Death: A Interdyscyplinary Approach to Terror Ma-
nagement Theory, New York 2016: Psychological Press; A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 
2012: WL; W. Łukaszewski, Udręka życia, Sopot 2010: Wyd. Smak Słowa; Widera-Wyso-
czyńska, Rozmowy o przemijaniu..., op.cit.; A. Tomer, Death Attitudes and the older Adu-
lt: Theories, Concepts, and Applications, New York 2000: Psychology Press; R. Kastenbaum 
red., The Psychology of Death, New York 2000: Springer Publishing Company; S. Strack, 
 H. Feifel, Death and the Quest for Meaning Essays in Honor of Herman Feifer, New York 1997:  
J. Aronson Press; H. Feifel, New meanings of death, New York 1977: McGraw-Hill; K. Dą-
browski, Zdrowie psychiczne i problem śmierci, Zdrowie Psychiczne 1980, 4, s. 7-17.
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a osobowość kształtuje się pod wpływem otaczającego świata. Śmierć dla 
Freuda jest więc stanem, w którym popędy przestaną działać, a Ego ulegnie 
rozbiciu.

Śmierć jest raczej tendencją celową, przejawem przystosowania się do 
zewnętrznych warunków życia, ponieważ wraz z podzieleniem komórek ciała 
na somę (ciało ) i plazmę (komórki) zarodkową , nieograniczona czasowo 
długość życia indywiduum byłaby całkowicie bezcelowym luksusem112.

Z. Freud warunkuje lęk przed śmiercią reakcją na zewnętrzne niebez-
pieczeństwo oraz procesami wewnętrznymi, np. melancholią113. Uznaje lęk 
tanatyczny za „rezultat opracowania lęku przed kastracją”114. Charakteryzuje 
egzystencję ludzką, a właściwie psychiczny wymiar, jako nieustanną walkę  
i kompromis między dwoma popędami: Erosem, popędem życia i Thana-
tosem, popędem śmierci. Wedle zmodyfikowanych koncepcji psychoanali-
tycznych lęk przed śmiercią ma swoje źródła w lęku egzystencjalnym okresu 
dzieciństwa115. A zatem śmierć ma charakter indywidualny, a jego źródło tkwi 
w cielesności. Sama zaś śmierć jest koniecznością, bo wszystko, co życie, musi 
umrzeć. Wywołuje więc świadomość śmierci związaną z przemożną obawą, 
która paraliżuje wszelkie działania.

Podstawą pierwszego wielkiego stanu lękowego, który jest praprzyczy-
ną wszystkich pozostałych lęków jest lęk przed oddzieleniem od chroniącej 
matki. W dalszych swych rozważaniach Freud oddzielał lęk przed śmiercią 
od lęku przed obiektem. Nerwicowy lęk libidalny pojawia się jako konflikt 
między ego a superego i występuje w dwóch rodzajach – jako reakcja na re-
alne, zewnętrzne zagrożenie, niebezpieczeństwo oraz jako proces wewnętrzny,  
np. w melancholii. Wedle zmodyfikowanych koncepcji psychoanalitycznych 
lęk przed śmiercią ma swoje źródła w lęku separacyjnym okresu dzieciństwa. 

Freudowskie źródła lęku tanatycznego wiążą się z konfliktem pomiędzy 
Id (instynktem śmierci) i Ego (instynktem życia), który powoduje pojawie-
nie się poczucia winy, generującego w rezultacie lęk. Lęk winy istniejący na 
skutek nieświadomego życzenia śmierci intensyfikuje się w momencie, gdy 
umiera ktoś nam bliski. W niepokoju sumienia i winy ujawnia się lęk kastra-
cyjny, który jest jakby przeddoświadczeniem (Vorerfahrunkg) lęku oddzie-
lenia (Trennungsangst). Jego istotą jest obawa przed utratą jakiegoś obiek-
tu. Nie dotyczy to tylko integralności własnego ciała, ale także pozbawienia 

112 Z. Freud, Kultura..., op.cit., s.67.
113 Z. Freud, Ego i id (59-98), [w:] Z. Freud, Poza zasadą..., op.cit.
114 Ibid, s.59.
115 J. Makselon, Lęk..., op.cit., s.20.
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wszelkich powiązań, jakie są dane człowiekowi. Freud utożsamia lęk kastra-
cyjny, względnie jego formę (lek oddzielenia) z lękiem przed śmiercią. „Utrzy-
mują przekonanie, że lęk przed śmiercią może być ujęty jako analogon lęku 
kastracyjnego”116.

Psychologowie z kręgu psychologii egzystencjalnej podkreślają złożoność 
doświadczeń związanych z przeżywaniem lęku przed śmiercią. Analizy teo-
retyczne pozwalają wyodrębnić cztery grupy lęków tanatycznych: lęk przed 
śmiercią fizyczną, przed umieraniem, przed śmiercią i umieraniem bliskich 
oraz przed spotkaniem z Bogiem117. Jak zauważa J. Binnebesel,

Opracowania prezentujące badania odnoszące się do lęku przed śmier-
cią i jego przeżywania stanowią stosunkowo niewielki odsetek analiz 
tematu. W języku polskim przede wszystkim są to już klasyczne opra-
cowania Makselona […] i szereg tekstów z zakresu psychologii i nauki 
o zdrowiu, koncentrujących się na trzech tematach, gdzie jednak nie 
zawsze kwestia lęku przed śmiercią miała w tych analizach kontekst 
dominujący. Pierwszym z tematów jest postawa wobec śmierci w kon-
tekście wykonywanego zawodu […], drugi wiąże się z przeżywaniem 
choroby lub stanem zdrowia i stanowi on głównie element dociekań 
psychoonkologii […] oraz trzeci zakres to przeżywanie żałoby118. 

Prowadzone od czasów rozważania dotyczące umierania i śmierci za-
owocowały wieloma konstatacjami. I tak, można stwierdzić, że pojęcie lęku 
przed śmiercią kryje za sobą co najmniej kilka różnych znaczeń. Wyróżnia się 
lęk przed śmiercią fizyczną, która przynależy do porządku materii, oraz sam 
moment śmierci, czyli nagłą zmianę, opuszczenie wszystkiego, czym dotąd 
żyliśmy, swoiste poddanie w wątpliwość dorobku naszego życia, dobra, które 
zebraliśmy. Boimy się poniesienia konsekwencji naszych wyborów, samotno-
ści w cierpieniu, bólu itp.

Niemniej jednak można wyróżnić kilka cech charakterystycznych dla 
lęku tanatycznego, dzięki czemu możliwe jest wyodrębnienie go spośród in-
nych rodzajów lęku. Ma on swoją specyfikę; charakteryzuje go bowiem:

(1) Uniwersalność, „[…] strach w obliczu śmierci jest wrodzony wszyst-
kim organizmom i stanowi jedno z najbardziej pierwotnych przeżyć w świe-
cie ożywionym. Zarówno w przypadku ludzi na bardzo niskich szczeblach  
 

116 J. Makselon, Specyfika postaw..., op.cit., s.113-134.
117 S. Golecka, Lęk tanatyczny, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2011, 1(3), s.251-257.
118 J. Binnebesel, Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej 
Terapii Zastępczej, Toruń 2017: Wyd. Nauk. UMK, s.63.
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rozwoju pełni on funkcję sygnału informującego osobnika o zagrożeniu jego 
istnienia”119.

(2) Powszechność, „Lęk przed śmiercią […] jest zjawiskiem występu-
jącym we wszystkich znanych społeczeństwach ludzkich. Jest również czę-
sto uznawany za podstawowy czynnik motywujący wiele aspektów ludzkiej 
aktywności”120.

(3) Nieuchronność, „W sferze psychologicznej człowiek nieustannie czu-
je się zagrożony możliwością nieistnienia i nie jest w stanie pozbyć się tego 
lęku mimo argumentów przekonujących o braku sensu lękania się śmierci. 
Według niektórych autorów, lęk przed śmiercią dominuje nad wszystkimi in-
nymi lękami, chociaż nie działa tak bezpośrednio jak one”121.

W lęku tanatycznym wyróżnić można trzy komponenty: - intraperso-
nalny, obejmujący umysł i ciało; -interpersonalny, dotyczący obawy o własną 
tożsamość i ukochane osoby, oraz –transpersonalny, związany ze strachem  
o transcendentną naturę siebie, który dowodzi, że człowiek ma zdolność ro-
zumienia, myślenia oraz wyobrażania i przewidywania określonych stanów122.  
Z kolei J. Makselon wyróżnia trzy wymiary lęku tanatycznego: (1) wiąże się  
z lękiem przed faktem śmierci, co jest przejawem obawy przed utratą własnego 

„ja” i poczucia tożsamości; (2) dotyczy skutków śmierci, tj. troski o bliskich, 
którzy pozostaną po śmierci, a jednocześnie lęku przed własną przyszłością, 
tzn. przed własnym typem istnienia po śmierci; (3) odnosi się do lęku przed 
umieraniem i śmiercią świata w wyniku np. katastrofy123.

Lęk przed śmiercią może dotyczyć rozmaitych treści, a jego główna przy-
czyna tkwi w charakterystycznej dla człowieka zdolności do antycypowania 
przerażającego faktu, który ma nastąpić w przyszłości. „Fakt ten sprawia, że 
lęk przed śmiercią nie opiera się na rzeczywistym przeżywaniu własnej śmierci, 
lecz na doświadczaniu świadomości potencjalnego jej nastąpienia”124. Śmierć 
godzi w nasze ciało, unicestwia je, niszczy i rozkłada, dlatego myśl o utracie 
ciała bardzo nas niepokoi i wzbudza lęk.

119 Kępiński, Lęk..., op.cit., s.98.
120 J. Jastrzębski, S. Śląski, Śmierć, a psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka (279-
293), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., s.280; J. Makselon, Specyfika postaw..., 
op.cit., s.113-134.
121 Ibid., s.280; J. Makselon, Lęk wobec śmierci..., op.cit.
122 P. Tillich, Męstwo..., op.cit., s.62-67.
123 J. Makselon, Struktura wartości..., op.cit., s.16-17.
124 Ibid., s.280; A. Walden-Gałuszko de, Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanato-
logii, Gdańsk 1992: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Szaniawski, Typy postaw..., op.cit. 
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Źródłami a zarazem składowymi tego lęku są: instynkt zachowania 
gatunku oraz instynkt własnego życia, tj. wrodzona tendencja do obrony 
własnego życia, które śmierć nieodwracalnie niszczy, tajemniczość i brak 
możliwości wcześniejszego poznania śmierci, perspektywa wiecznej kary za 
grzechy, samotność towarzysząca umieraniu, cierpienie i ból fizyczny125.

Lęk przed śmiercią wiąże się w sposób immanentny z istotą 
człowieczeństwa.

Przy osiąganiu osobowości ustosunkowanie się do śmierci jest jak 
gdyby wypadkową dwóch postaw: jednej - rozumowej, obiektywnej, 
krytycznej (wyraża stosunek do śmierci jako powszechnego procesu 
dotyczącego danej jednostki jako ‘jednej z wielu’, oraz z drugiej – uczu-
ciowej, dramatycznej. Ta ostatnia wyraża dramat, w którym zaprzecze-
nie życia biologicznego wiąże się z koniecznością życia nadzmysłowe-
go. Pokora i poczucie, że jesteśmy drobiną w strukturze świata, wiara  
w zachowanie indywidualnego bytu duchowego daje postawę powagi  
i spokoju w ustosunkowaniu się do śmierci własnej126.

Ponieważ jako ludzie mamy świadomość śmierci, odczuwamy też lęk na 
myśl o niej, szczególnie wtedy, gdy wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia 
się jej127. Lęk nasila się szczególnie wtedy, gdy znajduje się on w nowej sy-
tuacji związanej np. z chorobą czy zagrożeniem śmiercią. W naszej kulturze 
podejmuje się nieustanne wysiłki, aby uniknąć konfrontacji ze śmiercią, lub 
wręcz, by zaprzeczyć jej istnieniu, zakładając, że tym sposobem nie doświad-
czymy bólu, cierpienia związanego ze stratą. Dlatego lęk to odczucie, które 
najczęściej występuje w zetknięciu ze śmiercią, a jego pierwszym źródłem jest 
tendencja do obrony własnego życia. Ten instynkt jest najbardziej ceniony 
przez współczesnego człowieka, który podejmuje walkę nawet wtedy, gdy ma 
małe szanse powodzenia.

Odnosząc się do lęku jako elementu postawy tanatycznej zauważamy, że 
ma on charakter abstrakcyjny i zazwyczaj odnosi się do sytuacji oderwanych 
od rzeczywistości o nieokreślonej rozciągłości czasowej i wiąże się z antycypo-
waniem napawającego go przerażeniem faktu śmierci, który ma nastąpić128.

Ponieważ lęk przed śmiercią łączy się z emocjonalną labilnością wy-
rażającą się m.in. ogólną niepewnością, poczuciem niższości, przesadnym 

125 K. Schier. Lęk przed unicestwieniem czy lęk przed utratą? – różne postawy wobec zjawiska 
wobec śmierci (15-20), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2009, s.17; J. Makselon, 
Lęk…, op.cit.; F. Antonelli, Oblicza śmierci, Kraków 1995: WL, s.18 i nast.
126 K. Dąbrowski, Trud istnienia, Warszawa 1975: WP, s.102-103.
127 K. Schier, Lęk przed…, op.cit., s.17.
128 A. Ostrowska, Śmierć…, op.cit., s.38-39.
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zatroskaniem o codzienne sprawy, małą tolerancją na frustrację i depresję, 
toteż dotyczy wielu aspektów. J. W., i J. A. Hoelte129 wyróżniają różne typy 
lęku: - przed procesem umierania; - przed wczesną śmiercią; - o kogoś, kto 
cierpi po śmierci; - przed zniszczeniem istnienia; - o ciało po śmierci; - przed 
nieznanym; - przed zwłokami oraz piszą o fobicznym lęku przed wszystkim, 
co przypomina śmierć.

Z kolei F. Schultz130 wyróżnia siedem grup problemów stanowiących 
potencjalne źródło lęku przed śmiercią: (1) lęk przed cierpieniem fizycznym; 
(2) przed konsekwencjami śmierci dla innych; (3) przed przerwaniem realiza-
cji ważnych zadań życiowych; (4) przed nieistnieniem; (5) przed obserwowa-
niem zmian zachodzących we własnym ciele; (6) Przed poniżeniem; (7) przed 
karą131.

W 1994 roku CBOS132 przeprowadziło ogólnopolskie badanie dotyczące 
stosunku dorosłych Polaków do śmierci i umierania. Okazało się, że większość 
nie obawia się śmierci, u 30% budzi ona lęk, 70% obawia się, iż będzie umie-
rać w bólu, iż opuści bliskich; 61% martwiło się tym, czy ktoś będzie o nich 
pamiętał, odczuje ich brak, gdy umrą; 57% martwi się tym, że nie będą mieli 
możliwości pożegnania się z najbliższymi; 55%, że umrą bez przyjęcia sakra-
mentu; 49% martwiło się kwestią zbawienia i przebaczenia ze strony Boga; 
48% niepokoiło się tym, że mogłoby umrzeć pozostawiając nie załatwione 
sprawy czy niezrealizowane w pełni zamierzenia; 2/5 respondentów martwiło 
się, że będzie umierać samotnie lub w stanie konfliktu, skłócenia, niepogo-
dzenia się z innymi; 37% że będzie umierać w szpitalu. Z badań wyłaniają 
się trzy grupy, u podłoża których leżą odmienne lęki i niepokoje, związane  
z myśleniem o swojej śmierci.

Pierwsza grupa to kwestie związane z transcendentalnym, religijnym 
wymiarem śmierci, a także z wymiarem etycznym. Dotyczą one zbawienia  
i przebaczenia grzechów czy wyrządzenia zła; druga grupa to te związane  
z przeżywaniem silnego lęku przede wszystkim przed bólem i samotno-
ścią oraz tym, co czeka ludzi po śmierci, a także – w mniejszym stopniu –  
niepokoju o to, co będzie się działo z najbliższymi; trzecia grupa to spo-
łeczny wymiar śmierci – obawy o możliwość pożegnania się z najbliższymi,  
o to, czy ktoś będzie o nich pamiętał po śmierci, odczuje ich brak, oraz o to,  

129 J. W. & J.A. Hoelte, The Relationship between Far of Death and Anxiety, The Journal of 
Psychology, 1978, 98, s.225-226.
130 F. Schultz von Thun, Ch. Thomann, Sztuka wyjaśniania: poradnik dla prowadzących trud-
ne rozmowy, Kraków 2004: Wydawnictwo WAM.
131 J. Mazurek, K. Małyszczak, K. Maksymowicz, Lęk przed śmiercią.., op.cit.
132 Komunikat CBOS, Nasze postawy wobec umierania i śmierci, Warszawa 1994, X.



236

ROZDZIAŁ 6

czy przed śmiercią zdążą załatwić wszystko, co chcą, czy dokończą to, na czym 
im zależało, a także lęk przed umieraniem w szpitalu133.

Większość tanatopsychologów postuluje wyróżnienie czterech rodzajów 
lęku przed śmiercią uwzględniając przeżycia związane z własną osobą oraz 
cierpieniem innych. Są to: (1) lęk przed własną śmiercią; (2) lęk przed śmier-
cią innego człowieka; (3) lęk przed własnym umieraniem; (4) lęk przed umie-
raniem innego człowieka134. Tym co pozwala na dokonanie rozróżnienia mię-
dzy śmiercią i umieraniem, jest czynnik czasowy. Śmierć bywa postrzegana 
jako wydarzenie będące radykalnym i zwykle szybkim zakończeniem życia; 
umieranie zaś jest procesem i dlatego drastyczność jego przebiegu jawi się jako 
rozciągnięte w czasie.

Lęk przed własną śmiercią pojawia się wówczas, gdy osoba uświadomi 
sobie nieodwracalność własnego zniszczenia, a co za tym idzie – zerwanie 
wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych związków ze światem. Z kolei lęk 
przed śmiercią innego człowieka wyjaśnia się w kategoriach obawy współ-
cierpienia i bezradności w kontakcie z chorymi i umierającymi135. R. Och-
smann proponuje wyodrębnić sześć sposobów ustosunkowania się do zjawi-
ska śmierci:

(1) Lęk przed spotkaniem ze śmiercią, który wyraża się w obawie przed 
bezpośrednim kontaktem z osobą umierającą lub zmarłą.

(2) Lęk przed śmiertelnością, związany z troską o plany i zamierzenia, 
które zostaną nam udaremnione przez fakt śmierci, oraz z obawami konfron-
tacji z cierpieniem bliskich nam osób.

(3) Lęk przed końcem swego życia, wyrażający się w braku akceptacji 
śmierci, rozumianej jako definitywne zakończenie egzystencji.

(4) Lęk przed fizycznym zniszczeniem, związany z silną obawą o to, co 
stanie się z ciałem po śmierci.

(5) Lęk przed życiem po śmierci, wywołany przerażającą perspektywą 
braku pewności tego, co będzie po śmierci.

(6) Lęk przed procesem umierania, związany z wyobrażeniami na temat 
cierpienia, jakie towarzyszy śmierci.

Lęk przed śmiercią obejmuje więc cała gamę przeżyć psychicznych po-
czynając od lęku przed bólem, cierpieniem, bezradnością i zależnością, aż po 

133 N. Chadwick, Notes upon the Fear of Death, International Journal of Psyhchoanalysis, 
1999, 10, s.321-334.
134 J. Makselon, Poczucie sensu..., op.cit., s.73-91.
135 J. Makselon, Struktura…, op.cit.
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lęk przed zapomnieniem i odseparowaniem osób bliskich i dla nas znaczących. 
Nie mamy wystarczających zasobów do radzenia sobie z nimi. Nie potrafimy 
się samouspokajać, gdyż nie posiadamy wewnętrznych zasobów, które są do 
tego zbędne. I choć lęk przed śmiercią jest immanentną częścią ludzkiej eg-
zystencji i emocjonalności, a jego występowanie traktowane jest jako element 
prawidłowego odczuwania i reagowania, może on w niektórych przypadkach 
przybierać charakter nadmierny, patologiczny, utrudniający lub uniemożl-
wiający normalne funkcjonowanie.

Zwykle jednak lęk przed śmiercią jest symbolicznym, zawoalowanym 
objawem indywidualnych intrapsychicznych konfliktów, wyrazem ogólnego 
braku poczucia bezpieczeństwa, niezaspokojeniem ważnej potrzeby, niedoj-
rzałym sposobem rozwiązania życiowego problemu136. W związku z powyż-
szym lęk przed śmiercią może być objawem osiowym lub towarzyszącym róż-
nym zaburzeniom psychicznym typu: - zaburzenia lękowe z napadami paniki; 

- zaburzenia hipochondryczne; - zaburzenia somatyzacyjne; - fobia specyficzna 
– tanatofobia. Jej treścią mogą być wyobrażenia dotyczące choroby terminal-
nej, agonii, śmierci, bycia martwym, pogrzebu, kontaktu z nieboszczykiem, 
pogrzebanie za życia, relacji ze zmarłymi. Tanatofobia nie wiąże się z żad-
nym racjonalnym zagrożeniem życia; - depresja z urojeniami nadchodzącej 
śmierci; - w innych zaburzeniach psychicznych (np. psychotyczne lub nerwi-
cowe) również mogą sporadycznie występować lęki przed śmiercią i umiera-
niem. Jak stwierdza A. Kępiński „[…] lęk w swej istocie – mimo różnych jej 
postaci, jakie przybiera – jest zawsze lękiem przed śmiercią”137. Jego analiza 
lęku przed śmiercią biegnie wzdłuż osi: zrozumieć i nazwać, a nade wszystko 
transcedować138. 

T. Pyszczyński, J. Greenberg, S. Solomon zaproponowali Teorię Opano-
wywania Trwogi (Terror Management Theory), która jest psychologiczną pro-
pozycją spojrzenia na źródła lęku przed śmiercią139. Autorzy założyli, że ludzie 
posiadają unikalną i wyróżniają ich z innych gatunków zdolność do regulacji 
własnych działań przez system wartości i znaczeń, który umożliwia człowie-
kowi przystosowanie się do środowiska. Zaznaczają ponadto, że człowiek jako  
 

136 J. Mazurek, K. Małyszczak, K. Maksymowicz, Lęk…, op.cit., s.164.
137 A. Kępiński, Lęk, op.cit., s.29.
138 S.A. Zaucha, Lęk śmierci według Antoniego Kępińskiego (111-140), [w:] J. Makselon red., 
Człowiek..., op.cit.; A. Oksenberg-Roty, Fearing death, Philosophy 1983, 58, s.175-188.
139 S. Solom, J. Greenberg, T. Pyszczyński, A. terror management theory of social behawior: 
The psychological functions of self-esteem and cultural word-views (93-159), [w:] M. P. Zanna 
red., Advances in experimental social psychology, New York: Academic Press.
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jedyny posługuje się językiem, zdołał więc wytworzyć pojęcie własnego Ja, 
które odróżnia go od innych gatunków i umożliwia podmiotową egzystencję.

Teoria ta wywodzi się z idei Ernesta Beckera140, który podkreślał, że za-
sadniczym zadaniem organizmów żywych jest przetrwanie, a istoty ludzkie są 
w szczególnie trudnej sytuacji, zdając sobie sprawę z nieuchronności śmierci. 
Dlatego, podobnie jak pozostałe gatunki, sterowane są instynktem samoza-
chowawczym. Jednakże ludzie, w przeciwieństwie do innych istot, posiadają 
samoświadomość własnego istnienia, która zmusza ludzi do życia w paradok-
sie. Kierowane instynktem przetrwania istoty posiadają świadomość własnej 
skończoności. Ta konstatacja stawia człowieka w sytuacji rozdarcia, które 
stara się złagodzić kultura. Jej najważniejszym zadaniem jest dostarczenie 
narzędzi radzenia sobie z tego typu lękiem. Jednostki ludzkie żyjąc zgodnie  
z wartościami wyznaczonymi przez kulturę mają poczucie bycia częścią więk-
szej całości, czegoś mającego znaczenie i bardziej trwałego niż życie ludzkie.

Twórcy Teorii opanowywania trwogi sprawdzali empirycznie, czy w sy-
tuacji doświadczenia trwogi przed śmiercią można uzyskać ukojenie, przez 
gorliwą identyfikację z danym światopoglądem czy standardami kulturowy-
mi141. Wyniki otrzymane z przeprowadzonych badań wskazują, iż pod wpły-
wem uaktywniania myśli o śmierci ludzie mają tendencję do podwyższania 
samooceny, która uważana jest za w miarę stabilny obraz własnej osoby, pod-
legający jednak fluktuacjom pod wpływem bieżących wydarzeń. Sprawdzili 
także, co się dzieje pod wpływem doświadczenia wyrazistości śmierci z inną 
cechą, optymizmem, który odpowiedzialny jest za podejmowanie działań. 
Definiuje się go jako wiarę danego człowieka, że w jego życiu wydarzy się 
więcej dobrych rzeczy, niż złych, co sprawia, że chroni on jednostkę przed 
depresją i sprawia że poszukuje ona wyjścia z każdej trudnej sytuacji142. Takie 
osoby potrafią pozytywnie zinterpretować sytuację używając humoru czy ak-
tywizując wiarę, oraz akceptując sytuację taką jaka jest, gdy jest obiektywnie 
niekontrolowana143. Ponadto uzyskane z badań wyniki wskazują, że: – brak 

140 J. Arndt, C. Routledge, J. L. Goldenberg, Predicting proximal health responses to remin-
ders of death: The influence of coping style and health optimism, Psychology and Health, 2006, 
21 (5), s.593-614.
141 T. Pyszczyński, J. Greenberg, A. Salomon, J. Arndt, J. Schimel. Why do people need self-

-esteem? A. theoretical and empirical review, Psychological Bulletin, 2004, 130 (3), s. 435-468.
142 J. Bromberger, K. A. Matthews, A longitudinal study of the effects of pessimism, train 
anxiety, and life stress a depressive symptoms in middle-age woman, Psychology and Againg, 
1996, 11, s.207-213.
143 N. K. Grote, S.E. Bledsoe, J. Larkin, E.P. Lemay, C. Brown, Stress exposure and depression 
in disadvantaged women: the protective effects of optimism and perceived control, Social work 
Research, 2007, 31 (1), s.19-32.
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jest różnic w poziomie optymizmu pomiędzy kobietami i mężczyznami; - po-
jawia się jego zróżnicowanie ze względu na wiek. Pomiędzy 25 a 34 r.ż. ludzie 
wykazują najwyższy poziom optymizmu, który powoli spada, ale dopiero po 
45 r.ż. jesteśmy mniej optymistyczni niż młodzi dorośli. Ok. 60 r.ż. poziom 
optymizmu się stabilizuje i przestaje spadać144.

Wykazano ponadto, że: - istnieje zależność pomiędzy optymizmem ro-
dziców i ich dzieci145; - większość ludzi przejawia nierealistyczny optymizm 
dotyczący szans na zachorowanie, a wszelkie kampanie wzbudzające lęk przed 
śmiercią są skuteczne146; - bezpośrednio po procedurze konfrontacji ze śmier-
cią ludzie pomniejszają własne ryzyko zachorowania147, a uaktywnienie myśli 
o śmierci zależy od sytuacji i dyspozycyjnych cech jednostki148. Podobne ba-
dania na populacji polskiej (studenci I roku medycyny Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu) przeprowadziła A. Olechowska-Kotala149. Otrzymane 
wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że: - grupa, u której wywoływano doświad-
czenie wyrazistości śmierci uzyskała niższe wyniki w skali optymizmu niż gru-
pa porównawcza; - u osób konfrontowanych ze śmiercią zanotowano słabsze 
oczekiwania pozytywnych zdarzeń w przeszłości; - patrzyły one z mniejszą 
nadzieją na to, co może się wydarzyć w przyszłości; - wykazały także niższą 
otwartość na nowe nietypowe zdarzenia i doświadczenia, w porównaniu  
z grupą porównawczą.

W innych badaniach J. Greenberg i in. dowiedli, że aktywizacja myśli 
o śmierci powoduje uparte trzymanie się własnego światopoglądu i mniej-
szą akceptację poglądów z nim sprzecznych150, a ludzie, którzy doświadczają  
 

144 A. Czerw, Optymizm. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2010: GWP; G. E. Kwiatkow-
ska, The sense of coherence and healthy behaviours of the elderly (77-96), [w:] G. E. Kwiat-
kowska, ed. Old age in the perception of postmodern man, Łódź 2021: Wydawnictwo Nauko-
we ArchaeGraph.
145 M. F. Scheier, Optimism, copin of generalized outcome expectancies, Health Psychology, 
1985, 4, s.219-247.
146 Y.-C. Lin, C.-H. Lin, P. Raghubir, Avoiding anxiety, being in denial, or simply strocing 
self-esteem” why self-positivity, Journal of Consumer Psychology, 2003, 13 (4), s. 464-477.
147 J. Greenberg, J. Arndt, L. Simin, T. Pyszczyński, S. Salomon, Proximal and distal defenses 
in response to reminders of one’s mortality: evidence of a temporal sequence, Personality and 
Social Psychology Bulletin, 2000, 26, s.91-99.
148 J. Arndt, S. Solomon, T. Kasser, K. M. Sheldon, The urge to splurga revisited: futher 
reflekctions on applying terror management theory to materialism and consumer behawior, 
Journal of Consumer Psychology, 2004, 14(3), s.225-229.
149 A. Olechowska–Kotala, Doświadczenie wyrazistości śmierci, a problem optymizmu (113-
118), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2012. 
150 J. Greenberg, S. Solomon, T. Pyszczyński, Terror management theory of self-esteem and 
social behawior: empirical assessments and cenceptual refinements (61-139), [w:] M. P. Zanno 
ed. Advances..., op.cit.
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wyrazistości śmierci „zamykają się” nie tylko na nowe poglądy, ale również na 
nowe i nieznane produkty.

[…] wyrazistość śmierci najbardziej wpływa na poznawcze aspekty 
optymizmu związane z otwartością na nowe, nietypowe sytuacje oraz 
na emocjonalną interpretację zdarzeń. Brak różnic w najbardziej beha-
wioralnym wymiarze może spowodować, iż informacja o śmierci nie 
hamuje przekonania, że potrafi działać skutecznie oraz odwagi w po-
dejmowaniu działań151.

Rezultaty badań wskazują, że optymizm podlega fluktuacjom pod wpły-
wem krótkich negatywnych zdarzeń, jakim w tych badaniach było doświad-
czenie wyrazistości śmierci. Optymizm pomaga człowiekowi w utrzymaniu 
kontroli w jak największym obszarze własnego funkcjonowania, co sprawia, 
że doświadcza poczucia bezpieczeństwa152.

Kontrola jednostki ma więc swoje ograniczenia, a śmierć jest z tej per-
spektywy najmniej kontrolowanym i najbardziej nieuchronnym ze wszyst-
kich zjawisk. Świadomość skończoności i nieuchronności śmierci w przypad-
ku myślących istot spowodowała wytworzenie specyficznych mechanizmów 
obronnych, chroniących Ja przed lękiem przed śmiercią. Do owych mechani-
zmów obrony należą podtrzymywanie pozytywnej samooceny oraz kreowanie 
światopoglądów redukujących ten lęk, których rola polega na utożsamianiu 
się z nimi, w ten sposób zapewniając jednostce symboliczną nieśmiertelność. 
Natomiast podtrzymywanie pozytywnej samooceny pozwala jednostce na re-
dukowanie lęku przed śmiercią poprzez fakt, że wysoka samoocena służy jej 
jako symboliczna ochrona przed myślami o śmierci. Działanie tego mecha-
nizmu opiera się na tym, że wysoka samoocena wzmacnia poczucie własnej 
wartości, wyjątkowości i siły, co w konsekwencji pozwala na efektywniejsze 
zaprzeczanie świadomości własnej śmiertelności. Te dwa mechanizmy chro-
nią jednostkę przed lękiem, jaki może być skutkiem uświadomienia sobie nie-
uchronności śmierci. Oba mechanizmy działają w dwojaki sposób: (1) wyróż-
niają ludzi od reszty materialnego świata; (2) oferują możliwość dosłownego 

151 A. Rindfleisch, J. E. Burroughs, N. Wong, The Safety of objects: materilism, existential 
insecurity, and brand connection, Journal of Consumer Research, 2009, 36, s. 32.39.
152 V. Florian, M. Mikulicer, G. Hirschberg, The Anxiety-Buffering Finction of Close Re-
lationship Commitment Acts as a Terror Management Mechanism, Journal of Personality  
and Social Psychology, 2002, 4, s.527-542.
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lub symbolicznego wykraczania poza zakres życia jednostki153. Pewnymi bar-
dziej racjonalnymi sposobami kontroli przemijalności są podejmowane przez 
ludzi działania zmierzające do przedłużenia sobie życia, np. przestrzeganie 
diety, ćwiczenia fizyczne, unikanie i porzucanie nałogów etc. Sposoby te od-
dalają perspektywę śmierci. Teoria Opanowywania Trwogi prezentuje strategie 
obrony Ja, do których należą:

(1) Zaangażowanie uczuciowe w relacjach z drugą osobą154. Główne zało-
żenie głosi, że nawiązywanie i utrzymywanie bliskich związków uczuciowych 
może być mechanizmem chroniącym przed lękiem, przed śmiercią. Badacze 
ci zakładają, że bliskie związki uczuciowe zwiększają szanse na przetrwanie  
i przekazywanie swoich genów jednostce, przez co symbolicznie pozwalają na 
zaprzeczanie nieuchronności własnej śmierci. Ponadto nawiązywanie i utrzy-
mywanie bliskich związków może być dla jednostki nagradzające i stanowić 
jednocześnie źródło pozytywnej samooceny, a ta jest jednym z dwóch podsta-
wowych mechanizmów opanowywania trwogi. 

(2) Derogacja i dystansowanie się od grupy. Otrzymane z badań wyniki 
wykazały, że: - przynależność grupowa staje się ważniejsza, kiedy uwypukla się 
śmiertelność, dystansowanie się od własnej grupy jest preferowane wśród jed-
nostek o niskiej potrzebie bliskości, ponieważ związaną z identyfikowaniem 
się z grupą. Kontrola bliskości i przepuszczalność granic grupy to ważne czyn-
niki determinujące wybór strategii opanowywania trwogi – derogacji źródeł 
krytyki ważnej dla jednostki grupy lub dystansowania się od grupy.

Kontrola śmierci jest niemożliwa, to główne źródło dramatu człowie-
ka, jednocześnie całkowite usunięcie jej ze świadomości także jest niemożliwe. 
Dlatego ludzie cierpią, ponieważ potrafią dostrzec własną skończoność dzięki 
samoświadomości. Jednak to, co jest źródłem rozpaczy, a więc samoświado-
mością człowieka, jest także jego tarczą. Dzięki niej jednostka tworzy systemy 
filozoficzne, światopoglądowe, które w dużym stopniu łagodzą ból świadomo-
ści przemijania.

153 T. Pyszczyński, J. Greenberg, S. Solomon, A Terror Management Perspective on the Psy-
chology of Control. Controlling the Uncontrollable, [w:} M. Kofta, G. Weary, G. Sądek red., 
Personal Control in Action. Cognitive and motivational mechanismus, New York 1998: Ple-
num Press.
154 M. Dechesne, J. Jannssen, A. von Knippenberg, Derogation and Distancting as Terror 
Management Strategies: The Moderating Role of Need for Closure and Permability of Group 
Bundaries, Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 6, s.923-932; M. Czapla, Stra-
tegie obrony Ja przed lękiem wobec śmierci w teorii Opanowywania Trwogi (119-125), [w:]  
J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2003.
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Analizując założenia teorii opanowywania trwogi nie sposób nie dostrzec, 
że akcentuje ona potencjał jednostki, jej kreatywność i zdolność do radzenia 
sobie z własną śmiertelnością przez wykraczanie poza tu i teraz. W pewien 
sposób pokazuje, że człowiek jest zdolny do kontroli niekontrolowanego, nie 
jest więc istotą bezbronną wobec stronniczości. Pomagają w tym aktywizo-
wane przez jednostkę mechanizmy obronne, traktowane jako komponent 
behawioralny postaw wobec śmierci. Są to nieświadome procesy zachodzące 
w psychice człowieka, które pozwalają na zwalczanie napięć, lęków i niepoko-
jów, wywołujących lęk155.

W psychoanalizie oznaczają one psychodynamiczne procesy, których ce-
lem jest zapewnienie jednostce dobrego funkcjonowania. Stanowiąc system 
obronny Ja, mechanizmy te: - redukują lub obniżają poziom lęku; - chronią 
poczucie własnej wartości; - pozwalają utrzymywać względnie wysoką samo-
ocenę. Jako półśrodki nie likwidują one jednak konfliktów motywacyjnych  
i interpersonalnych.

Pojawienie się tych mechanizmów, ich ilość i jakość zależą m.in. od 
wieku chronologicznego człowieka stykającego się z fenomenem umierania 
i śmierci; czasowego dystansu do własnej śmierci; aktualnej kondycji fizycz-
nej i psychicznej; osobistego doświadczenia z umieraniem i śmiercią; stop-
nia dojrzałości osobowości; intensywności wypierania problematyki śmierci 
ze świadomości. Mechanizmy obronne występujące w postawach tanatycz-
nych mają przede wszystkim na celu obniżenie lęku przed śmiercią oraz mogą 
być pomocne w poznaniu niektórych nieświadomych zachowań w obliczu 
śmierci. W postawie wobec śmierci pojawia się zawsze kilka funkcjonujących 
i wzajemnie powiązanych ze sobą mechanizmów obronnych. A. Vervoerdt156 
wyróżnił ich trzy grupy:

(1) Odsuwające groźbę śmierci (regresja).
(2) Wypierające śmierć poza świadomość (zaprzeczanie, regresja, supre-

sja, racjonalizacja, depersonalizacja).
(3) Podejmujące kontrolowanie śmierci (intelektualizacja, przeciwsta-

wianie, sublimacja i mechanizm obsesyjno-kompulsywny).

Psychotanatolodzy zgodni są co do faktu występowania takich mechani-
zmów w przypadku spotkania człowieka ze zjawiskiem umierania i śmierci157. 
Za najczęściej występujące uznaje się:

155 H. Grzegołowska – Klarkowska, Mechanizmy obronne osobowości, Warszawa 1986: PWN.
156 A. Vervoerdt, Communication with fatally ill, Haga 1966: Springfield.
157 A. Ostrowska, Śmierć…, op.cit.
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(1) Wypieranie/negację, czyli przeżywanie życia tak, jakby śmierć mnie 
nie dotyczyła; pojawia się niedostrzeganie tych aspektów rzeczywistości, któ-
re człowiekowi kojarzą się z lękiem, zmniejszeniem komfortu życiowego.  
W przypadku osoby umierającej mogą zaistnieć trzy rodzaje tego mechani-
zmu: - zaprzeczanie diagnozy; - zaprzeczanie stopnia zaawansowania i groźby 
choroby;- zaprzeczanie możliwości śmierci.

(2) Fuzja, czyli identyfikacja z grupą ludzi realizujących jakąś ideę.
(3) Racjonalizacja w stosunku do śmierci, polegająca na nieadekwatnym 

wyjaśnianiu przyczyn własnego zachowania. Pojawia się zjawisko samooszu-
kiwania, co jest nieświadomą próbą ochrony przed lękiem i poczuciem winy. 
Część osób tłumaczy zjawisko śmierci w taki sposób, aby stała się ona zdarze-
niem naturalnym, usprawiedliwionym i niezależnym od ludzi.

Aktywując mechanizmy obronne158 ludziom wydaje się, że doświad-
czenie bólu, cierpienia, osamotnienia można wyeliminować jedynie za cenę 
zredukowania świadomości, co oznaczałoby uwstecznienie procesu ewolucyj-
nego rozwoju świata organicznego. Pozostaje więc następująca alternatywa: 
albo wzrost świadomości i w konsekwencji większa podatność organizmu 
na cierpienie jako skutek uboczny wspomnianego wzrostu, albo egzystencja  

"w mroku” i nieświadomości, pozbawiona nie tylko bólu, ale także możliwości 
jego przekraczania w dążeniu ku szczęściu159.

Inną grupą badań były te, próbujące dookreślić osobowe i emocjonal-
ne uwarunkowania lęku wobec śmierci. Autorami pierwszych komplekso-
wych badań nad uwarunkowaniami postaw wobec śmierci byli D. Martin  
i L. S. Wrightsman160, którzy wykorzystali MMPI. Na podstawie otrzyma-
nych wyników stwierdzili, że osoby z wysoką skalą Hy (histerią) charaktery-
zują się tendencją do unikania tematów prowokujących obawę przed śmiercią, 
a podwyższony wynik w skali Pt (psychastenia) uzyskują osoby z wysokim 
wynikiem w skali lęku przed śmiercią.

Z kolei E. Neufeklt, C. B. Holmes161 stwierdzili na podstawie danych uzy-
skanych z testów: 16-czynnikowy Kwestionariusz Osobowości R.B. Cattella oraz 
Skali Lęku przed śmiercią (DAS) Templera, że osoby z dużą podejrzliwością, 

158 R. Kastenbaum, Death, Society and Human Experience, Boston 2004: Allyn &Bacon;  
R. Kastenbaum, Śmierć psychologiczna (1-24) [w:] L. Person red., Śmierć..., op.cit.
159 A. Świerzyński, Cierpienie i śmierć jako elementy struktury świata (29-34), [w:] J. Kolbu-
szewski red., Problemy..., op.cit., 2006, s.31.
160 D. Martin i L. S. Wrightsman, The Relationship between religious behawior and concern 
about death, Journal of Social Psychology, 1965, 2, s.317-323.
161 E. Neufeklt, C. B. Holmes, Relationship between personality traits and fear of death, Psy-
chological Reports 1979, 3, s.907-910.
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silnym napięciem psychicznym, skłonnością do obwiniania się, silnym napię-
ciem psychicznym oraz niezrównoważeniem emocjonalnym i sfrustrowaniem 
wykazują większy lęk przed śmiercią. 

Z innych badań wynika162, że osoby z wysokim poziomem lęku przed 
śmiercią charakteryzują się: wysoką ekstrawersją, wysoką emocjonalnością, 
większą liczbą wydarzeń stresowych w życiu.

J. C. Diggary, D. Z. Rothmann163 stwierdzili, że osoby, które wyżej oce-
niają siebie, są bardziej zaniepokojone śmiercią, bowiem to, co tak cenne dla 
jednostki, ulega utraceniu po śmierci.

Osoby z niską samooceną charakteryzują się wyższym poziomem lęku 
przed śmiercią, twierdzi L. S. Dickstein164. Natomiast J. Jastrzębski165 do-
wiódł, że: zaniepokojenie śmiercią wiąże się zarówno z jawnym niepokojem 
oraz niepokojem jako cechą i stanem; u kobiet lęk przed śmiercią wiąże się 
dodatnio zarówno z lękiem jako stanem, jak i lękiem jako cechą; u mężczyzn 
z lękiem jako cechą.

W szeroko zakrojonych badaniach J. Makselon166 uzyskał ciekawy ma-
teriał, który pozwolił na wyciągnięcie następujących wniosków: osoby prefe-
rujące: wartości społeczne podkreślają grozę śmierci wywołującej lęk; wartości 
teoretyczne - twierdzą, że śmierć to coś tragicznego, tajemniczego i destruk-
cyjnego; wartości ekonomiczne – przeżywają grozę śmierci, która wyzwalana 
jest przez uświadomienie sobie jej konieczności lub przez zainteresowanie się 
śmiercią; wartości estetyczne – przeżywają śmierć jako coś groźnego, tajemni-
czego, tragicznego; wartości polityczne – pojmują śmierć w kategoriach de-
strukcyjności i absurdalności.

Natomiast poczucie sensu życia167 nie modyfikuje w zasadniczy sposób 
postawy wobec śmierci. Może jednak wpływać na niektóre wymiary postawy 
tanatycznej, takie jak: uświadomienie sobie nieuniknioności śmierci; stopień 
zainteresowania problematyką śmierci; lęk, trwoga pojawiające się pod wpły-
wem faktu lub problemy śmierci.

162 P. H. Frazier, D. Foss-Goodman, Death anxiety and personality: Are they truly related? 
Omega: Journal of Death and Dying, 1988-1989, 3, s.222-224.
163 J. C. Diggary, D. Z. Rothmann, Values destroyed by death, Journal of Abnormal & Social 
Psychology, 1961, 63, s. 205-210.
164 L. S. Dichstein, Death concern: Measurement and correlates, Psychological reports 1972, 
2, s.563-571.
165 J. Jastrzębski, Emocjonalne i religijne uwarunkowania lęku przed śmiercią u młodzieży 
akademickiej, Studia Psychologica 2001, 2, s.83-120.
166 J. Makselon, Struktura…, op.cit.
167 J. Makselon, Poczucie sensu życia…, op.cit., s.73-91.
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T. Szaniawski168stwierdza, że: postawa unikowa wobec problematyki 
śmierci charakteryzuje osoby ekstrawertyczne, które nie są zdolne do głębszej 
refleksji nad tym, co dzieje się w otaczającej rzeczywistości; wyższy poziom 
lęku przed śmiercią cechuje osoby introwertywne, a osoby o wyższym natęże-
niu neurotyzmu najbardziej boją się śmierci.

J.L. Swanson, K. R. Byrd169, wykazali, że wraz ze wzrostem lęku przed 
karą wzrasta poziom lęku przed śmiercią; im większa potrzeba zadośćuczy-
nienia, tym mniejszy lęk przed śmiercią, natomiast Ch. A. Rasmussen,  
Ch. Brems170, że poziom lęku przed śmiercią zależy od poziomu dojrzałości 
psychospołecznej a nie od wieku osób badanych.

F. Riemann171 stwierdza, że u dominujące u danej osoby rodzaje lęku 
mają związek z charakterystyczną dla niej strukturą osobowości. „Lęk przed 
ofiarowaniem się, przed bliskością – to najbardziej pierwotny rodzaj lęku. 
Charakteryzuje on osoby schizoidalne, które mają problemy w nawiązywaniu 
bliskich kontaktów z innymi ludźmi, którzy są przez nie niekiedy odbierani 
jako zagrożenie dla ich egzystencji”172. Ten kontekst uwzględniają także inni 
autorzy, jak np. P. Kutter173, który określił lęk przed śmiercią jako lęk pod-
stawowy, egzystencjalny osób schizoidalnych, ich lęk przed unicestwieniem.  
A ich reakcje emocjonalne można porównać do zachowania niemowlęcia, któ-
re jest owładnięte przestrachem.

Osoby schizoidalne w sensie psychologicznym znajdują się w stałym 
zagrożeniu „dotykiem śmierci”. Pozbawione elementarnego poczucia bezpie-
czeństwa i wydane na pastwę wyzwań otaczającego świata, mają poczucie, że 
żyją w ciągłym niebezpieczeństwie, a przeciwności losu odbierają jako ataki 
na całą egzystencję. Takie osoby nie potrafią się czuć szczęśliwe, bo trudno 
im uwierzyć, że mogłyby komuś zaufać, czerpiąc siłę i przyjemność z relacji  
z drugim człowiekiem174.

Druga forma lęku, którą charakteryzuje F. Riemann, to lęk przed rezy-
gnacją z siebie i popadnięcie w zależność, którą można wiązać ze specyficzną 

168 T. Szaniawski, Typy postaw…, op.cit.
169 J.L. Swanson, K. R. Byrd, Death anxiety in young adults as a function of religious orienta-
tion, guilt, and separation – individuation conflict, Death Studies, 1998. 3, s.257-268.
170 Ch. A. Rasmussen, Ch Brems, The relationship of death anxiety with age and psychosocial 
maturity, Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied 1996, 2, s.141-144.
171 F. Riemann, Oblicza lęku, Kraków 2005: Wydawnictwo WAM.
172 Ibid., s.17.
173 P. Kutter, Współczesna psychoanaliza. Psychologia procesów nieświadomych, Gdańsk 
1998: GWP.
174 F. Riemann, Oblicza…, op.cit., s. 17; K. Schier, „Dotyk śmierci” – psychiczne konsekwen-
cje niezdolności do kochania (63-68), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2006.
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postawą wobec śmierci. Charakteryzuje on osoby depresyjne, które nie po-
trafią w jasny sposób wyrazić swych pragnień lub też są one niekonkretne. 
Trzeci rodzaj zaś, to lęk przed zmianą (siła grawitacji), przeżywany jako nie-
trwałość istnienia i niepewność oraz lęk przed koniecznością (siła odśrod-
kowa), doświadczany jako podleganie czemuś nieodwołalnemu i jako bycia 
ograniczonym175.

Z kolei negatywne postawy wobec osób w podeszłym wieku wiążą się  
z lękiem przed starością i śmiercią oraz z lękiem przed nieznanym176. Istnie-
je także negatywny związek między skłonnością do zachowań ryzykownych  
i poziomem lęku przed śmiercią, jak twierdzi R. P. Cotter177.

Badano także inne aspekty, m.in. relacje178 pomiędzy typem religijno-
ści a preferowanymi postawami tanatycznymi. J. Śliwak przebadał 157 osób  
w wieku 25-50 lat. Otrzymane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że: istnieje 
zależność pomiędzy wyodrębnionymi typami postawy religijnej a postawa-
mi wobec śmierci; najbardziej pozytywną postawę wobec śmierci zdają się 
prezentować osoby z religijnością ortodoksyjną, najmniej pozytywny osoby, 
których religijność określana jest jako zewnętrzna krytyka. Można na tej pod-
stawie sądzić, że im bardziej ktoś jest religijny, tym bardziej jego postawa 
wobec śmierci jest pozytywna. I na odwrót: im mniej ktoś jest religijny, tym 
bardziej wyłania się negatywny obraz postaw wobec śmierci179.

R. Kastenbaum180 uważa, że analiza rozwoju i funkcji zaniepokojenia 
kwestiami śmierci i umierania jest pochodną przebiegu ludzkiego rozwoju, 
natomiast B. Marindale181, że poznawanie każdego rodzaju antycypacji życia 

175 Ibid., s.18.
176 S. J. DePada, M. Griffin, J. R. Young, Death anxiety and attitudes toward the elderly 
among older adults: The role of gender and ethnicity, Death Studies, 2003, 4, s.335-354.
177 R. P. Cotter, Heigh risk behaviours in adolescence and their relationship to death anxiety 
and death personifications, Omega: Journal of Death and Dying, 2002-2003, 2, s.119-137.
178 J. Śliwak, Religijne style poznawcze a postawy wobec śmierci (317-336), [w:] J. Kolbuszew-
ski red., Problemy..., op.cit., 2006.
179 Ibid., s.334; G.W. Allport, J. M. Ross, Personal reliqious orientation and prejudice, Journal 
of Personality and Social Psychology, 1967, 5, s.432-443; W. Prężyna, Skala Postaw Religij-
nych, Roczniki Filozoficzne 1968, 4, s.75-90; C.D. Batson, P. Schoenrade, Measuring reli-
gion asquest: 1) Validity concerns, Journal for the Scientific Study of Religion, 1991a, 30(4), 
s.416-429; C.D. Batson, P. Schoenrade, Measuring religion as quest: 2) Reliability concerns…, 
op.cit., s.430-447; H. Grzymała-Moszczyńska, Religijność zewnętrzna i wewnętrzna – dwa 
sposoby funkcjonowania religii w życiu człowieka, Euhemer, 1981, 119, s.23-28; P. Desim-
pelaere, F. Sulas, B. Duriez, D. Hutsebaut, Psycho-epistemological styles and religious be-
lief, Leuven 1998: KUL (mps); R. Jaworski, Psychologiczne korelaty religijności personalnej, 
Lublin 1989: RW KUL; Matuszewski, Poziom noetyczności..., op.cit.; W. Prężyna, Funkcja 
postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981: RW KUL.
180 R. Kastenbaum, Death..., op.cit.
181 B. Martindale, On ageing, dying, death and aternal life, Psychoanalytic Psychotherapy, 
1998, 12(3), s.259-270.
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wiecznego spełnia potencjalnie ważną klinicznie funkcję i umożliwia właściwą 
troskę wobec starszych. Rozważając specyfikę ostatniego okresu życia, zwraca 
uwagę na fakt zaktywizowania się internalizacji poprzednich okresów życia 
oraz proces identyfikacji z doświadczeniami umierania innych, zwłaszcza zna-
czących osób. Pojawia się tutaj także problem nazwania tego, co nieświadome 
bądź niedoświadczalne w przeżywaniu śmierci182.

Fakt, iż tylko jednej rzeczy możemy być pewni, tego, że kiedyś umrzemy, 
ujawnia naszą paradoksalną percepcję świata, która wywołuje w nas taki lęk.

Jest to zrozumiałe. Jak można odbierać siebie, gdy się wie, że prędzej 
czy później nas nie będzie? Jak żyć, tworzyć: działać w świecie, gdy się 
wie, że wszystko dla nas się skończy? Jak współżyć z ludźmi, gdy się wie, 
że każdego z nich wcześniej czy później zakopią w ziemi? […] nauka, 
kultura, ideologia nie dają nam odpowiedzi. Człowiek pozostaje sam 
na sam ze śmiercią183 .

Ale człowiek ucieka przed tą wiedzą, w czym pomaga mu cywilizacja. Spo-
łeczeństwo wprowadziło zakaz mówienia o śmierci, schowało ją za murami 
szpitali i hospicjów, oddało w ręce profesjonalistów od pogrzebów, dopro-
wadziło do desakralizacji śmierci. Jedynym miejscem, gdzie o śmierci mówi 
się naturalnie, jest Kościół. Zdaniem E. Morina, antropologia śmierci ma do 
dyspozycji potrójne dane: świadomość faktu śmierci; wiarę w nieśmiertelność; 
szok wywołany ze śmiercią. Dane te ściśle ze sobą są złączone w przypadku 
świadomości, dają się wyróżnić w sposób dialektyczny. Świadomość faktu 
śmierci wywołuje szok związany ze śmiercią, który łagodzony jest wiarą w nie-
śmiertelność. Szok związany ze śmiercią pogłębia świadomość faktu śmierci 
oraz wiarę w nieśmiertelność. Siła wiary w nieśmiertelność jest funkcją świa-
domości śmierci oraz szoku związanego ze śmiercią184.

Nowe sytuacje domagają się nowych form obrzędowości. W dzisiej-
szych czasach szpital staje się nową przestrzenią rytualną.[…] Powsta-
ją też inicjatywy zmierzające do wydzielenia kwater cmentarnych dla 
nienarodzonych dzieci. Wszystkie te zjawiska wskazują, że śmierć 
jest przeżyciem wyjątkowo głębokim, które domaga się ogarnięcia na 

182 R. Baugher, Parents’ health, health care utilization, and health behaviors following for 
violent deaths of their 12-to-28-year-old children: A perspective longitudinal analysis, Death 
Studies, 1999, 23(7), s.589-616; R. Ochsmann, Angst vor Tod und Sterben. Beitrage zur 
Thanoto-psychologie, Gottingen 1993: Hogrefe.
183 S. Biełorusow, Psychologia lęku przed śmiercią, Forum Psychologiczne 2002, 1, s.7.
184 E. Morin, Antropologia śmierci (77-153), [w:] S. Cichowicz, J.M. Godzimirski, Antro-
pologia…, op.cit., s.86-91; J.J. Pawlik, Zatrzymać i oddalić. Podwójna logika obrzędowości 
żałobnej (159-172), [w:] M. Machinek red., Śmierć..., op.cit.
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poziomie wyobrażeniowym, obrzędowym i/lub religijnym. Podob-
ne potrzeby naznaczenia i regulacji wymaga przeżywanie żałoby we 
współczesnej rzeczywistości185.

Być może tłumiąc własny lęk, nie chcemy zauważyć, że życie bez świadomo-
ści własnej śmiertelności, bez świadomości granicy, do której zmierza każdy 
bez wyjątku człowiek ogranicza możliwości rozwoju, formułowania i reali-
zacji ważnych celów. Świadomość śmierci zatem jest nie tylko źródłem lęku  
i poszukiwania sposobów ochrony przed nim, ale jest także szansą na zakoń-
czenie życia z poczuciem satysfakcji, że dany człowiekowi czas został dobrze 
wykorzystany186.

Zaprezentowane zróżnicowanie postawy względem śmierci, uwarunko-
wane jest z jednej strony złożonością obiektywnego fenomenu przemijania, 
z drugiej zaś niepowtarzalnością osobowości ludzkiej. Znajduje to swoje od-
zwierciedlenie w doświadczeniu przez jednostkę żałoby po stracie najbliższych. 
Rzadko zdarza się, aby śmierć i umieranie dotyczyły tylko osoby kończącej 
życie. Najczęściej inni – bliscy, krewni, przyjaciele są osobami towarzyszącymi 
w czasie umierania albo są osobami pozostającymi po śmierci kogoś bliskiego. 
W psychologii istnieje sporo badań nad sposobami radzenia sobie w sytuacji 
choroby przez osoby towarzyszące oraz nad przeżywaniem żałoby i sposobami 
radzenia sobie w tym okresie187. Istnieje także wiele koncepcji opisujących 
przebieg procesu żałoby, a także wyjaśniających przyczyny powodujących pa-
tologizację tego procesu188. Pierwsze rozważania dotyczące rozumienia żałoby 
pochodzą od Z. Freuda, który wprowadził rozróżnienie pojęcia żałoby jako 
procesu, który ma swoją dynamikę i pojęcia żałoby jako przeżywanego uczu-
cia żalu i rozpaczy189. Tezę, według której żałoba stanowi depresję normalną 
przedstawił Z. Freud w 1917 roku.

Żałobę rozumieć można zatem w pierwszym rzędzie jako ‘poskromienie’ 
prymitywnego i gwałtownego wyładowania emocji, wywołanego 
lękiem i odruchami samozniszczenia, szczególnie wyraziście objawiają-
cymi się u pogrążonych w żałobie ‘dzikusów’. Jednocześnie dokonuje 

185 J.J. Pawlik, Płaszczyzny analizy antropologicznej (13-18), [w:] J. Kolbuszewski red., Pro-
blemy…, op.cit., 2006, s.18.
186 T. Świrydowicz, Problem eutanazji z punktu widzenia psychologa, Czasopismo Psycholo-
giczne, 2007, 2(13), s.1-9.
187 I. Namysłowska, Żałoba (54-64), [w:] W. Badura-Madej red., Psychologiczne aspekty 
śmierci, umierania i żałoby, Kraków 1993: Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
188 T. Świrydowicz, Problematyka śmierci w psychologii (13-26), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy..., op.cit., 2006.
189 Z. Freud, Żałoba i melancholia (28-41), [w:] K. Walewska, J. Pawlik red., Depresja. Ujęcie 
psychoanalityczne, Warszawa 1992: PWN.
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się ambiwalentna introjekcja utraconego przedmiotu, umacnianie się 
uczuć w stosunku do wcielonego przedmiotu, uprzednio skierowanych 
do przedmiotu rzeczywistego: z tymi fazami procesu związane jest 
poczucie winy. Trauerarbeit, ‘wypracowanie cierpienia’, powinno  
być zatem prawidłowo rozumiane jako ‘praca międzypsychiczna’, na-
stępująca po utracie ukochanego przedmiotu, w wyniku której pod-
miotowi udaje się stopniowo uwolnić od swojego bólu190.

Fundamentalną rolę odgrywa oderwanie się (unbesetzheit), które oznacza wy-
cofanie zaangażowania uczuciowego skierowanego uprzednio na przedmiot. 
Podmiot uzyskuje swoją wolność i swobodę dopiero wtedy, gdy dokona się 
proces oderwania. Trzeba jednak pamiętać, że obserwacje Freuda wywodzą 
się ze środowiska klinicznego i skupiają się w odniesieniu do indywidualnych 
przypadków.

K. Abraham twierdzi zaś, że specyficzny mechanizm żałoby i wynikająca 
z niej racjonalizacja opłakiwania polegają na introjekcji ukochanej osoby, tzn. 
na odzyskaniu utraconego przedmiotu poprzez przeniesienie jego obrazu do 
własnego ‘ja’. M. Klein podejmuje myśl Freuda i wykazuje paralelność między 
żałobą ludzi dojrzałych a stanem maniakalno-depresyjnym wieku dziecięce-
go191. Intensywność cierpienia z powodu rzeczywistej straty kochanej osoby 
pogłębiają nieświadome fantazje osoby przeżywającej żałobę, której wydaje się, 
że utraciła także własne ‘dobre’ wewnętrzne przedmioty. Z tego powodu oba-
wia się ona, że wewnętrzne, ’złe’ przedmioty zyskają przewagę, i że jej świat 
wewnętrzny może ulec rozpadowi. „Proces opłakiwania i racjonalizacji żałoby 
prowadzi ostatecznie opłakującego do stworzenia nowej tożsamości zrodzonej 
z uzdrowienia i przezwyciężenia dezintegracji, którą spowodował dramatycz-
ny kryzys śmierci”192.

Z psychologicznego punktu widzenia śmierć i następujący po niej okres 
żałoby mogą być pojmowane jako klasyczna sytuacja stresu. Lindermann zajął 
się zagadnieniem zachowań i emocji, które są naturalną reakcją na śmierć 
osoby bliskiej i tych zachowań, które należy uznać za destrukcyjne, pato-
logiczne. Wprowadził w związku z tym pojęcie żałoby normalnej i żałoby 
patologicznej193

Żałobę definiuje się jako „doświadczenie utraty, powodujące uczucie na-
głego zakleszczenia (przyszpilenia) lub tęsknoty za utraconym obiektem”194, 

190 A. M. di Nola, Tryumf śmierci..., op.cit., s.17.
191 M. Leist, Dzieci poznają tajemnicę śmierci, Poznań 2009: Wydawnictwo św. Wojciecha.
192 M. Leist, Tryumf śmierci…, op.cit., s.22.
193 J. Namysłowska, Żałoba…, op.cit.
194 M. Zawiła, Religia…, op.cit., s.30; Murray, Love and Loss..., op.cit.
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toteż towarzyszy jej szereg objawów o charakterze psychosomatycznym, takich 
jak: fizyczne wyczerpanie; zmęczenie; zabsorbowanie obrazem zmarłej osoby; 
poczucie winy związane ze zmarłym lub okolicznościami śmierci; niemoż-
ność funkcjonowania w sposób poprzedzający utratę195. U autorów, którzy 
zajmowali się przebiegiem przeżywania żałoby, panuje daleko idąca zgodność  
w odniesieniu do cech charakterystycznych procesu żałoby. Różnice nato-
miast są widoczne w nazwie faz i określaniu czasu ich trwania196. 

N. Leick, M. Davidsen-Nielsen wyróżniły fazy procesu żałoby, które są 
uwolnieniem „z przeszłości poprzez rozpoznanie ważności utraty we wszyst-
kich jej aspektach, odbudowanie teraźniejszości z nowym życiem codziennym, 
które zawiera to, co odeszło oraz konieczne zmiany i doświadczenie posiadania 
przyszłości wraz z nowymi możliwościami a także ścieżkami życia”197. Według 
badaczy istnieją specyficzne relacje wpływające na zaburzenie żałoby: (1) am-
biwalentny związek z równocześnie ukrywaną wrogością, który prowadzi do 
powstania złości i poczucia winy u osieroconego, co zaburza proces żałoby; 
(2) związek narcystyczny, w którym zmarły reprezentuje przedłużenie osiero-
conego, co powoduje, że przyznanie straty jest tożsame z utratą części samego 
siebie i wtedy mamy do czynienia z zaprzeczaniem straty; (3) związek uzależ-
niający, prowadzący do chronicznej żałoby198.

V. Kast199 wyróżnia cztery fazy doświadczenia straty: (1) nieuznawania; 
są to zachowania, które wyrażają się w trwałej agonii, izolacji, zerwaniu kon-
taktów z otoczeniem. Częściej niż inni, osoby te nadużywają alkoholu, sięgają 
po środki uspokajające; (2) intensywnych emocji,; unikanie wszystkiego, co 
przypomina zmarłego, nadmierne poczucie winy, częste mówienie o samobój-
stwie, pogorszenie stanu zdrowia i ogólnego samopoczucia; (3) poszukiwania 
i oderwania; niezdolność do faktycznego przeżywania żałoby; (4) nowego sto-
sunku do siebie samego i do świata.

To, co wcześniej było przeżywane w związku, teraz musi być interna-
lizowane jako własna możliwość. W ten sposób śmierć bliskiej oso-
by może istotnie przyczynić się do indywiduacji u żałobnika. Śmierć 

195 W. Worden, Grief Counseling and Grief Therapy. A Handbook for the Mental Health 
Practitionner, London-New York 2004: Routladge.
196 J. Makselon, Psychologiczne aspekty żałoby, Acta Cracoviensia, 2000, 32, s.19-30; J. Mak-
selon, Typologia i dynamika żałoby (111-119), [w:] B. L. Block, W. Otrębski red., Człowiek 
nieuleczalnie chory, Lublin 1997: WNS KUL.
197 N. Leick, M. Davidsen-Nielsen, Healing Pain. Attachment, Loss and Grief Therapy, Lon-
don-New York 1996: Routledge, s.9-10.
198 M. Zawiła, Religia…, op.cit., s.31-32.
199 V. Kast, Trauern. Phasen und Chancen des psychischen prozesses, Stuttgart/Berlin 1982: 
Kreuz-Verlagen; V. Kast, Trauern, Diakonia 1998, 29, s.389-390.



251

DRAMAT ŚMIERCI ZAOSTRZA TO, CO W NAS NAJBARDZIEJ LUDZKIE...

zmusza go do poszukiwania tego, co w związku ze zmarłym jest rze-
czywiście czymś własnym. Dopiero przez ponowne przeżycie smutku, 
gniewu, żalu osierocony może się bardziej odseparować od zmarłego 
jako osoby realnej. Charakterystyczną cechą końcowego etapu prze-
żywania żałoby jest budowanie nowego stosunku do siebie i do świata. 
[…] Jest ona teraz w stanie włączyć relacje ze zmarłym do swojej oso-
bowości i żyć dalej z nową świadomością, w której znajduje się także 
miejsce naprawdę o ludzkim przemijaniu200.

Y. Spiegel201 dodaje ponadto: (5) wypieranie wrogich uczuć wobec zmarłego 

Agresywne emocje są w zasadzie trwałym składnikiem każdego proce-
su żałoby. Wynikają one ze złości, że zostało się opuszczonym i musi 
się zaakceptować śmierć bliskiej osoby. Zachowania te, ze względu na 
brak akceptacji społecznej są wypierane, co prowadzić może do reakcji 
depresyjnych”202.

(6) Pojawienie się nadaktywności w zachowaniu, co może świadczyć  
o tym, że nie chce się przyjąć śmierci do wiadomości203. (7) Nadmierne poczu-
cie winy, które często związane jest z niewyjaśnionymi problemami w kontak-
cie ze zmarłym204. (8) Do depresyjnych reakcji żałoby dochodzi tylko wtedy, 
gdy poczucie winy i złość nie są odpuszczone, a proces żałoby na skutek tego 
nie może być kontynuowany. (9) Niezdolność zerwania kontaktów ze zmar-
łym, co prowadzi do chronicznej żałoby205.

Wśród czynników mających wpływ na pojawienie się patologicznego 
przebiegu żałoby wyróżnia się:

- cechy indywidualne/podmiotowe: słabość/podatność na ciosy osoby 
osieroconej; rodzaj pokrewieństwa i relacji ze zmarłym; wydarzenia i oko-
liczności prowadzące do śmierci; rodzaj śmierci; społeczne wyparcie i inne 
warunki występujące po śmierci. Człowiek ponowoczesny ujmuje otaczający 
go świat w pierwszej osobie, co „[…] praktycznie [powoduje] brak jakiego-
kolwiek dystansu i perspektywy w stosunku do zdarzenia; śmierć jest tym,  
co my bezpośrednio przeżywamy”206. W stosunku do drugiej osoby – Ty, nasz 
dystans się już powiększa

200 Ibid., s.35-36.
201 Y. Spiegel, Der Prozess der Trauerns..., op.cit., s. 83-86.
202 Ibid., s.86.
203 H.I. Emmler, Aspekte von Tod und Trauer bei Kinder und Jugendlichen, Frankfurt  
am Mein 1988: Peter Long, s.115.
204 W. Badura-Madej red., Psychologiczne..., op.cit.; M. Keirse, Smutek, strata, żałoba, Ra-
dom 2004: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
205 M. Ogryzko-Wiewiórowska, Rodzina..., op.cit.
206 M. Zawiła, Religia…, op.cit., s.25.
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[…] w tym przypadku mamy do czynienia tylko z martwym ciałem, 
które oznacza koniec możliwości dialogu. […] Jednak bliskiej osoby 
zmarłej nie postrzegamy tylko jako nieobecnej, jako rozkładającego 
się ciała, ale jest ona przez dłuższy lub krótszy czas obecna w naszej 
wyobraźni, w naszym myśleniu i we wspomnieniach207.

Ale, gdy umiera ktoś nam bardzo bliski, pojawia się wówczas prawdziwa sa-
motność, która jest zawsze tylko samotnością po jednej lub po kilku osobach. 

„Człowiek jest istotą, która potrzebuje bardzo wielu rzeczy, ale tkwi w nim 
zupełnie szczególna potrzeba osób. Jest to inny typ potrzeb: potrzeby osobo-
we. Wszystkie potrzeby są osobowe, skoro człowiek jest osobą”208. Przeżywana 
wówczas żałoba sprawia, że wpisujemy się w człowieczeństwo człowieka.

Sądzę, że człowieczeństwem jest właśnie otwarcie się na śmierć bliźniego, 
troska o jego śmierć. To, co mówię może się wydawać tylko zbożną 
myślą, ale jestem przekonany, że wokół śmierci mego bliźniego obja-
wia się to, co nazwałem człowieczeństwem ludzkim209.

Śmierć w trzeciej osobie jest śmiercią abstrakcyjną i anonimową, jest 
śmiercią w ogóle, nie zawiera ona w sobie żadnej tajemniczości, może to być 
taka, jak wszystko inne, przedmiot badań i analizy.

- czynniki sytuacyjne, to: niepewna śmierć (utrata), gdy nie odnaleziono 
ciała zmarłego lub nie można go zidentyfikować; rodzaj śmierci: nagła, nie-
spodziewana (katastrofy), morderstwo, samobójstwo.

- czynniki kulturowe. O ile życie w kulturze tradycyjnej było rozumiane 
jako droga do śmierci, a śmierć była konsekwencją życia, to tradycyjna żałoba 
dotyczyła zarówno stanu psychicznego żałobników po stracie bliskiej osoby, 
jak również kulturowo obowiązującego sposoby zachowania się w takiej sytu-
acji; „dziś śmierć członka rodziny […] wiąże się z negacją śmierci i wyparciem 
jej poza margines spraw związanych z życiem, którego stała się ona wrogiem,  
mamy także do czynienia z negacją i tabuizacją wszystkiego, co się z nią wiąże, 
a więc i poniekąd żałoby, która okryta została ‘welonem obłudy’”210.

Dla wielu osób żałoba zdaje się nosić w sobie pewien szczególny, pokrew-
ny wstydowi rodzaj piętna, który w pewnym stopniu wynika z traktowania 

207 Ibid., s.25.
208 J. Marias, Śmierć jednego z małżonków (217-230), [w:] Ch. Chabanis, Śmierć, kres…, 
op.cit., s.218; P. Chounu, Śmierć dziecka (203-216), [w:] ibid.
209 E. Levinas, Filozof wobec śmierci (254-263), [w:] ibid., s.257.
210 K. Kość, Kulturowe i psychologiczne uwarunkowania żałoby (177-185), [w:] J. Kolbuszew-
ski red., Problemy..., op.cit., 2004, s.177.
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śmierci jako rodzaju kary, a osoby pogrążonej w przeżywaniu straty jako na-
stygmatyzowanej. Umieranie i żałoba odarte ze swego rytualnego – wierze-
niowego aspektu sprowadzone zostały do kategorii spraw osobistych i prywat-
nych, w przeciwieństwie do czego w kulturze tradycyjnej miały one charakter 
publiczny i społeczny. Dziś żałoba i jej wizualne symbole coraz częściej odbie-
rane bywają jako przykre, nachalne i niemal budzące zawstydzenie. Pojawiają 
się w związku z tym nowe emocje. Wstyd, który pozwala zajrzeć do głębi wła-
snego ego i odnaleźć tam solidarność z innym człowiekiem, pozwala zobaczyć 
się oczyma innych, choć bliskich, oraz strach uprzytamniający rozległość spo-
łecznego świata, do którego się należy i pozwala przeżyć własną jednostkowość 
jako określoną wyłącznie przez tożsamość. Im rozleglejsza jest sfera obcości 
świata społecznego, tym bardziej w strachu ‘kurczy się’ ego.

Wstyd i strach […] to doświadczenia, które są odpowiedzialne za nie-
ciągłość w naszej tożsamości. Przyswojenie strachu pozwala opanować 
nowy element obcości świata, przyswojenie wstydu pozwala na włą-
czenie do własnych zasobów podmiotowości jakiegoś aspektu innego 
podmiotu.[…] strach i wstyd wyposażają nas we wrażliwość na tran-
scendencję, a więc na to, co nie jest dane ani naocznie ani pojęciowo, 
co jest rzeczywiste w najwyższym stopniu i nieuwarunkowane211.

Współczesne przeżywanie żałoby jest znacznie bardziej indywidualistyczne niż 
społeczne. Gdy

[…] laicyzujące i sekularyzujące się społeczeństwo nie wierzy zbytnio 
w szczególną moc rytuałów i niezbyt chętnie udziela pozwolenia na 
okazywanie trudnych do akceptacji emocji, w tym przesadnych form 
żałoby, obawiając się m.in., że wytrącą je z codziennego, unikającego 
problemów i kłopotów rytmu, ludzie w żałobie pozbawieni wsparcia 
społecznego szukają pomocy i psychologów, terapeutów, psychiatrów. 
Wszystko to dowodzi, że tradycyjne przeżywanie żałoby i związanych 
z nią emocji jest znacznie bardziej zdrowe i naturalne niż zaprzeczanie 
jej, wyrzucanie śmierci ze świadomości, poza nawias spraw ludzkich  
i ważnych212.

211 P. Bytniewski, Strach i wstyd..., op.cit., s.155-156.
212 K. Kość, Kulturowe…, op.cit., s.185; A. Peberdy, Spiritual care of dying people (73-81), 
[w:] Dickenson, Johnson, Samson-Katz red., Death, Dying..., op.cit.; J.B. McCall, Bereave-
ment Counseling. Pastoral Care for Complicated Grievieng, New York, London 2004: The 
Haworth Press Oxford.
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Rozdział 7

Umieranie i śmierć  
w percepcji dzieci

Przez całe życie należy się uczyć żyć  
i (...) przez całe życie należy się uczyć umierać1.

Lucius Annaeus Seneca (Seneka)

Jeszcze w ubiegłym wieku dzieci uczestniczyły w procesie umierania swo-
ich najbliższych, będąc niejednokrotnie świadkami śmierci dziadków, krew-
nych swoich rodzin, czy znajomych rodziców. Brały udział w przygotowa-
niach do pogrzebu i aktywnie w nich uczestniczyły. Miały więc do czynienia 
ze śmiercią oswojoną, traktując ją jak naturalny, wszechobecny koniec każ-
dego życia. Rodzice i rodzina towarzyszyły im w tym trudnym okresie, ucząc, 
jak należy postępować w tak ekstremalnej, życiowej sytuacji, jak radzić sobie 
z żałobą i cierpieniem.

Obecnie, społeczeństwo preferuje postawę unikania myślenia o śmierci, 
zaprzecza jej istnieniu, traktując jak temat tabu. Rodzice starają się, zgodnie  
z obowiązującym modelem, chronić dziecko przed tą problematyką, obawia-
jąc się, że wiadomość o śmierci kogoś z rodziny, zostawi trwały ślad w psychi-
ce dziecka2. Tworzą więc mit, że coś takiego jak śmierć nie istnieje.

Wyobrażenia dzieci o śmierci są więc w sumie dość naiwne i stano-
wią często zlepek fragmentarycznych, zasłyszanych gdzieś poglądów, 
których dorośli nie chcieli rozwijać, korygować czy pogłębiać. Z tego  
 

1 L.A. Seneka, O krótkości życia (133- 176), [w:] L.A. Seneka, Dialogi... op.cit.  
2 R. Kastenbaum, R. Aisenberg, The Psychology of Death, New York 1972: Springer Publishing 
Company.
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samego powodu nasza wiedza o wyobrażeniach dzieci na temat śmierci  
i rozwoju ich postaw nie jest zbyt rozległa3

W związku z tym badania na temat śmierci z udziałem dzieci są rzadko 
podejmowane. Obecnie, jak się wydaje, największą przeszkodą jest niechęć ro-
dziców i pedagogów, aby dzieci wypowiadały się na takie tematy jak umiera-
nie, lęk przed śmiercią, śmierć. Twierdzą bowiem, że taka problematyka może 
być dla nich traumatyczna. Jednakże badacze, jak zauważa A. Ostrowska, 

„którym udało się pokonać powyższe trudności, stwierdzają najczęściej, że 
dzieci reagują na rozmowy o śmierci w sposób naturalny, z zainteresowaniem  
i w efekcie zyskują wgląd w problem, który normalnie pojawia się w znacznie 
późniejszym wieku”4.

Badania dotyczące kształtowania się postrzegania przez dzieci koncepcji 
śmierci prowadzone były już były od lat 30-tych XX wieku, a zintensyfikowa-
ne zostały po roku 19455. W rezultacie otrzymane z badań wyniki dotyczące 
stosunku dzieci do śmierci, pozwoliły na wyodrębnienie etapów w rozwoju 
rozumienia prowadzącego do dorosłego pojmowania śmierci. W 1940 r. uka-
zała się praca pt. Dziecięce odkrywanie śmierci, autorstwa Sylvii Anthony, zaś 
w 1948 r. „Dziecięce teorie na temat śmierci” Marii Nagly. Autorki obu powyż-
szych prac, równoznacznie uznały, iż wiele dzieci rozumie śmierć jako stan 
podobny do zaśnięcia, a zmarłą osobę można obudzić, tak jak ma to miejsce  
w wielu bajkach. Dzieci kilkuletnie myślą, że jeśli człowiek jest rozważny, 
śmierć go nie dotknie, co więcej są przekonane, ze zmarły czuje i myśli, tak 
jak żyjący ludzie.6

Śmierć nie jest więc czysto empiryczną częścią składową naszego 
doświadczenia, lecz do istoty doświadczenia każdego życia, również 
naszego własnego, należy to, że jest ono ukierunkowane na śmierć. 
Śmierć należy do formy i struktury, w których jest nam dane każde 

3 A. Ostrowska, Śmierć..., op.cit., s.51; I. Barton-Smoczyńska, O dziecku, które odwróciło się 
na pięcie, Łomianki 2006: Wydawnictwo NAF.
4 Ibid., s.52.
5 J.E. Schowalter, P.R. Patterson, M. Tallmer, A.H. Kutscher, S.V. Gullo, D. Peretz, ed.  
The child and death, New York 1983: Columbia University Press; M. Lewis, D. O. Lewis, Dying 
children and their families (137-156), [w:] J.E. Schowalter…, op.cit.; A. Mattisson, Death  
in a falily of hemophilias (187-198), [w:] J.E. Schowalter,…, op.cit.; B.W. Allmond,  
B. Buckman, H.F. Gofman, The family is the patiens (253-287), [w:] J.E. Schowalter…, 
op.cit.; R.A. Grollman, Explaining death to children, Boston 1967: Beacon Press.
6 R. Jabłoński, Koncepcja życia, śmierci i śmierci samobójczej w percepcji dziecka, [w:]  
M. Karwowska, T. Sołtysiak, red., Polska młodzież- zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rze-
czywistości społecznej, Wyd. Akademii Bydgoskie im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001,  
s. 453-454.
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życie, własne i inne, i to od wewnątrz oraz z zewnątrz. Nie stanowi ona 
ram, przypadkowo dołączonych do obrazu pojedynczych procesów 
psychicznych lub fizjologicznych, ale [jest czymś w rodzaju] ram 
przynależnych do samego obrazu, bez których nie byłoby obrazu 
konkretnego życia7.

Już od najmłodszych lat dziecko styka się z problematyką, która z wielu 
względów przerasta jego rozumienie, czy sposób odbierania emocjonalnego. 
Należą do nich zagadnienia o charakterze egzystencjalnym.

Dla dziecka teraźniejszość stanowi szeroką i jasną, niezmiernie barwną 
przestrzeń bytu. Jednak w miarę postępu procesu życiowego przestrzeń 
ta zmniejsza się, zawęża i zacieśnia pod naporem oddziaływania póź-
niejszego i oddziaływania wyprzedzającego. Dla chłopca i młodzieńca 
jego przeżywana przyszłość wygląda jak szeroka, jasna, prowadząca  
w nieskończoność, jaśniejąca droga (Gang), jak niezmierzone pole 
przybierające formę przeżyciową „możliwości przeżywania”, na którym 
życzenie, pragnienie i fantazja odmalowują tysiące postaci. Ale każdy 
fragment życia, który został przeżyty, i który jako przeżyty dany jest 
w swym bezpośrednim oddziaływaniu, w odczuwalny sposób zawęża 
owo pole życia dającego się jeszcze przeżyć. Zmniejsza się bogactwo  
i pełnia w obszarze możności życia, a nacisk bezpośredniego później-
szego oddziaływania [życia już przeżytego] zwiększa się8.

Kreują one swoje wyobrażenia na te tematy, uwzględniając wiedzę po-
zyskaną przede wszystkim z bajek i baśni, filmów, opowiadań dorosłych lub 
z doświadczeń swoich rówieśników, wśród których są dzieci, które straciły 
kogoś bliskiego: mamę, tatę, babcię, dziadka, brata, siostrę9. Dzięki niej po-
trafią nie tylko stworzyć sobie obraz takiej sytuacji, ale i ją oswoić10. Bajka  
i baśń pomagają dziecku w rozwiązywaniu nieuświadamianych konfliktów 
wewnętrznych,11 a za pomocą symboli docierających do podświadomości, lęki 

7 M. Scheler, Cierpienie..., op.cit., s.84; J. Donnelly, Language, methaphysis, and death, New 
York 1994: Fordham University Press; F. Feldman, Confrontations with the reaper: A philo-
sophical Study of the nature and value of death, New York 1992: Oxford University Press.
8 Ibid., s.80-81.
9 L. von Keyserlingh, I nagle zrobiło się cicha: opowiadania o śmierci i pożegnaniach, Kielce 
2001: Jedność. 
10 M. Leist, Dzieci poznają..., op.cit.
11 B. Bettellheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartości baśni, Warszawa 1985: 
WAB, s.50; J. Binnebesel, Pedagogiczno-kulturowe uwarunkowania percepcji śmierci u dzieci 
i młodzieży (95-105), [w:] Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji, Tarnobrzeg 
2007: PWSZ.
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i tłumione przeżycia zostają z niej wydobyte12. Dziecko przenosi treść symboli 
do własnego życia i w ten sposób zaczyna rozumieć własne problemy, dzięki 
czemu jest w stanie doświadczyć katharsis13. Jednym z częściej pojawiających 
się zjawisk w literaturze dziecięcej i mediach jest tematyka związana z umiera-
niem i śmiercią. Niemniej jej postrzeganie jest bardzo zdeformowane. „Śmierć 
postaci telewizyjnych czy wirtualnych jawi się jako bezbolesna, nijaka, obok 
której przechodzi się do porządku dziennego”14. We współczesnej literaturze 
dla dzieci temat śmierci omawiany jest wieloaspektowo: dzieci wobec śmierci 
w ogóle, własnej, swych najbliższych, dzieci umierające, ale pogodzone osta-
tecznie ze swoją sytuacją. Przykładem może być Mały książę, Bracia Lwie Ser-
ca – A. Lindgren, Gęś, śmierć i tulipan –W. Erlbrucha, Dzidziuś, Niewielka 
książeczka o wielkiej stracie – A. Baranowskiej, czy Niebo za domem –Gaute 
Heivolle.

Śmierć w powieści Niebo za domem przyjmuje postać bezcielesną. Mat-
ka Jona ma ciało, jednak jej twarz jest zamazana, a od całej jej postaci 
bije światło. Autor opisuje to, co się dzieje z człowiekiem po śmierci – 
matka Jona w niebie mogła robić to, co lubiła za życia najbardziej, czyli 
dziergać swetry na drutach. Heivoll stara się przekazać, że śmierć nie 
jest niczym złym dla osoby zmarłej, a niebo przedstawia jako miejsce 
bez strachu, jednak nie pozbawione tęsknoty za bliskimi15.

Praca dziecka z tekstem bajki, baśni, opowiadania wydaje się szczególnie 
cenna w chwili, gdy dorośli albo nie potrafią, albo nie chcą rozmawiać z nim 
o śmierci16. Przyczyną unikania rozmów o „odchodzeniu” są kwestie związane 
z zachodzącymi zmianami obyczajowymi. Dawniej, dzieci miały wiele okazji, 
aby dowiedzieć się, że śmierć jest częścią natury. Obecnie śmierć zniknęła  

12 S. Niesporek-Szamburska, Oswoić ze śmiercią – o jednej z ról literatury dziecięcej (73-90), 
[w:] A. Ungeheuer – Gołab, M. Hrobak red., Noosfera literacka. Problemy wychowania  
i terapii poprzez literaturę dla dzieci, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego;  
E. Sielicka, Bajki jako forma wsparcia w żałobie, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, 
8, s. 18-23.
13 J. Rogalska, Dziecko..., op.cit. s.12-15.
14 S. Niesporek-Szamburska, Oswoić…, op.cit., s.73.
15 A. Józefowicz, Oswajanie z przemijaniem – temat śmierci we współczesnej literaturze dla 
dzieci. Terapeutyczne walory wybranych powieści; Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, 
praktyka (152-168), 2017, 15, 3, s.159; D. Dosa, Oskar – kot, który przeżywa śmierć, Warsza-
wa 2011: „Świat książki”; M. Fopka-Kowalczyk, Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie, cierpie-
niu i śmierci: opowiadania i bajki, Warszawa 2017: Difin.
16 D. Pater, Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o cierpieniu? Analiza wybranych przypadków, 
Warszawskie Studia Teologiczne, 2014, 24(1), s.369-378; A. Tyszka, Czy dzieci potrzebują 
rozmów na temat śmierci?, Bliżej przedszkola, 2009, 11, s.38-39.
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z życia społecznego, stała się tematem tabu17. W społeczeństwie europejskim 
utrwaliło się przekonanie, że lepiej chronić dziecko przed doświadczeniem 
utraty bliskich, gdyż te, „które zbytnio smucą się po śmierci osób bliskich, 
będą źle radzić sobie jako dorośli”18.

‘Ochrona’ tego typu skutkuje tym, że temat śmierci jest dla wielu dzieci 
zupełnie obcy, ich myślenie w tym obszarze jest dość naiwne, a w sy-
tuacji śmierci bliskiej osoby nie potrafią poradzić sobie z odczuwanymi 
emocjami, co ma dalekie skutki w przyszłości dziecka, na co wskazują 
opisy kliniczne zaburzeń zachowania19.

A przecież śmierć jako zjawisko, z którym dziecko tak często się sty-
ka w przestrzeni medialnej i społecznej, ma szczególne dla niego znaczenie 
zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę jego ograniczone rozumienie świata  
i nieukształtowane w pełni dziecięce strategie radzenia sobie z problemami20. 
Dziecko stykając się ze zjawiskiem śmierci stara się je zrozumieć, buduje sobie 
własne wyobrażenie śmierci i próbuje określić jej znaczenie. Sytuacja ta jest 
szczególnie dla niego ważna w momencie doświadczenia straty kogoś bliskie-
go, np. dziadków21.

Szczególnie istotne jest wzrastanie dziecka w kulturze, w określonej 
religii, w której ustosunkowanie się jednostki, społeczności do zjawi-
ska śmierci staje się wzorem dla dziecka, kanonem obrzędowości z nią 
związanej i modyfikatorem postaw wobec śmierci. Rola i udział dziec-
ka, jako członka społeczności, silnie uwarunkowane kulturowo, ulega 
przemianom w czasie. Różne formy kontaktu dziecka ze śmiercią są 
drogą prowadzącą do rozumienia zjawiska i pojęcia śmierci22.

17 A. Jankowska, Gdzie schody do nieba?: jak rozmawiać o śmierci z przedszkolakami?, Bliżej 
przedszkola 2012, 11, s.14-17; S. Niesporek-Szamburska, Oswoić..., op.cit.; K. Kabera, Jak 
rozmawiać z dziećmi o śmierci: rola bajki w rozumieniu trudnych momentów życia i budowa-
niu zasobów radzenia sobie z nimi (121-128), [w:] B. Antoszewska, J. Binnebesel red., Poroz-
mawiajmy o śmierci, Olsztyn 2014: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
18 B. Janusz, L. Drożdżowicz, Wpływ nieprzeżytej żałoby w rodzinie na funkcjonowanie  
i rozwój dziecka (865-873), Psychiatria Polska, 2013, 47(5), s. 866.
19 A. Józefowicz, Oswajanie…, s.155; M. Miśków, (Nie)oswojona śmierć we współczesnej kul-
turze, [w:] D. Gapska red., Śmierć w zwierciadle humanistyki, Poznań: Stowarzyszenie ‘Nowa 
Humanistyka’; N.M. Ruman, Śmierć..., op.cit.,
20 N.M. Ruman, Psychologiczny..., op.cit.; M. Deja, Przeżywanie śmierci i żałoby przez dzieci, Wy-
chowanie w Przedszkolu, 2014, 10, s.19-21; A. Paczkowska, Wybrane reakcje dziecka na śmierć 
bliskiej osoby (133-141), [w:] B. Antoszewska, J. Binnebesel red., Porozmawiajmy ..., op.cit.
21 A. Godlewska, Babciu, gdzie teraz jesteś?, Bliżej szkoły, 2011, 10, s.48-50; K. Jankowski, 
Doświadczenie utraty w związku ze śmiercią dziadków (91-97), [w:] Psychologiczne aspekty 
doświadczenia żałoby, Lublin 2009: Wydawnictwo KUL; K. Stępniak, Gdy odchodzi ktoś 
bliski…: zmiany i straty w dziecięcym świecie, Wychowanie w Przedszkolu 2010, 10, s.16-21.
22 M. Królica, Problem śmierci..., op.cit., s.85-86.
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Niestety, media emitują szereg obrazów śmierci, „która najczęściej jest 
bardzo brutalna, gwałtowna, zadawana na różne sposoby, ale też przedstawio-
na jako zjawisko odwracalne (baśnie filmowe, gry komputerowe)”23. Sprawia 
to, że dziecko odbiera śmierć jako nierzeczywistą, nie dotyczącą jego osoby, 
bardzo (tak jak w bajce) odległą w czasie i przestrzeni. Pozbawiona zatem 
zostaje możliwość osobistego przeżywania śmierci, a uwzględniając fakt, iż  
w kulturze europejskiej umieranie i śmierć stały się tematem ukrywanym, po-
mijanym to człowiek wobec tych zjawisk pozostał sam i anonimowy. Stan 
ten pogłębiają rodzice, wychowując dziecko w przekonaniu, że śmierć nie 
istnieje24.

Rodzice, nie mając własnego, uświadomionego stosunku do śmier-
ci, bądź reprezentując postawę ‘ucieczki od problemu’, nie mając też 
umiejętności w prowadzeniu trudnych rozmów z dziećmi w sytuacji 
zgonu, twierdzą, że ‘zasnął na bardzo długo’, […] lub nie podejmują 
rozmowy i izolują dziecko od wydarzenia śmierci, wysyłając dziecko  
z domu do krewnych lub znajomych25.

Jako nieodpowiedni, zbyt obciążający psychicznie traktuje się udział 
dzieci w przygotowaniach i samej uroczystości pogrzebowej26. Przestają więc 
być świadkami czy uczestnikami samego rytuału, ale i rozmów na temat cier-
pienia, umierania czy samej śmierci.

Rozmowy z dziećmi o śmierci nie powinny służyć ich straszeniu per-
spektywą końca, lecz docenieniu ludzkiego życia i traktowaniu go jako 
największej wartości. Taka postawa nauczy dziecko szacunku do siebie 
oraz innych ludzi. Taka postawa będzie porządkować świat uczuć, war-
tości oraz relacji z bliskimi. Tego typu rozmowy przygotowują dziecko 
na dzielne zmierzenie się ze stratami27.

23 Ibid., s.103; M. Balicki, Śmierć dziecka i dziecko wobec śmierci – w przekazach medialnych 
i kulturowych (250-257), [w:] Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny i dziecka, Biały-
stok 2008: Trans Humana; K. Migdał, Zabawa w zabijanie: wiedza potoczna dzieci na temat 
śmierci, Bliżej Przedszkola, 2009, 4, s.42-43.
24 E. Kubler-Ross, Dzieci i śmierć: jak dzieci i ich rodzice radzą sobie ze śmiercią, Poznań 2007, 
Media Rodzina, cop.
25 Ibid., s.103; M. Herbert, Żałoba..., op.cit.
26 H. Aleksander, Doświadczenie..., op.cit., s.164-183.
27 M. Nowak, Rozmowy z dziećmi o śmierci (82-92), [w:] Kolbuszewski red., Problemy...
op.cit., 2010, s.89; A. Kałuba-Korczak, Każdy, kto się urodził, kiedyś umrze: wskaźniki, jak 
rozmawiać z dziećmi o śmierci, Wychowanie w Przedszkolu 2016, 8, s.2-6; M.A. Emswiler,  
J.P. Emswiler, Guiding your child through grief, Ney York 2000: University Press.
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Zdolność dziecka do tworzenia pojęcia śmierci uwarunkowana jest wie-
loma czynnikami, do których zaliczyć należy przede wszystkim jego: wiek, 
poziom rozwoju osobowego, zespół własnych doświadczeń oraz środowisko 
społeczno-kulturowe, w którym wzrasta. Wiadomo jednak, że od najmłod-
szych lat dzieci mają własne spostrzeżenia dotyczące zjawiska śmierci i umiera-
nia. Świadomość śmierci i jej podstawowych cech, takich jak nieodwracalność, 
powszechność, nieuchronność zmienia się, doskonali wraz z wiekiem dziecka, 
co jest uzależnione od doświadczenia osobistego dziecka, od uwarunkowań 
społecznych, środowiska, w którym dziecko wzrasta, od jego specyfiki kul-
turowej. Dzieci nie unikają tego tematu, stanowi on dla nich jeden z cie-
kawszych problemów do poznania i rozwiązania28. Same inicjują rozmowy, 
szukają wyjaśnień, sensowności zjawiska. Taka postawa dzieci pozwala, nie 
narażając ich na traumatyczne przeżycia, podejmować próby eksploracji. 

 Z dotychczasowych badań wynika, że dzieci młodsze, dla których 
pojęcie czasu jest względne, traktują śmierć jako coś przejściowego, odwracal-
nego, tymczasowego. Z wiekiem, wraz z rozwojem takich pojęć jak czas i jego 
przemijanie, zjawisk towarzyszących temu przemijaniu, a także dzięki roz-
wojowi i doskonaleniu się takich procesów poznawczych, jak myślenie wraz  
z umiejętnością wnioskowania, pamięci, wyobraźni, a także dzięki procesowi 
edukacyjnemu dochodzi do pełniejszego zrozumienia śmierci29. Sam proces 
wzbogacania rozumienia pojęcia śmierci przez dzieci przebiega w zbliżony, ale 
nie jednakowy sposób dla nich wszystkich30. Liczne uwarunkowania socjokul-
turowe i psychiczne różnicują rozumienie śmierci. Psychicznym czynnikiem 
najsilniej modyfikującym to zróżnicowanie jest odmienne doświadczenie 
związane z umieraniem osób bliskich czy osobiste zagrożenie śmiertelną cho-
robą31. Mają one wówczas znacznie wcześniej dojrzalsze, pełniejsze wyobraże-
nie umierania i śmierci32. 

Podstawowe dwie grupy dzieci objętych było – jak dotychczas - bada-
niem, to: dzieci zdrowe oraz dzieci zagrożone śmiercią. Badania prowadzone 
wśród dzieci opierały się na odwołaniach do dwóch koncepcji teoretycznych 
rozwoju osobowości i kształtowania się jej dojrzałego obrazu. W przypadku 

28 A. Szyszka, Książki o śmierci, Wychowanie w Przedszkolu, 2013, 10, s.61-63.
29 A. Męczkowska-Christiansen, Śmierć i dzieciństwo, Problemy Wczesnej Edukacji, 2013, 2, 
s.17-29.
30 K. Włoch-Hyla, Śmierć oczami dziecka, Głos Pedagogiczny, 2013, 11, s.19-22.
31 C. Kebers, Jak mówić o cierpieniu i śmierci? Kraków 1994, WAM, s.40-46; E. Jundziłł,  
R. Pawłowska, Pedagog wobec osoby chorego, Gdańsk 2010: Wydawnictwo Harmonia.
32 A. Szyszko-Bogusz, Pomoc psychiczna ciężko chorym i umierającym, Wrocław 1977: Wy-
dawnictwo Ossolineum.
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grupy dzieci zdrowych jest to koncepcja rozwoju poznawczego Jeana Piageta33, 
natomiast grupy dzieci zdrowych - psychoanaliza34.

Dzieci między 2 a 13 r.ż., u których dominuje myślenie konkretne  
i obrazowe, poznanie śmierci opierają gównie na takich jej cechach, jak: brak 
ruchu, niezdolność jedzenia i picia oraz brak odczuwania. Na tym etapie roz-
woju lęk przed śmiercią nie występuje35. 

Interpretując dane w kontekście teorii J. Piageta zauważono, że odpo-
wiadają one wskazanym przez niego stadiom rozwoju poznawczego. Dzieci 
przedszkolne w wieku od 3 do 5 r.ż. zalicza się do pierwszego etapu i wskazuje, 
że rozumieją one śmierć jako podróż lub sen, a jej cechy to tymczasowość  
i odwracalność. Dzieci mają świadomość, że: życie i śmierć są różnymi stana-
mi, że mogą występować wielokrotnie jedno po drugim, czyli, że możliwe jest 
przywrócenie życia po śmierci, a także możliwe jest zachowanie niektórych 
funkcji życiowych organizmu po śmierci, a zmarły wie, co się dzieje na ziemi. 
Faza ta odpowiada stadium myślenia przedoperacyjnego36.

Wyniki badań M.H. Nagy, przeprowadzone na grupie około 400 dzieci 
w Budapeszcie37, pozwoliły na stwierdzenie m.in., że,

W myśleniu dzieci o śmierci występuje wiele elementów magicznych. 
Są one często przekonane, że pewne rzeczy ‘dzieją się’ w określony spo-
sób, gdyż one myślą o nich w określony sposób. Pojawia się więc cza-
sem u dzieci przekonanie, że fakt, iż myślały o kimś ze złością, złorze-
czyły mu, czy w myśli życzyły śmierci, może naprawdę do tej śmierci 
się przyczynić. Dzieci w takich sytuacjach (gdy śmierć się rzeczywiście 
wydarzy) mają poczucie winy, czują się odpowiedzialne za śmierć da-
nej osoby czy zwierzęcia38

Dzieci poniżej 5 r.ż., według M. Nagy39, nie rozróżniają precyzyjnie 
form życia i śmierci. „Śmierć była dla nich czymś więcej niż snem i nie była 

33 J. Piaget, Studia z psychologii dziecka, Warszawa 1966: PWN; J. Piaget, Inteligencja, 
warszawa 1967: PWN; H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004: Zysk i S-ka;  
B. Wodsworh, Teoria Piageta – poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, Warszawa 1998: 
WSiP, s.46-157.
34 B. Stelcer, J. Binnebesel, Dziecko wobec umierania i śmierci – problemy medyczne, psy-
chologiczne, pedagogiczne (146-163), [w:] Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, Toruń 
2011: Wydawnictwo „Akapit”; A. Chmiel-Baranowska, Porozmawiajmy o śmierci: hospicjum 
dla dzieci (95-103), [w:] B. Antoszewska, J. Binnebesel red., Dziecko wobec śmierci, Olsztyn 
2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
35 A. Widera-Wysoczyńska, Świat dziecięcych doświadczeń związanych ze śmiercią, Nowiny 
Psychologiczne 1995, 2, s.93-104.
36 M. Królica, Problem śmierci,…, op. Cit., s.89-90.
37 M. H. Nagy, The Child’s View of Death, New York 1959: McGraw.
38 A. Ostrowska, Śmierć…, op.cit., s.53.
39 M. H. Nagy, The Child’s…, op.cit.
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postrzegana jako zdarzenie ostateczne i nieodwracalne. Niektóre dzieci uwa-
żały, że zmarli żyją nadal w grobie i są na ogół dobrze poinformowani o tym, 
co się dzieje na ziemi. Popularne też było utożsamienie zmarłych z aniołami. 
Śmierć postrzegana była głównie jako rozstanie, choć nie musiało ono być 
trwałe. Interpretacja śmierci w tym okresie jest najbliższa separacji”40. Trak-
tują zatem śmierć jako zjawisko odwracalne, przejściowe i krótkotrwałe. Jest 
to, według nich, jakby sen, po którym można się obudzić, albo wyjazd, z któ-
rego można powrócić. Dobrą ilustracją takich wyobrażeń stanowi zasłyszana 
rozmowa dwu kilkuletnich dziewczynek: „Mama mówiła, że sąsiadka umarła  
w szpitalu”- powiedziała jedna. „Tak?” – zareagowała druga i dodała „ a kiedy 
wróci do domu?”41 Osoba zmarła jest wprawdzie w trumnie, ale prawdopo-
dobnie czuje, myśli. „Choć w potocznych wyobrażeniach dzieci śmierć nie jest 
kojarzona z trwałą stratą, to jednak emocjonalnie wyczuwają one w niej coś 
poważniejszego. Reakcja 5-latków na słowo ‘śmierć’ była intensywniejsza ani-
żeli na inne wyrazy”42. Dzieci po 5 r.ż. zaczynają już kojarzyć śmierć z bardziej 
trwałym odchodzeniem. Jest tam jeszcze wiele naiwności. Dla niektórych  
z nich nie ma ona charakteru powszechnego, np. nie dotyczy samego dziecka. 
6-7 letnie dziecko może dopuścić śmierć rodziców, ale nie własną. 

Trendy rozwojowe zaobserwowane przez Marię Nagy zostały potwier-
dzone przez Sylwię Anthony43, w przeprowadzonym na grupie 120 dzieci ba-
daniu. Stwierdziła ona, że każde prawidłowo rozwijające się dziecko myśli  
o śmierci. „Śmierć odczuwały głównie jako rozstanie wiążące się z uczuciem 
skutku i samotności. Smutek ten wiązały przede wszystkim ze stratą dziecka 
przez rodziców lub też stratą któregoś z rodziców przez dziecko”44. Prezen-
towane wyniki badań ukazywały zdolność dzieci w różnym wieku do rozu-
mienia zjawiska umierania i śmierci. „Były one jednak jakby odseparowane 
od ogólnych procesów rozwojowych i poznawczych dziecka, a także postaw 
rodziców, bezpośrednich doświadczeń ze śmiercią, postaw religijnych czy  
w ogóle jakiegoś szerszego tła społecznego i kulturowego”45. Czynnik ten 
wprowadziła do swoich badań A. Zweig46, która poszukiwała różnic na temat 
wyobrażeń śmierci wśród dzieci amerykańskich białych i czarnych.

40 A. Ostrowska, Śmierć…, op. cit., s.52.
41 R. A. Grollman, Explaining…, op.cit., s.100 i nast.
42 M. Ogryzko –Wiewiórowska, Rodzina…, op.cit., s.106.
43 S. Anthony, The Child’s Discovery of Death, New York 1940: Harcourt, Brace and Worl
44 A. Ostrowska, Śmierć…, op.cit., s.53.
45 Ibid., s. 55.
46 A. Z. Zweig, Childrens Attitude Towards Death, Advances in Thanatology 1980, 5, 4.
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Dzieci czarne wiedziały więcej o śmierci, miały więcej bezpośrednich 
doświadczeń ze śmiercią, częściej łączyły śmierć z użyciem przemocy, 
częściej personifikowały śmierć, natomiast rzadziej wierzyły w jakieś 
formy życia po śmierci. W obu badanych grupach wyraźnie istniała 
u dzieci potrzeba rozmawiania o śmierci i dyskutowania związanych  
z nią problemów i uczuć47.

Najbardziej powszechnym źródłem wiedzy o śmierci dla dzieci jest 
obecnie telewizja i internet, które preferują pokazywanie śmierci gwałtownej  
(z użyciem przemocy) lub śmierci „za karę”. Wpływa to na powstanie dość 
specyficznych koncepcji śmierci, które nie są jednak korygowane przez doro-
słych, ze względu na unikanie przez nich w rozmowach tej problematyki.

Pierwsze badania dotyczące dziecięcego pojmowania śmierci zostały 
przeprowadzone w czasie i po II Wojnie Światowej, kiedy wiele z nich straciło 
któregoś z rodziców. Badacze zaczęli systematycznie przeprowadzać wywiady 
pytając, co według nich dzieje się, kiedy dana osoba umiera. Doszli do wnio-
sku, że bardzo małe dzieci zaczynają rozumieć śmierć jako stan bycia jak we 
śnie, z którego można zostać obudzonym tak, jak w baśni o Śpiącej Królewnie. 

Dla najmłodszych dzieci możliwe jest umknięcie śmierci, jeśli np.: jest 
się zwinnym, ostrożnym lub ma dobrego lekarza. Śmierć nie koniecznie jest 
ostateczna. Ludzie mogą umierać i powracać do życia tak, jak bohaterowie 
kreskówek, którzy są miażdżeni przez ciężarówki, a następnie cudownie dalej 
funkcjonują, jakby się nic nie stało. Jeżeli chodzi o dzieci poniżej piątego 
roku życia, to według nich ludzie umierają, ponieważ ryzykują lub mają pe-
cha. Dzieci w tym wieku nie zawsze mają poczucie, że wszyscy ludzie muszą 
umrzeć lub że śmierć może być spowodowana chorobą. Zmarli mogą być 
w stanie myśleć i czuć oraz widzieć i słyszeć, ale ich możliwości mogą być 
ograniczone, na przykład mogą nie być w stanie ruszać się lub wiele zobaczyć, 
ponieważ utknęli w ciemnej trumnie.

Badania dotyczące tego, co dzieci myślą na temat śmierci, często koncen-
trowały się na wyodrębnieniu etapów rozwoju, stworzeniu klasyfikacji. Jednakże 
obecnie toczą się dyskusje na temat tego, czy istnieją jasne granice między nimi, 
które dotyczyłyby wszystkich dzieci. Badacze są zgodni, że dziecięce rozumienie 
śmierci rozwija się stopniowo i zmienia z upływem czasu. Często też koncentru-
ją się na przyswajaniu specyficznych subkoncepcji rozumienia śmierci. Wresz-
cie, poczucie, że zmarły nie powróci do życia jest pierwszą z subkoncepcji, które 
dziecko rozwija. 

47 A. Ostrowska, Śmierć…, op. cit., s.55.
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Dla małych dzieci nie jest to niezwykłe, żeby opisywać dokładnie, dla-
czego zmarły nie może widzieć, słyszeć lub mówić do żywych ludzi, a następ-
nie, w kilka minut później wyjaśniać jak zmarły dziadek widzi wszystko i nie 
może się doczekać, żeby zobaczyć, jak ono wygrywa zawody sportowe. Z tego 
powodu ludzie, którzy rozmawiają z dziećmi o śmierci mogą poczuć się pode-
nerwowani, ponieważ myślą, że dzieci kłamią albo mówią cokolwiek przyjdzie 
im do głowy. Dowodem na to mogą być wyniki badań przeprowadzonych 
przez Meleara, który badał dzieci w USA i wyróżnił cztery etapy kształtowania 
się rozumienia pojęcia śmierci. Dzieci przedszkolne zaliczył do dwóch pierw-
szych. Etap pierwszy, dzieci do 4 r.ż., w ich przypadku nie można mówić  
o występowaniu rozumienia pojęcia śmierci. Etap drugi, dzieci między  
4 a 7 r.ż., które rozumieją śmierć jako stan tymczasowy, przejściowy, któ-
ry jest odwracalny. Zmarły zachowuje ponadto swoje uczucia i funkcjonuje 
biologicznie48.

Z kolei przeprowadzone w 1946 roku na dzieciach angielskich badania 
przez S. Anthony’ego pozwoliły na wyodrębnienie przez nią pięciu etapów 
umysłowego dojrzewania dziecka do rozumienia pojęcia śmierci.

Etap pierwszy. Dzieci do 2 r.ż.; nie rozumieją pojęcia śmierci, kojarzą ją 
raczej z podróżą, chwilową nieobecnością lub w ogóle nie są zainteresowane 
tym zagadnieniem. Ale w chwili prowadzenia rozmowy na ten temat okazją 
niepokój i lęk. Oznacza to, że dzieci odczuwają lęk przed zniszczeniem, znik-
nięciem, odłączeniem od znaczącej osoby, zanim zaczną operować pojęciem 
śmierci.

Etap drugi. Dzieci w wieku ok. 4 r.ż., które już przejawiają zaintere-
sowanie pojęciem śmierci, a także je wykorzystują, oraz inne – umieranie –  
w różnych kontekstach, często błędnie.

Etap trzeci. Dzieci w wieku ok. 6 r.ż. koncentrują uwagę na wyda-
rzeniach związanych ze śmiercią, którą może zaobserwować bezpośrednio,  
np. pogrzeb, kondukt żałobny. Dziecko tworzy ideę rytuału, czego wyrazem 
jest organizowanie ceremonialnych pochówków zwierząt domowych. Nie-
mniej „śmierć jest definiowana przez odwoływanie się do towarzyszących jej 
drugorzędnych zjawisk, widziana w kategoriach indywidualnego doświadcze-
nia, a nie biologicznego procesu”49. Takie podejście do śmierci pokazuje, że 
bardziej zależny ono od kontekstu społeczno-kulturowego, w którym rozwija  
 

48 M. Królica, Problem śmierci…, op.cit.
49 A. Kruczkowska, Dziecko wobec śmierci, Psychologia Wychowawcza 1984, 3, s.268 i nast.
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się dziecko, wpływając na zróżnicowanie ich podejścia do zjawiska śmierci, niż 
od jego rozwoju psychofizycznego.

Podobne konstatacje pojawiły się we wnioskach D. F. Bjorklunda  
i J. Beringa w 2004 roku, którzy przebadali dzieci w wieku od 3 do 12 r.ż. 
Stwierdzili, że dzieci w wieku od 3 do 5 r.ż. wykazywały wiedzę o zaniku 
funkcji życiowych umarłego zwierzęcia, ale jednocześnie stwierdzały istnienie 
ciągłości psychologicznej odczuć zmarłego, podobnie jak dzieci w wieku 5-6 
lat, które uważały, że stany umarłego nadal trwają.

Sytuacja się komplikuje w przypadku dzieci chorych i umierających.  
W odniesieniu do nich podział procesu kształtowania się pojęć umierania  
i śmierci na określone fazy nie ma zastosowania, gdyż niezależnie od wieku 
dzieci są w stanie zrozumieć te zjawiska jak osoba dorosła. Mają one świado-
mość, że umrą, zgon jest często traktowany przez nie jako logiczne zakoń-
czenie ciężkiej i długiej choroby. Znają w związku z tym przyczynę swojego 
zgonu i mówią o swoim poczuciu zagrożenia50. M. Bluenod-Lanler wymienia 
pięć etapów rodzenia się świadomości dziecka na temat swojego stanu i jego 
skutków: 1 – dziecko rozumie, że jest chore, ale bez świadomości przyczyn  
i skutków; 2 – przyswaja sobie informacje o chorobie, rozpoznaje stosowane 
leki i ich działanie uboczne (zaczyna się od remisji choroby); 3 – dowiaduje 
się, że jego choroba jest długotrwała, wie coraz więcej o sposobach leczenia;  
4 – zauważalny jest spadek optymizmu – dziecko zaczyna myśleć, że już za-
wsze będzie chore, że nigdy nie wyzdrowieje; 5 - zdaje sobie sprawę, że umiera. 
Dziecko czuje się coraz gorzej, znacznie zwiększa się cierpienie, obserwuje 
ono inne umierające dzieci i to wszystko razem doprowadza je do odkrycia 
prawdy – ja umieram51. 

Ogólnie fakt, że wszyscy muszą umrzeć i umrą pewnego dnia, jest zazwy-
czaj pojmowany dość wcześnie (w wieku 6-8). Jednakże inne subkoncepcje, 
takie jak: nieprzewidywalność - pogląd, że można umrzeć w każdej chwili, 
oraz nieuchronność – że bez względu na to, co robimy, aby uniknąć śmierci 
i tak możemy umrzeć - mogą nie pojawić się przez długi czas później. Nie-
które dzieci, kiedy ktoś zapyta je o śmierć, powtarzają to, czego nauczyły się 
od rodziców lub w kościele, mówiąc na przykład „pójdziesz do nieba”, ale to 
może być spowodowane tym, że myślą, że tego oczekuje dorosły, i nie jest to 
prawdziwa wypowiedź, w którą wierzą. Zazwyczaj, jeśli dzieciom zada się inne 
pytania, potwierdzą, że mają zupełnie inne poglądy na ten temat.

50 M. Królica, Problem śmierci…, op.cit., s.97.
51 J. Rogalska, Dziecko wobec..., op.cit., s.12-15.
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Przeprowadzone przez M. Królicę badania na grupie 63 dzieci przed-
szkolnych w wieku 6 lat pozwoliły m.in. na stwierdzenie, że: - obraz śmier-
ci ma wyraźnie charakter kognitywny oraz nacechowany jest emocjonal-
nie; - podstawowe znaczenie śmierci to: ‘koniec życia’ (49,2%), ‘brak życia 
(49,2%); - uszczegóławiając to znaczenie dzieci posługują się opisem biolo-
gicznym śmierci: brak ruchu (49,2%), brak oddechu (19,0%), oraz bicia serca 
(17,5%), człowiek nie widzi i nie słyszy (14,3%), jest zimny i sztywny (9,5%). 
Stan ten jest nieodwracalny; - śmierć związana jest ze starością i nie kojarzy 
się z młodymi ludźmi czy dziećmi; - ale przeraża ludzi, którzy ją rozumieją 
jako coś złego, ale nie dla zmarłego; - śmierć spotyka każdego człowieka (po-
wszechność śmierci); część dzieci czyni jednak wyjątek dla osób najbliższych, 
kochanych i wówczas w poczuciu utraty bezpieczeństwa, odrzucają powszech-
ność jako cechę śmierci; „[…] w dziecięcym obrazie śmierci występują obok 
siebie rzeczowe informacje o tym, co to jest śmierć w wymiarze biologicznym, 
ale też niekonsekwencje w wymiarze trwania funkcji psychicznych, uczuć, 
emocji. Można wnosić, że jest to kulturowo uwarunkowane zjawisko wynika-
jące z poznanych przez dzieci baśni i legend”52. 

Odpowiadając na pytanie: Jakie są wyobrażenia dzieci dotyczące po-
śmiertnego bytu człowieka?, M. Królica53 na podstawie otrzymanych z badań 
własnych wyników stwierdza, że: - większość dzieci 6-letnich ma już jakieś 
własne wyobrażenie losów człowieka po śmierci, które formułowane jest reli-
gijnie, kulturowo54; - według nich, człowiek przechodzi do specjalnych miejsc 

– nieba, czyśćca, piekła; - niemniej, w ich wyobrażeniach o losach pośmiert-
nych człowieka zauważalne są sprzeczności i nielogiczności, których dziecko 
nie jest świadome; - dzieci przyjmują najczęściej chrześcijańską w naszym krę-
gu kulturowym, wizję człowieka w wymiarze jedności ciała i duszy (antropo-
logiczny wymiar dualistycznej natury osoby ludzkie).

Dzieci rozmawiają o śmierci, traktując ją jako każdy inny problem, nie 
okazując przed nim lęku. Zauważalny jest brak bezpośredniego określenia wła-
snego stosunku do zjawiska, chociaż dzieci znają podstawowe kulturowe nor-
my zachowania się w obliczu śmierci. P. Silverman pisze: „[…] dziecko nigdy  
 
 
 

52 M. Królica, Problem śmierci…, op.cit, s.144.
53 Ibid., s.145-151.
54 J. Hughes, Czy mój króliczek pójdzie do nieba? I inne kłopotliwe pytania dziecięce, Warsza-
wa 1994: Oficyna Wydawnicza ‘Vocatio’.
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nie jest za małe, by dowiedzieć się o śmierci, niezależnie od tego, czy śmierć 
dotyka rodzica, kogoś bliskiego z rodziny, kolegę czy też dziecko osobiście”55

Na temat stosunku dziecka do śmierci powstało – jak dotychczas - sto-
sunkowo niewiele badań. Te, które istnieją są raczej fragmentaryczne i nie 
do końca udzielają odpowiedzi na podstawowe pytania nasuwające się w tym 
obszarze.

W literaturze odnajdujemy trzy etapy przeobrażeń lęku przed śmiercią  
u dzieci:

1) pierwszy etap obejmuje okres do 4 r. ż. – w okresie tym potrzeba mat-
ki jest niemalże równoważna potrzebie przeżycia, stąd każde rozłączenie z nią 
powoduje u niemowlęcia rodzaj lęku przed śmiercią. Ponieważ dzieci nie mają 
jeszcze przyswojonego pojęcia czasu, dlatego każde, nawet chwilowe rozstanie, 
przeżywane jest w kategoriach śmierci i odchodzenia56;

2) drugi etap dotyczy wieku 5–9 lat – lęk przed śmiercią związany jest 
głównie ze strachem przed uszkodzeniem ciała57;

3) w trzecim etapie, czyli powyżej 10 lat, pojawia się pełna świadomość 
śmierci i tego, co ona ze sobą niesie. Lęk u dziecka w tym wieku dotyczy więc 
wszystkich aspektów, jakie wiążą się z tą świadomością.

Potwierdzają to wyniki badań A. Wysoczyńskiej przeprowadzone pod 
koniec lat 80-tych, które wskazują, iż dziecko w wieku od 3 do 5 lat nie 
rozpoznaje krańcowego charakteru śmierci. Rozumie ją jako stan przejściowy,  
np. sen lub odpoczynek, jak również jako formę życia w innych okoliczno-
ściach np. w niebie. Dla 5-9 latków śmierć przybiera postać anioła, kościotru-
pa lub ducha, a więc jest przez nie personifikowane. W wieku 7 lat pojawia 
się lęk przed śmiercią jako czymś, co może spotkać każdego. W wieku 6 lat 
dzieci nie rozumieją pojęcia „przemijalność”, natomiast dzieci 7-letnie zaczy-
nają zdawać sobie sprawę z faktu, że śmierć to koniec życia. W wieku 9-10 
lat śmierć jest traktowana przez dzieci jako proces, przez co są one bardziej 
skłonne do analizowania jej przyczyn, sensu życia i śmierci. Z wiekiem zdol-
ność ta jest rozwijana58.

55 za: K. Ziółkowska, Obecność śmierci w życiu dziecka, [w:] A.I. Brzezińska, Z. Toeplitz red., 
Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, Warszawa 
2007: ‘Academica’, s.308; M. Alex, B. Alex, Dziadek i ja uczymy się o śmierci, Warszawa 1991: 
WSiP; E. Chalimoniuk, Gdy dziecko traci kogoś bliskiego, Psychologia w szkole 2012, 1, s.56-
62; M. Łuba, Żałoba dziecka po stracie bliskiej osoby, Głos Pedagogiczny 2011, 11, s.54-56.
56 M. Keirse, Smutek, strata, żałoba, Radom 2004, s. 62.
57 ibid, s. 63.
58 A. Wysoczyńska, Spojrzenie dziecka na zagadnienie umierania i śmierci, Przegląd Psycholo-
giczny, 1990, 3, s. 48.
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Dzieci na ogół intuicyjnie wiedzą, czym jest śmierć. Kiedy więc umiera im 
ktoś z rodziny lepiej nie zatajać przed nimi prawdy, ponieważ „śmierć jest nie-
rozerwalnie związana z życiem. Jest zjawiskiem naturalnym jak narodziny”59. 

Nastolatki wykazują tendencję do pojmowania śmierci w sposób bar-
dziej zdystansowany, aniżeli młodsze dzieci. Wiadomość o śmierci odbierają 
w sposób bardziej zbliżony do dorosłych. Jest on poparty bardziej analitycz-
nym, a nawet filozoficznym podejściem do sensu życia, odchodzenia, choroby, 
czy starości60.

W wielu rodzinach zwraca się uwagę na to, aby nigdy nie wspominać 
o zmarłym rodzicu, jakby się go chciało obarczyć winą, że pozwolił sobie 
umrzeć. Takie postępowanie powoduje eliminowanie dziecka w związku  
z tym, co spadło na rodzinę, utrudniając zaakceptowanie rozłąki ze zmarłym61.

W prezentowanych poniżej wynikach badań własnych z 2019 roku pod-
jęto próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób obecnie dzieci 5-6 letnie 
postrzegają śmierć oraz którym czynnikom ją przyporządkowują?

Wykorzystano Kwestionariusz Stosunek do śmierci, który składała się  
z 20 itemów dotyczących stosunku dziecka do śmierci. Twierdzenia pogru-
powane zostały w podskale badające stosunek do : 1) śmierć w ogólności;  
2) własnej śmierci; 3) śmierci osób bliskich; 4) śmierci osób bliskich; 5) śmier-
ci widzianej na ekranie; 6) śmierci zwierząt. 

Badania przeprowadzono w pięciu lubelskich przedszkolach. Ogółem 
przebadanych zostało 75 dzieci w wieku od 5.0 do 5.11 r.ż., oraz 80 dzieci  
w wieku 6 lat. Wszystkie wychowywały się w pełnej rodzinie, ich rodzice po-
siadali pracę i dobre warunki bytowo-mieszkaniowe.

Analiza wyników badań własnych uwzględniła poszczególne podskale. 

Stosunek do śmierci w ogólności

Dziewięć pytań kwestionariusza bada stosunek dzieci pięcioletnich do 
śmierci w ogólności, która jest tu rozumiana, jako przerwanie istnienia ży-
cia, fakt powszechny dotyczący każdego człowieka. Pierwsze z tych stwierdzeń 
brzmiało: „Dzieci nie umierają, bo są małe”. 57,3 % dzieci zgadza się z tym 
stwierdzeniem, uważając, że małe dzieci nie umierają. Kolejne dane pokazują, 
iż 64% dzieci pięcioletnich nie wie, czy młodzi ludzie powinni umierać.

59 A. Godlewska, Zrozumieć wolę nieba, Życie Szkoły, 2010, 10, s. 53.
60 Ibid, s. 54-55.
61 E. Szulska-Wyrwa, Gdy odchodzi ktoś bliski, Wychowanie w Przedszkolu, 2005, 9, s. 40.
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Szczególnie ciekawe wyniki uzyskano dla pytania, czy dzieci uczestniczy-
ły w pogrzebie? Na 100% dzieci pytanych, 97% dzieci stwierdziło, że nigdy 
nie było na pogrzebie, a jedynie 3 % było uczestnikiem pogrzebu. Powyższe 
dane, jak widać, potwierdzają tezę, że rodzice i opiekunowie traktują obecnie 
śmierć jak temat tabu i separują swoje dzieci nie tylko od tej problematyki, 
ale nawet od tak bardzo naturalnych sytuacji, jak udział w pogrzebie. Z kolei 
54% dzieci uważa, że tylko ludzie w starszym wieku umierają.

Z analizy otrzymanych wyników wynika także inna bardzo ciekawa in-
formacja, że aż 70 % dzieci nigdy z nikim nie rozmawiało o śmierci. Dorośli 
nie podejmują niewygodnych dla nich tematów w rozmowie z dziećmi. Wiąże 
się to z brakiem przygotowania dziecka na wszelkie sytuacje związane z umie-
raniem i śmiercią.

Świadomość dzieci dotycząca faktu nieuchronności śmierci każdego 
człowieka ma charakter zróżnicowany: 31 % dzieci wie, że kiedyś każdy 
człowiek umrze, 21% dzieci nie wiedziało o tym fakcie, zaś 48 % dzieci nie 
ma żadnej świadomości na ten temat. Na pytanie : „Czy czasem myślisz  
o śmierci ?- 93% dzieci twierdzi, że nie myśli o śmierci, 7% potwierdziło, że 
czasem zdarza im się myśleć o śmierci. Z kolei 88 % dzieci wie, że ludzie po 
śmierci pochowani są na cmentarzu. 

Otrzymane z badań własnych wyniki wskazują jednoznacznie, że po-
jęcie śmierci dla dzieci 5-6 letnich raczej jest obce. Dzieci nie rozmawiają  
o śmieci, jest to temat, który rodzice czy też bliscy pomijają w rozmowach  
z nimi. Niemniej jednak większość dzieci wie, ze osoby zmarłe pochowane są 
na cmentarzu, co pozwala wnioskować, że pięciolatki mają świadomość, co 
dzieje się z ciałem człowieka po śmierci. Dzieci wiążą proces śmierci z wiekiem 
i przemijaniem, odbierając śmierć jako sytuację, która dotyczy osób w pode-
szłym wieku i jest to związane z wykształceniem się u dzieci świadomości, że 
pierwsi umierają ludzie starsi. W trakcie rozmowy dzieci mówiły o dziadkach, 
niekiedy nawet o rodzicach, że: "oni niedługo umrą, bo są już starzy".

Stosunek do własnej śmierci

Tylko jedno stwierdzenie w kwestionariuszu dotyczyło dostrzegania 
przez ankietowanych własnej śmierci. Dzieci nie wiedzą, iż śmierć jako zjawi-
sko powszechne może dotknąć także ich: 82% nie boi się śmierci.

Dziecko pięcioletnie nie ma jeszcze w pełni wykształconej świadomości 
własnej śmiertelności, dlatego też nie odczuwa przed nią lęku. Często ma ono  
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przeświadczenie, że osoba zmarła za chwilę ożyje, tak jak w bajce czy grze 
komputerowej. 

Stosunek do śmierci bliskich

Stosunek do śmierci osób bliskich określały trzy stwierdzenia kwestio-
nariusza badań. Pierwsze dotyczyło strachu przed śmiercią rodziców . 89% 
dzieci myśląc o śmierci własnych rodziców boi się tego wydarzenia, a tylko 
8% dzieci nie odczuwa lęku.

Kolejne stwierdzenie dotyczy odwiedzania przez dzieci wraz z rodzicami 
grobów bliskich. W oparciu o otrzymane można stwierdzić, iż 55% dzieci 
odwiedza wraz z rodzicami groby bliskich.

Na pytanie czy „Chciałbyś, żeby któryś z twoich kolegów umarł” - 84% 
dzieci odpowiedziało, że nie życzy śmierci osobom z swojego otoczenia, zaś 
7% dzieci zdecydowanie odparło, że chciałoby, aby kolega umarł. 

W wieku pięciu - sześciu lat dziecko zaczyna odczuwać lęk przed śmiercią, 
głównie swoich rodziców. Wiąże się to z tym, że dzieci niechętnie rozstają się 
z rodzicami, a szczególnie z matką. Nasilony lęk przed śmiercią bliskiej osoby 
może powodować u malucha: niechęć pozostania na noc u starszych osób 
(dziadków), co spowodowane jest lękiem separacyjnym, jak również różne 
objawy somatyczne o podłożu nerwicowym wywołane rozdzieleniem się  
z opiekunem. 

Stosunek do śmierci osób obcych

Dwa twierdzenia kwestionariusza odnosiło się do percepcji śmierci osób 
obcych. Pierwsze z tych dwu stwierdzeń badające stosunek do śmierci osób 
obcych brzmi: ”Umierają ludzie, którzy są chorzy”, 73% dzieci zgadza się  
z tym stwierdzeniem.

Kolejne, dotyczące śmierci osób obcych dziecku, dotyczy umierania  
w samotności. 43% ankietowanych dzieci nie wie, w jakich okolicznościach 
umierają ludzie, 29% pięciolatków zgadza się ze stwierdzeniem, że ludzie 
umierają w samotności, zaś 28% twierdzi, że umierający w chwili śmierci 
nie pozostają sami. Umierają ludzie chorzy, starzy, ale czy w samotności tego 
dziecko nie wie.
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Stosunek do śmierci widzianej na ekranie

Trzy twierdzenia kwestionariusza odnosiło się do percepcji śmierci na 
ekranie. Aż 95% dzieci pięcioletnich ogląda filmy, w których zobaczyć można 
śmierć człowieka. Są to bajki, dobranocki, gry komputerowe. Śmierć widziana 
na ekranie telewizora nie robi wrażenia na dzieciach pięcioletnich; 66% z ba-
danych nie smuci się oglądając w telewizji , że umiera człowiek.

37% dzieci nie lubi grać w gry komputerowe, w których giną ich 
wirtualni przeciwnicy, zaś 36% potwierdziło, że lubi grać w gry, w których 
giną ich wirtualni przeciwnicy. 

Większość dzieci ogląda filmy, dobranocki, w których umiera człowiek, 
niewiele rozumiejąc z pokazanych treści, na trwałe jednak zapamiętują peł-
ne grozy sceny, przemocy i okrucieństwa. Drastyczne sceny działają stop-
niowo na zasadzie powolnego ich uodporniania, w rezultacie przestają one  
w pewnym momencie reagować na agresję i przemoc. Z obojętnością patrzą 
na dręczenie początkowo zwierząt, następnie na katowanie kolegów w szkole, 
a w konsekwencji stają się niewrażliwe na śmierć człowieka. Analiza danych 
wskazuje, że 66% pięciolatków nie odczuwa smutku widząc na ekranie śmierć 
człowieka, zaś 38% dzieci lubi grać w gry komputerowe, w których giną ich 
przeciwnicy. Telewizja oraz komputer jako medium w ogromnej mierze stały 
się narzędziem poznawania świata i siebie, źródłem wiedzy o człowieku, spo-
łeczeństwie i świecie, jak również odgrywają tak wielką rolę w rozumieniu 
pojęcia śmierci, oraz kreowaniu jej obrazu.

Stosunek do śmierci zwierząt

Ten aspekt patrzenia na śmierć poruszają dwa stwierdzenia kwestiona-
riusza. Pierwsze z nich, badające stosunek do śmierci zwierząt dotyczyło po-
czucia smutku wobec ich śmierci. Uzyskane wyniki pozwalają twierdzić, że 
respondenci nie przechodzą obok tego zjawiska obojętnie. Śmierć zwierząt 
ma znaczenie prawie dla wszystkich badanych dzieci: 90% pięciolatków od-
czuwa smutek widząc w telewizorze śmierć zwierzęcia. Dla przypomnienia, 
smutek wobec śmierci człowieka odczuwa jedynie 29% pięciolatków. 80% 
dzieci uważa, że zdechłe zwierzątko powinno zostać pogrzebane.

Analizując otrzymane wyniki można stwierdzić, że dzieci dużo bardziej 
emocjonalnie podchodzą do śmierci zwierząt, niż do śmierci ludzi. W litera-
turze przedmiotu podkreśla się, że dzieci w wieku przedszkolnym mają buj-
ną wyobraźnię. Potrafią konfabulować rozmaite fakty i zdarzenia, nie mające 
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odzwierciedlenia w rzeczywistości, co sprawia, że przeżywają bajki zarówno 
czytane jak i oglądane, utożsamiając się z ich bohaterami. Z drugiej strony jed-
nak pięciolatki pojmują dobrze przede wszystkim to, co uchwytne i konkretne,  
z czym można się zapoznać bezpośrednio w działaniu. Dzieci czasem bawią 
się w pogrzeby, celebrują odejścia i grzebanie swoich zwierzątek. To element 
nauki o odchodzeniu z tego świata – niezwykle ważny dla dalszego rozwoju 
ich wyobrażenia na temat śmierci. 

Gdy dorośli oglądają takie zabawy czują się zazwyczaj nieswojo, ale dla 
dzieci to zupełnie normalna, życiowa sytuacja i konieczny rytuał. Dziecko pię-
cioletnie uznaje pewne normy nie dlatego, że wymagają od niego tego dorośli, 
tylko dlatego, że samo uznało ich słuszność. Nowe zdarzenia, których dziecko 
jest świadkiem, są interpretowane w zależności od poziomu nagromadzonej 
wiedzy, doświadczeń, które dziecko zebrało w ciągu swojego życia. Dlatego 
też, smutek po odejściu ukochanego zwierzątka jest lekcją rozumienia śmier-
ci, której dziecko musi doświadczyć, aby nauczyć się rozumienia i akceptacji 
śmierci w dalszym życiu, jak również wypracowania sposobu radzenia sobie  
w trudnej drodze przechodzenia przez proces żałoby po stracie bliskiej osoby, 
z którą przyjdzie mu się zmierzyć w przyszłości62.

Dziecko pięcioletnie nie rozumie pojęcia śmierci, myli je ze snem lub po-
dróżą, jego wiedza na ten temat jest uboga, dzieci dostrzegają związki przyczy-
nowo-skutkowe, rozumie prawa rządzące przyrodą. Pięciolatek jest już bar-
dziej świadomy, ale często uważa, że śmierć można odwrócić. Żyjesz, umierasz, 
a za chwilę znowu podnosisz się, wstajesz i żyjesz dalej.

Dzieci mają swoje wyobrażenie śmierci kształtowane przez dorosłych, 
bajki, telewizję, rówieśników oraz doświadczenia własne. Obraz śmierci zależy 
przede wszystkim od wieku dziecka obrazu siebie, wpływu indywidualnych 
doświadczeń, a także czynników społeczno- kulturowych. Dzieci w wieku 
przedszkolnym kojarzą śmierć z trwałym odejściem. Jednak wyobrażenia te 
są bardzo naiwne. Dzieci 6- letnie nie rozumią powszechności śmierci ani jej 
przyczyny. Są nieświadome nieodwracalności tego zjawiska i często traktują 
śmierć jako zjawisko czasowe, które można odwrócić przy zastosowaniu spe-
cjalnych zabiegów. Często nie dopuszczają możliwości własnej śmierci. 

 W wieku przedszkolnym dzieci wyobrażają sobie śmierć jako kościo-
trupa z kosą w białej szacie. Obraz ten bierze się najczęściej właśnie z bajek, 
książek, telewizji. Wyobrażenie jej w tym wieku jest u dzieci nierealistyczne  
i – co ważniejsze - nie jest korygowane przez dorosłych. Świadomość odległości 

62 H. Jankowska, Rozwój czynności poznawczych u dzieci, Gdańsk 2003: WSiP.
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śmierci, skupienie na teraźniejszości, życiowa aktywność nie sprzyjają 
rozmyślaniom nad nią i przyczyniają się do wypierania jej ze świadomości. 
Dzieci 6- letnie zdają sobie sprawę, że śmierć jest ostateczna i nieodwracalna. 
Mają nadzieję, że śmierci kochanych osób można zapobiec. Odchodzenie in-
nych ludzi wzbudza również lęk o siebie. Współcześnie śmierć stanowi jednak 
częściej, nie tylko temat tabu, ale zapomnienie o niej i uciekanie przed tą 
świadomością kształtuje dzisiejszy styl życia. 

Analiza i interpretacja otrzymanych wyników pozwala na stwierdzenie, 
że dzieci przedszkolne i ich właściwości psychiczne

[…] zwłaszcza bardzo silne potrzeby poznawcze, naturalna gotowość 
do poznania wszystkiego, co je otacza, bogaty świat wyobraźni, emo-
cjonalność z wyjątkową zdolnością do współodczuwania, empatii  
i wiodąca potrzeba bezpieczeństwa są wystarczającymi argumentami za 
tym, aby dzieci w tym wieku objąć rozważaniami nad tymi trudnymi 
problemami63

Tym bardziej, że w bliskim lub bardziej odległym czasie dziecko do-
świadczy jednak kontaktu ze śmiercią64.

Dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 7 lat posiadają skłonności do 
segregowania jako żywe zjawisk i przedmiotów, które się poruszają. Dzieci od 
8 roku życia mają już w większym stopniu realne wyobrażenie na temat tego, 
co żywe, a co martwe. Wśród dzieci 5 letnich blisko 71% zdaje sobie sprawę, 
że śmierć jest definitywnym końcem życia i nie ma szans, aby zmarły powrócił 
do świata żywych65. Można stwierdzić, że stosunek dzieci do śmierci może 
być wykształcony oraz widoczny, jednocześnie występując z nierealistycznymi 
myślami66.

Elisabeth Kubler-Ross, pracująca jako lekarz psychiatrii, prowadziła 
badania na temat śmierci, głównie w szpitalach w Stanach Zjednoczonych. 
Doszła do tego samego wniosku co Aries, który uważał, że ludzie mieszkający 
w zachodniej części świata odrzucają myśli o śmierci, śmierć uważana jest za 
tabu, rozmowy na jej temat nazbyt ponure, a dzieci wyłączone są z nich pod 
pozorem, że byłoby to ‘ponad ich siły’. Zdarza się, że dorośli posyłają dziecko 
do rodziny, a śmierć rodzica tłumaczą nagłym wyjazdem. Po jakimś czasie 
dziecko zrozumie co się stało, sama myśl o tragedii będzie je paraliżowała 

63 M. Królica, Problem śmierci…, op.cit., s.16.
64 M. Leist, Dzieci poznają..., op.cit., s. 14.
65 Ibid., s. 454.
66 Ibid., s. 457.
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strachem, zaś wobec dorosłych będzie tłumiło żal, a nawet może stracić zaufa-
nie z powodu zatajonej prawdy67.

Dzieci między szóstym a dziewiątym rokiem życia boją się śmierci  
i wiedzą, że jest stanem, którego nie da się zmienić, zaś dzieci od dziesiątego 
roku życia są dodatkowo świadome tego, że śmierć dotyczy wszystkich.  
U nastolatków można zauważyć odrzucanie strachu przed śmiercią68.

Dzieci w wieku siedmiu lat mają jeszcze bardziej realistyczne pojęcie  
o śmierci, jednak zdecydowanie łatwiej im zaakceptować śmierć, wówczas, 
gdy są wychowywane w wierze, która głosi, że po śmierci zmarłych czeka 
życie wieczne. Dzieci w tym wieku często pytają o powody śmierci, np. cho-
roby czy katastrofy oraz zaczynają myśleć, że ich też może czekać taki los. 
Dzieci ośmio- i dziewięcioletnie mniej są zainteresowane tym, co się stanie  
z człowiekiem, gdy umrze i zadają mniej pytań o pogrzeby niż młodsze dzieci, 
i co istotne, potrafią tłumaczyć biologiczne oraz sensowne następstwa śmierci. 
Dzieci kilkunastoletnie często rozmyślają nad znaczeniem życia i śmierci, zda-
ją sobie sprawę że śmierć oznacza koniec ludzkiego istnienia. Często nastolatki 
potrafią stłumić własne emocje, aby bliska osoba pogrążona w żałobie nie 
załamała się całkowicie.69 

Istnieje pogląd, iż młodszym dzieciom powinno się uświadamiać, czym 
jest śmierć na przykładzie natury, np. więdnących płatków kwiatów, wówczas, 
gdy spotka się bezpośrednio lub pośrednio ze śmiercią, wtedy zrozumie co 
znaczy przemijać. Dzieci po raz pierwszy spotykają się najczęściej ze śmiercią, 
gdy widzą martwe zwierzątko, np. ptaszka leżącego na ziemi, którego potrafi 
nawet wziąć w ręce i cieszy się, że ptaszek nie ucieka, zaś po chwili jest przera-
żone brakiem reakcji, zimnem w dotyku. Widzi, że dorośli nic nie mogą po-
radzić, nie mogą „ożywić” ptaszka, wówczas po raz pierwszy dziecko mocno 
przeżywa śmierć. Doświadczenie to jest silniejsze, gdy umiera zwierzątko, któ-
rym dziecko się opiekowało i było z nim mocno związane - dziecko odczuwa 
wówczas wielką pustkę i stratę. Dorośli mogą wówczas pomóc dziecku w prze-
żywaniu żałoby, zorganizować wspólnie z dzieckiem pogrzeb zwierzątka, co 
umożliwia mu okazanie po raz ostatni uczuć do niego. Można dziecku wytłu-
maczyć co się stało, rozmawiać o nim i je wspominać, oglądać na zdjęciach70.

67 K. Szewczyk, Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Wydawnictwo 
Naukowe PWN Warszawa Łódź 1998, s. 152.
68 M. Leist, Dzieci poznają..., op.cit., s. 17.
69 A. Godlewska, Zrozumieć wolę..., op.cit., s. 54.
70 Ibid., s. 30.
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Najczęściej dziecko spotyka się po raz pierwszy ze śmiercią człowieka, 
wówczas gdy umiera ktoś bliski. Dziecko mocno związane ze zmarłą osobą 
często neguje śmierć, snuje fantazje o tym, że umarły wróci. Tutaj dorośli po-
przez swoją żałobę (np. zdjęcia zmarłego, chodzenie na grób) powinny pomóc 
dziecku w zaakceptowaniu rzeczywistości71.

Dzieci, jeśli jest taka możliwość, powinny uczestniczyć w pogrzebach, 
przy czym pewne jest, że będą zadawały dużo pytań, na które dorosły powi-
nien rozważnie odpowiadać; co ważne nie powinno się przytaczać dzieciom 
opowiadań o rozkładzie i zjadaniu ciała ludzkiego przez robaki itp., nie jest to 
dziecku potrzebne na tym etapie rozwoju, a może rozwinąć w nim ogromny 
lęk. Jeśli dziecko nie wyraża chęci, nie powinno się dopuszczać, aby ogląda-
ło zmarłego, zwłaszcza jeśli śmierć nastąpiła wskutek wypadku i wygląd jest 
zmieniony. Dla młodego człowieka taki widok może być zbyt traumatycznym 
przeżyciem i rzutować na jego stosunek do śmierci, na który poniekąd mają 
wpływ dorośli, ponieważ to oni decydują, w jakim stopniu dziecko będzie 
uczestniczyło w pożegnaniu zmarłej osoby. Dzieci w trudnych chwilach ob-
serwują, jak dorośli przeżywają żałobę, o czym rozmawiają, jak okazują smu-
tek, pamiętają o zmarłym. To wszystko ma duży wpływ na to, jaki stosunek 
do śmierci będzie miało dziecko72.

Jacques Brehant uważa, że „w dzisiejszych czasach dziecko zbliża się do 
faktu śmierci w o wiele większym odosobnieniu i taki ma jej obraz, jak mu na 
to pozwalają codzienne okoliczności”73, i dalej: „od szóstego roku życia roz-
różnienie między śmiercią a snem jest wyraźnie nabyte, chociaż dzieci używają 
tych samych określeń ‘Leży się’, ‘Ma zamknięte oczy’. Natomiast w rysun-
kach wyrażają je odmiennie. Oczy umarłego są znacznie większe i zawsze jest 
więcej szczegółów niż na rysunku przedstawiającym osobę śpiącą (…) Pojęcie 
nieodwracalności śmierci i zniszczenia jakie ona za sobą pociąga, jak również 
pojęcie powszechności śmierci, nie jest jeszcze przez dziecko dostrzegane”74.

Często u dzieci można zaobserwować przekonanie, że śmierć można wy-
wołać przez złe zachowanie, niegrzeczne słowa. Dzieci w przedziale wieko-
wym od pięciu do dziewięciu lat, znacznie lepiej rozumieją śmierć, niż dzieci 
młodsze, w dalszym ciągu nie tak jak dorośli, jednak pewne jest, że zdają sobie 
sprawę z tego, że np. bliska im osoba nie żyje, jednak nie mogą same sobie 

71 Ibid., s. 33.
72 Ibid., s. 39.
73 M. A. Sałapata, „Ostatnia perła” w dziecięcych paciorkach- śmierć w oczach najmłodszych., 
[w:] Edukacja- Studia, badania, innowacje. Kwartalnik, 2008, 4(104) , Instytut Badań Eduka-
cyjnych, Warszawa 2008, s. 109.
74 Ibid., s. 110.
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pomóc, nie wiedzą jak udźwignąć ten ciężar. Z kolei dzieci siedmioletnie wie-
dzą, że śmierć jest zjawiskiem nieodwracalnym, jednak nie do końca zdają 
sobie sprawę z tego, co dzieje się po śmierci, natomiast na podstawie wyni-
ków dotychczasowych badań można stwierdzić, że część dzieci może powoli 
zdawać sobie sprawę z tego, że ciało ludzkie ulega rozkładowi. Często wśród 
siedmiolatków pojawia się lęk przed śmiercią, nawet swoją, jednak na tym 
etapie stara się nie dopuszczać do siebie takich myśli.75

Przełom w stosunku dzieci do śmierci następuje, według J. Brehant,  
w wieku ośmiu lat. Dzieci znają już większość terminów związanych ze śmier-
cią, jak również potrafią rozróżnić symptomy śmierci widoczne „gołym okiem” 
np. zmarły nie czuje, nie rusza się. Często na obrazkach wykonanych przez 
dzieci, śmierć występuje pod postacią szkieletu. Na temat podejścia do śmier-
ci dzieci dziewięcio- i dziesięcioletnich A. Ostrowska pisze, że „wśród dzieci 
9-, 10-letnich obserwujemy już elementy koncepcji, czy rozumienia śmierci, 
które są na ogół charakterystyczne dla koncepcji dorosłych. Podlegają one dal-
szemu ‘urealnieniu, w okresie adolescencji, choć swoją dojrzałością odbiegają 
jeszcze od postaw dorosłych.”76 Natomiast młodzież wie, że przed śmiercią nie 
da się uciec, jednak nie myślą o niej, jest dla nich odległa, ponieważ ich myśli 
zajmują sprawy z niedalekiej przyszłości. Dorośli powinni być bardzo deli-
katni, biorąc udział w pierwszym kontakcie dziecka ze śmiercią, ponieważ od 
pierwszego kontaktu zależy, jak duży lęk będzie towarzyszył dziecku na myśl 
o śmierci i wszystkim tym, z czym się ona wiąże.77 U dzieci często występuje 
zjawisko wypierania smutku. Nie okazują otoczeniu jak bardzo boli ich stra-
ta zmarłej osoby, jednak po jakimś czasie często następuje uzewnętrznienie 
piętrzących się wewnątrz emocji, co może skutkować niekiedy silną depresją. 
Często np. w hospicjach, negacja śmierci jest dla dzieci czymś, co pozwala im 
funkcjonować w rzeczywistości. Starają się nie myśleć o zbliżającym się końcu 
życia78.

Elisabeth Kubler-Ross prowadząca badania wśród umierających ludzi, 
która często spotykała się z dziećmi śmiertelnie chorymi, twierdzi, że najmniej 
uwagi poświęca się rodzeństwu dzieci, które umierają. Często dorosłym bra-
kuje siły i cierpliwości, aby wysłuchać i pocieszyć dzieci tak, jak tego potrze-
bują, często rodzice pogrążeni we własnym smutku są dla nich nieobecni79. 

75 Ibid., s.110.
76 Ibid., s.110.
77 Ibid. s.111.
78 M. Leist, Dzieci poznają..., op.cit., s. 47.
79 Ibid., s. 49.
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Informuje też o innym ważnym aspekcie, uważa że dzieci, które uczestniczą  
w życiu domowym swojej rodziny pogrążonej w żałobie, kiedy dorośli po-
święcają im czas, rozmawiają i tłumaczą wiele kwestii dotyczących śmierci, 
czują się mniej samotne, razem z dorosłymi przeżywają ten trudny dla wszyst-
kich czas. Wsparcie dorosłych jest potrzebne, aby dziecko zaczynało myśleć  
o śmierci jak o nieuniknionym elemencie istnienia, tym samym ich dojrze-
wanie przebiegnie w szybszym tempie80. Dorota Topczewska pracująca jako 
psycholog, w swojej publikacji pt. „Dziecko a śmierć bliskiej osoby”, wyraża 
pogląd, że istnieje różnica w stosunku do śmierci dzieci mieszkających na wsi  
i w mieście. Te pierwsze, mieszkające na wsi mają częściej kontakt ze śmiercią, 
np. gdy umrze im zwierzątko, natomiast dzieci mieszkające w miastach nie 
posiadają takich doświadczeń, często też dorośli nie rozmawiają z nimi na 
tematy związane ze śmiercią, zaś gdy umrze bliska osoba, mogą nie zdawać 
sobie sprawy z tego, co się stało i nie rozumieć znaczenia śmierci. Dzieci na 
wsi często widzą śmierć, np. gdy zwierzęta zabijane są na mięso, umierają stare 
zwierzęta, więc dziecko wie, że można umrzeć w sposób naturalny. Dzieci 
ze wsi nie są śmiercią przestraszone, ponieważ obserwują jak rodzi się życie 
zwierząt lub roślin, uczestniczą we wszystkich etapach życia, np. w siewie, na-
stępnie widzą jak rośliny rosną, zaś na końcu następują zbiory. Poprzez takie 
obserwacje dzieci szybciej dostrzegają cykle występujące w przyrodzie i odkry-
wają ich znaczenie. Dla rozwoju dziecka jest to bardzo ważne81. 

Claire Kebers jest zdania, że „dziecko potrzebuje tylko prawdy.(…) za-
czerpnie z niej tylko to, co może zrozumieć i znieść. (…) By móc mówić 
dziecku zwyczajnie o śmierci, trzeba, by dorosły zrezygnował ze wszystkich 
kompromisów, na jakie szedł z rzeczywistością śmierci, własnej śmierci rów-
nież (…), a milczenie o tych sytuacjach jest dodatkowym źródłem cierpienia 
czy niezrozumienia dla jednych i drugich.”82

Istotne jest, aby dorośli zrozumieli, że dziecko w wieku kilku lat w cał-
kiem inny sposób uzewnętrznia swoją żałobę: nie będzie ubierać się na czar-
no, rozpaczać non stop. Niewykluczone, że będzie radośnie poświęcało się 
zabawie, nawet w takiej sytuacji. Dorosłym trudno jest zrozumieć takie za-
chowanie, zwłaszcza, że całkiem inaczej przeżywają takie chwile. Dla dziecka 
ważne jest, aby dorosły poświęcał mu swój czas, wspólnie przeżywał żałobę, 
płakał, prowadził rozmowy na temat osoby zmarłej, aby ją wspólnie wspo-
minali, odwiedzali grób czy też pisali do niej listy. Dziecko, tak jak osoba 

80 M. A. Sałapata, „Ostatnia perła”..., op.cit. s. 112.
81 Ibid., s.112.
82 Ibid., s.112.
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dorosła, potrzebuje uzewnętrznić swoje emocje, zaś wiele osób dorosłych stara 
się przy dziecku nie okazywać swojej żałoby, dziecko wtedy jest zdezoriento-
wane83. Dla dziecka szczególnie trudnym doświadczeniem jest śmierć matki, 
która potrafi rzutować na jego całe życie. Zmarła matka, jest zdaniem dziecka 
doskonała, często snuje ono marzenia o tym, że cały czas jest obecna przy 
nim. Dziecko w ten sposób stara się wyprzeć smutek, oszukując samego siebie, 
jednak jest to niezbędne dla dalszego funkcjonowania. Często dzieci, których 
matki zmarły przy porodzie uważają, że to przez nie ich matka zmarła, wów-
czas bycie kobietą może się kojarzyć (zwłaszcza dziewczynkom) z nieuchron-
nym kresem życia. Dziewczynki, które w ten sposób straciły matkę mogą  
w przyszłości tłumić w sobie strach przed zajściem w ciążę, ponieważ będzie 
im się kojarzyła ze śmiercią.84

Dzieciom w przeżywaniu żałoby szczególnie towarzyszy nieznany lęk, 
gdyż nie ze wszystkiego zdają sobie sprawę. Dorośli, aby uchronić dziecko 
przed rozpaczą często nie zabierają je na pogrzeb, nie zdając sobie wówczas 
sprawy z tego, że ono bardzo przeżywa śmierć bliskiej osoby, a nie mogąc 
wyrazić swoich uczuć, musi je tłumić85.

Dzieci wchodząc w okres wczesnoszkolny wyposażone są już w wiedzę 
na temat umierania i śmierci, które pochodzi z literatury, mass-mediów oraz 
osobistych doświadczeń. Nakłada się ona na stadium operacji konkretnych, 
które umożliwiają dziecku dalszy rozwój psychiczny86. Sprawia on, że powoli 
rozumienie śmierci staje się zbliżone do rozumienia dorosłych, co oznacza 
bardziej realistyczny pogląd na śmierć, ale nadal zachowuje specyfikę dziecię-
cego rozumowania87. Dzieci mają styczność z kulturowo-społecznie kreowa-
nym obrazem śmierci, który koncentruje się na jej medialnym aspekcie. A jest 
to śmierć nagła, wynaturzona i nieprawdopodobna. Jej wszechobecność sank-
cjonuje i maskuje nieobecność śmierci tej naturalnej i oczywistej, w dyskursie 
społecznym. Proces indywidualizacji doprowadził do atomizacji społecznej. 
Celem stało się „bycie sobą”, podkreślanie swej indywidualności, wolności 
wyboru zamiast uczestnictwa w rytuałach, które nadają wspólnocie spoistości 
i trwałości.

83 A. Tyszka, Czy dzieci potrzebują..., op.cit., s. 39.
84 M. Leist, Dzieci poznają..., op.cit., s. 65.
85 M. Wysota, Kiedy ludzie odchodzą- cz. III, Wychowanie w Przedszkolu- czasopismo dla 
nauczycieli, listopad 2011, 10, s.22.
86 H.R. Schaffer, Psychologia dziecka. Warszawa 2006: PWN.
87 M. Ogryzko-Wiewiółrowska, Rodzina…, op.cit., s.95
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Społeczne rytuały związane ze śmiercią – czuwanie przy umierającym 
i potem przy zwłokach, pogrzeb, stypa, manifestacja żałoby – oswo-
iły ją, dostarczały wzorca postępowania w jej obliczu. Równocześnie 
wskazywały na wymiar eschatologiczny ludzkiej egzystencji, na życie 
po śmierci w raju, a także w pamięci wspólnoty. Z jej zgrozą radzimy 
sobie czyniąc śmierć nieobecną – bo objętą społecznym tabu – przy 
równoczesnej wszechobecności, która przeobraża ją w medialną odre-
alnioną fikcję i pozwala udawać, że śmierć przydarza się jedynie innym 

– dalekim i nieprawdziwym. Mnie nie dotyczy88.

Melear, badający w Stanach Zjednoczonych dzieci pomiędzy 6 a 10 r.ż., 
umieścił je w trzecim okresie rozwojowym, gdyż – jak twierdzi – potrafią już 
mówić o śmierci i traktować ją jako coś nieodwracalnego, niemniej nadal 
wyposażają zmarłych w podstawowe funkcje życiowe. 

Według G.P. Koocher dzieci w wieku 7-12 lat traktują już śmierć 
jako zjawisko nieodwracalne. Potrafią wymienić rodzaje śmierci narzuconej 
(rodzaje broni, trucizny), co zgodne jest z możliwościami poznawczymi 
charakterystycznymi dla operacji konkretnych w rozwoju poznawczym 
dziecka. W wieku ok. 9,5 r.ż. dzieci potrafią poprawnie sformułować definicję 
śmierci, ale z wykorzystaniem ograniczonej i ogólnej wiedzy o świecie.

Według M. Gimenez dzieci w wieku 7-12 lat, w zależności od rodzaju 
kulturowego kodu informacyjnego dotyczącego śmierci, różnicowały cechy 
przypisywane zmarłemu, a także odmiennie rozumiały śmierć i stan zmarłego89. 
Charakterystyczną cechą tego okresu jest personifikowanie przez dzieci śmierci.

Śmierć jest postrzegana jako osoba-duch, biała postać, szkielet czy 
nieżywa osoba. Dzieci wiedzą, że nieżywe osoby nie mówią, nie 
poruszają się, nie wchodzą w żadne interakcje. Pojawiają się też 
analogie między zmarłymi, a gdzieś widzianym martwym ptakiem 
czy zwierzęciem. W okresie tym dziecko zaczyna pojmować, że śmierć 
jest ostateczna i nieodwracalna, pojawiają się także elementy strachu 
przed nią. Są to obawy głównie przed pójściem spać i nieobudzeniem 
się rano. Zazwyczaj jednak dzieci mają jeszcze nadzieję, że śmierci po-
szczególnych osób można zapobiec, „przechytrzyć” ją, zamykając do-
kładnie drzwi, chowając się pod kołdrą czy za inną dorosła osobą90.

Między 7 i 8 r.ż. w myśleniu dziecka pojawia się tendencja do przypisy-
wania cech życia przedmiotom martwym oraz skłonność do mieszania fantazji 

88 A. Janiak, Obecność śmierci we współczesnej przestrzeni medialnej i społecznej (47-52), 
[w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2006, s.47. 
89 M. Królica, Problem śmierci…, op.cit., s.95nn.
90 A. Ostrowska, Śmierć…, op.cit., s.52-53.
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i rzeczywistości. W okresie tym śmierć wyobrażona jest jako osoba, która de-
cyduje o tym, kto ma umrzeć, przychodzi i zabiera tę osobę.

Śmierć zaczyna być personifikowana, uważana za osobę działającą 
spontanicznie bądź na życzenie jakiegoś człowieka. Każdy zgon musi 
mieć jakąś przyczynę w czyimś akcie woli; śmierć następująca z przyczyn 
losowych bądź naturalnych jest niewyobrażalna. Konsekwencją 
powyższego przekonania może być niezwykle silne poczucie winy  
w przypadku zgonu osoby, której dziecko życzyło śmierci – a życzenia 
takie są dużo bardziej rozpowszechnione jako forma odreagowywania 
jawnie tłumionej agresji91.

Punkt zwrotny w kształtowaniu się postawy tanatycznej następuje mię-
dzy 8 i 9 r.ż., kiedy to dziecko zaczyna dostrzegać wszystkie zewnętrzne ob-
jawy śmierci w sensie biologicznym. Zauważa wówczas ostatni z jej istotnych 
elementów - powszechność92.

Z kolei między 9 i 10 r.ż. dziecko utrwala swój strach przed śmiercią, 
która zaczyna jawić się jako proces, obejmujący wszystkich ludzi93. Powoduje 
to, że u dzieci już od ok. 10 r.ż. pojawia się lęk przed śmiercią i tendencja 
do jej zaprzeczania. Rodzice zauważają u tych dzieci zamknięcie się w sobie, 
niechęć do rozmowy, na jej temat94. Lęk dziecka przed śmiercią95 może być 
wynikiem sposobu, w jaki rodzice wyjaśniają zjawisko śmierci, co w konse-
kwencji może przyczynić się do wywołania i utrwalenia u dzieci lęku przed 
nią96. Przeszkodą w procesie oswojenia dzieci i młodzieży ze śmiercią jest także 
postawa nauczycieli i wychowawców, którzy uważają, że temat śmierci jest 
dla dziecka zbyt traumatyczny, jego poruszenie będzie koncentrowało uwagę, 
myślenie dzieci wokół zagadnień, które są smutne, rodzą lęk i nie wnoszą nic 
do życia i rozwoju dziecka97. A przecież w tym okresie dziecko może już do-
świadczyć problemu śmierci, chociażby za sprawą np. umierających dziadków. 
Brak przepracowania tego problemu z dzieckiem, sprawia, że pozostaje ono  
z nim same, doświadczając podwójnego bólu, straty i braku więzi oraz 

91 T. Świrydowicz, Problemy śmierci…, op.cit., s.162.
92 J. Jastrzębski, Śląski, Śmierć a psychologiczne..., op.cit., s.282.
93 A. Widera-Wysoczyńska, Świat dziecięcych..., op.cit., s.93-104.
94 S. Foks, Chidrens annibesary reactions to the deatrh of a family member, Omega 1984-
1985, t.15 (4), s.291-305; M. Ogryzko-Wiewiórowska, Rodzina…, op.cit., s.118.
95 A. Mac, Uwarunkowania i przyczyny lęku u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studia 
edukacyjne, 2000, 5. 305-315.
96 E. Kubler-Ross, Rozmowy o śmierci..., op.cit.; M. Łoskot, Świat żałoby dzieci i młodzieży, 
Głos Pedagogiczny 2017, 11, s.4-8.
97 M. Królica, Problem śmierci…, op.cit., s.85-86; J. Kiełkiewicz, Jak rozmawiać z uczniami  
o śmierci (181-189), [w:] J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak, Jak rozmawiać z uczniami..., 
op.cit., 83-87.
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wspólnoty z żyjącymi w tym trudnym okresie98. Tym bardziej, że w wieku 
9-10 lat dzieci już rozumieją na ogół, że śmierć jest nie tylko zjawiskiem nie-
odwracalnym, ale także nie do uniknięcia99. „Jest czymś, co przydarzy się kie-
dyś także im samym, tak jak wszystkim istotom żywym na świecie”100. Ponad-
to obserwujemy u nich elementy koncepcji czy rozumienia śmierci, które są 
na ogół charakterystyczne dla dorosłych.

Podlegają one dalszemu ‘urealnieniu’ w okresie adolescencji, choć 
swoją dojrzałością odbiegają jeszcze od postaw dorosłych. Wiąże się 
to z inną funkcją czasu w życiu młodzieży. Śmierć, choć wiedzą, że 
jest nieunikniona, jest zjawiskiem bardzo odległym, bo ich wzory my-
ślenia, widzenia siebie samego dotyczą zazwyczaj bliskiej przyszłości. 
Trudno jest konceptualizować daleką przyszłość przy wykorzystaniu 
niewielkich doświadczeń przeszłości. Umiejętności takich nabywa 
się wraz z nabywaniem i wypełnianiem swojego życia, a więc w życiu 
‘dorosłym’101.

M. Ogryzko - Wiewiórowska przeprowadziła badania nad zachowa-
niem dzieci w sytuacji cierpienia po stracie osoby bliskiej (rodzica/rodzeń-
stwa). Autorka badań ustaliła, że dziecko do 7 r. ż. nie rozumie do końca, co 
się dzieje i może kojarzyć śmierć np. ze snem lub wyjazdem, może mieć żal do 
osoby zmarłej, że długo nie wraca lub nie chce się obudzić. Reakcja dziecka 
po śmierci osoby mu bliskiej, na skutek niezrozumienia całej sytuacji może 
być następująca: - zamknięcie się dziecka w sobie; mogą pojawić się: - utrata 
apetytu; - koszmary nocne; - brak chęci zabawy; - wzywanie zmarłej osoby 
itp.102. Natomiast dzieci od 8 do 15 r. ż. są już świadome zjawiska śmierci, 
przeważnie nie chcą o tym rozmawiać, zamykają się w sobie, czasem bywają 
agresywne, rozdrażnione, mają poczucie winy lub krzywdy. Na tym etapie 
rozwoju człowiek potrzebuje więcej czułości i wsparcia od bliskich103.

98 N. M. Ruman, Pomoc dziecku przeżywającemu żałobę – refleksje o śmierci, Życie szkoły 
2011, 10, s.38-45; B. Stelcer, B. Bloch, Miłość i bezpieczeństwo wolne od bólu: refleksja na 
temat śmierci i żałoby dzieci w szkole (75-86), [w:] J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak, 
Jak rozmawiać..., op.cit. 
99 G. Bohner., M. Wanke, Postawy i zmiana postaw. Gdańsk 2004: GWP.
100 A. Ostrowska, Śmierć…, op.cit., s.53.
101 Ibid., s.55-56; M. Molicka, Bajko – terapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Po-
znań2002: Media Rodzina.
102 M. Ogryzko – Wiewiórowska, Rodzina…, op.cit. 
103 S. Wierzchowska, W. Szewczyk, Dziecko wobec śmierci osób najbliższych. Próba analizy 
przeżyć dzieci po śmierci ojca. Studia nad rodziną, 2000, 2 (7), s.143-170; F. L. Ilg., L. B. 
Ames, S. M. Barker, Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Gdańsk 2005: GWP; J. Binne-
besel, Śmierć jako konsekwencja życia czyli słów kilka o eutanatopedagogice, Rocznik Pedago-
giki Specjalnej, 1996, 7, s.34-39. 



283

UMIERANIE I ŚMIERĆ  W PERCEPCJI DZIECI

Przeprowadzone w 2019 roku badania własne dzieci z okresu wczesnosz-
kolnego miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie o ich stosunek do 
śmierci. W celu zdiagnozowania postawy wobec śmierci zastosowano w bada-
niach Kwestionariusz ,Stosunek do śmierci’’ stworzony przez ks. Romualda  
Jaworskiego i Piotra Świercza. Badaniami objęto grupę 52 uczniów w wieku 
8-9 lat, uczniów lubelskich szkół podstawowych.

Otrzymane wyniki badań wykazały, iż dzieci w wieku 8 i 9 lat :

- odczuwają strach przed własną śmiercią (chi2=109; df=41; p>0,201)*104;
- uważają śmierć zwierząt za ogromną stratę, podobnie jak śmierć człowieka 
(chi2= 84; df=78; p<0,301*);
- odczuwają lęk przed śmiercią osób bliskich (chi2= 96; df=30; p>0,041*);
- odczuwają lęk nawet przed śmiercią osób obcych (chi2=99; df=30; p>0,04*);

- boją się śmierci widzianej na ekranach (chi2=99; df=30; p>0,04*;
- boją się śmierci w ogóle (chi2=108; df=36; p>0,04*).

Dzieci w wieku ośmiu i dziewięciu lat są już na tyle świadome, że rozu-
mieją znaczenie zjawiska śmierci. Tym samym powoduje to pojawienie się 
lęku wobec procesu umierania człowieka. Dzieci w wieku ośmiu lat rozumieją 
znaczenie zjawiska śmierci. Wiedzą, że jest ona nieodwracalna i nieuniknio-
na. Uzmysławiają sobie, że straciły lub mogą stracić daną osobę na zawsze. 
Znają także, niektóre przyczyny powodujące śmierć tj.: choroba czy wypadek. 
Przyswojona wiedza i świadomość dziecka o procesie umierania wywołuje 
lęk. Dzieci odczuwają także lęk przed własną śmiercią. Wszyscy responden-
ci odpowiedzieli, że boją się swojej śmierci. Zasób posiadanych wiadomości  
o śmierci sprawia, że dziecko wie, że też kiedyś umrze i zaczyna się tego bać. 
Wynika to z braku wiedzy na temat tego co będzie z nim po śmierci oraz 
lęku przed separacją z bliskimi. Często wypowiadały się, że w chwili śmierci 
chciałyby mieć przy sobie osoby najbliższe. Ze strachu przed własną śmier-
cią dzieci często czynią dobre uczynki i zmieniają swoje zachowanie. Myślą  
że w ten sposób jej unikną. Z przeprowadzonej analizy wyników badań nad 
stosunkiem dzieci do śmierci osób bliskich można stwierdzić, że odczuwa-
ją one lęk po stracie bliskiej osoby. Śmierć ukochanego człowieka jest za-
wsze bolesnym doświadczeniem pełnym żalu, cierpienia i łez. Bez względu 
na to, kogo się straciło. Prawie wszyscy respondenci odpowiedzieli, że boją 
się rozłąki z najbliższymi, zwłaszcza gdy jest to matka lub ojciec. To rodzice 
dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, które jest dla nich tak bardzo ważne.  

104 Dla p=0,05.
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Po śmierci ukochanych osób często pojawia się poczucie winy. Dzieci czasami 
w złości mogą życzyć komuś śmierci i gdy nagle on umiera obarczają winą 
siebie. Często zdarza się, że dzieci czują żal do Boga po śmierci bliskich osób. 
Natomiast śmierć osób obcych dla dzieci jest bez znaczenia, chociaż wywołuje 
u nich lęk. Żadne z badanych nie oddałoby życia, za obcego człowieka. Mimo 
to uważają, że śmierć każdego śmiertelnika jest olbrzymia stratą. 

Wyniki badań nad stosunkiem dzieci do śmierci zwierząt pokazały,  
że śmierć zwierzęcia często wywołuje smutek i cierpienie. Żałoba po stracie 
pupila jest tak samo trudna do przeżycia, jak po stracie bliskiej osoby. Z kolei 
stosunek dzieci do śmierci widzianej na ekranie ujawnia, iż drastyczne sceny 
filmowe ukazywane na ekranach telewizorów są przerażające dla nich. W te-
lewizji często są emitowane filmy zawierające obraz uśmiercania człowieka. 
Dzieci unikają takich programów. Natomiast podejście dzieci do gier kompu-
terowych, gdzie celem jest zabicie przeciwnika wygląda inaczej. Chłopcy lubią 
grać w takie gry. Są one dla nich wciągające, a zarazem ciekawe. Chłopięce 
zabawy mogą z czasem przypominać filmowe sceny emitowane na ekranach. 
Dzieci utożsamiają się z ulubionymi bohaterami, próbując ich naśladować  
w zabawie. Śmierć widziana na ekranach czy uśmiercanie przeciwnika w grach 
komputerowych odbija się często na zachowaniu dzieci. Ogromny wpływ wy-
wierają one szczególnie na chłopców. 

Przebadano także grupę dzieci w wieku 9-10 lat. W celu zdiagnozowania 
postawy wobec śmierci zastosowano w badaniach Kwestionariusz ,Stosunek 
do śmierci’’ stworzony przez R. Jaworskiego i P. Świercza. Badanie przepro-
wadzono w szkołach podstawowych na terenie województwa Lubelskiego. 
Przebadano ogółem 197 uczniów klas II i III, w tym 83 chłopców (42%), 
114 dziewczynek (58%).

Całokształt otrzymanych wyników pokazuje, że dzieci uważają śmierć 
za integralną część życia, ale odczuwają przed nią lęk. Odpowiedzi dzieci na 
stwierdzenia z kwestionariusza „Stosunek do śmierci” ukazały, że śmierć koja-
rzy się im w 69% z samotnością, w 65% z nieuleczalną chorobą. Także śmierć 
dla 87% badanych jest wielką tragedią. Wyniki badań pokazują, że aż 53% 
uważa, że ludzie nie powinni rozmawiać o śmierci, a 47% jest odmiennego 
zdania. Dzieci, które do tej pory miały słaby kontakt ze zjawiskiem śmierci 
chcą, aby ludzie rozmawiali na ten temat. Co wskazuje, że błędem jest nie 
poruszać przy dzieciach tej problematyki. Ponadto ludzie bardzo rzadko po-
dejmują refleksje nad przemijaniem, nie zastanawiają się nad własną śmiercią. 
Stąd też i dzieci nie umyślą o śmierci. Oczywiście zdają sobie sprawę, że może 
ich dotyczyć, ale ze stwierdzeniem; „śmierć mnie nie dotyczy jestem za mody” 
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zgadza się 48% badanych, a 32% badanych jest świadoma, że śmierć może ich 
dotyczyć. Dzieci raczej nie myślą o ewentualnej własnej śmierci, a 20% osób 
nie ma zdania na ten temat; jednakże 74% badanych boi się własnej śmierci. 
Ciekawy jest wynik odnoszący się do zdania „nigdy z nikim nie rozmawiałem 
o śmierci”, gdzie dzieci je potwierdzają w 40% , z czego ewidentnie wynika, 
że spory procent osób badanych w wieku 9-10 lat nadal nie przeprowadziła  
z osobami dorosłymi rozmowy na ten temat. A przecież, jak wiadomo, w życiu 
dziecka zasadniczą rolę odgrywają najbliżsi, co potwierdzają wyniki badania 
stosunku do śmierci osób bliskich. Dzieci w 85% boją się śmierci ukochanych 
osób, również w 69% zgadzają się, ze zdaniem, że „śmierć kochanych osób 
zawsze przychodzi nie w porę”. W tym wieku dzieci nie życzą śmierci osobom 
z ich otoczenia w 92%, ani nie sądzą, by śmierć niektórych osób rozwiązywała 
ich problemy - 87% badanych. Taki rodzaj wypowiedzi pokazuje dojrzałość 
badanych uczniów oraz ich prawidłowe spostrzeganie śmierci.

Wyniki wskazują ponadto, iż dzieci w wieku wczesnoszkolnym są obojęt-
ne na śmierć osób obcych. 27% potwierdza, że ich nie obchodzi śmierć osób, 
których nie znają, a tylko 17% osób przejmuje się śmiercią nieznajomych. 
Poza tym stosunek do śmierci osób obcych mierzą jeszcze dwa stwierdzenia 
w kwestionariuszu. Badani nie zgadzają się w 61% ze zdaniem „niektóre oso-
by zasługują na śmierć”, ale niepokojące jest to, że tylko 43% badanych nie 
chciałoby być sprawcą śmierci drugiego człowieka, pozostali chcieliby zabić 
drugiego człowieka.

Śmierć widziana na ekranie nie robi wrażenia na badanych; 74% ba-
danych zaprzecza, aby odczuwali stratę po śmierci ulubionego bohatera fil-
mowego. Również śmierć kreowana w wirtualnym świecie nie robi na nich 
wrażenia, 56% unika gier komputerowych o tematyce śmierci, oraz 52% ba-
danych uznała, że gry komputerowe, w których trzeba wykończyć przeciwni-
ka nie są najciekawsze.

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym są bardzo wrażliwe na śmierć zwierząt. 
Ich doświadczenia dotyczące śmierci zaczynają się najczęściej od straty ulubio-
nego zwierzątka. Potwierdzają to wyniki badań;, ze stwierdzeniem; „śmierć 
zwierząt jest dla mnie bez znaczenia”, aż 80% zaprzecza mu, ponadto 73% 
badanych uważa śmierć zwierząt za tragedię, a 69% dzieci przeżyło ciężko 
śmierć ukochanego zwierzątka.

W wieku młodszym szkolnym pojawia się już u dzieci niepokój związany 
z umieraniem i śmiercią. Toteż próbowano uzyskać także odpowiedź na temat 
ogólnego lęku przejawianego przez dzieci. Wykorzystano w tym celu „Skalę 
Jawnego Niepokoju” E. Skrzypek, M. Choynowskiego.
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Z badań wynika, że dziewczęta, które mają słabe pojęcie na temat śmierci 
są zalęknione, a im bardziej są świadome tego zjawiska tym mniej są lękli-
we. Natomiast u chłopców jest odwrotnie, gdyż ta część chłopców, których 
cechuje mała świadomość śmierci jest najmniej lękliwa, zaś ich większe za-
interesowanie śmiercią prowadzi do wyższego poczucia lęku. Można uznać, 
że chłopcy w wieku wczesnoszkolnym są bardziej lękliwi od dziewcząt. Po-
wodem takiej sytuacji może być różnica zainteresowań. Chłopcy w wieku 
szkolnym są zafascynowani śmiercią widzianą w telewizji jak i w szczególności  
w grach komputerowych. A taka fascynacja doprowadza do większego poczu-
cia zagrożenia poprzez pogłębienie wyobraźni o śmierci. Chłopcy uwielbiają 
grać w gry nasycone zabijaniem przeciwnika, a to powoduje nieustanne po-
czucie zagrożenia, że ktoś ich pokona. Ze względu na tą rywalizację w grach 
i obawę, że zostaną pokonani w grze, przejawiają lęk i poczucie zagrożenia. 
Natomiast dziewczęta są bardziej świadome zjawiska śmierci z własnych do-
świadczeń, które nabywane są często w chwili straty ulubionego zwierząt-
ka. I wtedy uzyskują wiele informacji, które obniżają poczucie lęku. Dzieci  
w młodszym wieku szkolnym najbardziej odczuwają lęk na myśl o śmierci bli-
skiej osoby oraz zaniepokojenie wobec ogólnego zjawiska śmierci. Natomiast 
badani rzadko odczuwają lęk przed własną śmiercią, gdyż ich zdaniem są za 
młodzi, aby śmierć ich dotyczyła.

 Poziom lęku ewidentnie jest zależny od stosunku dziecka do śmierci. 
Dziewczęta, które są najbardziej lękliwe są również najmniej poinformowane 
na temat śmierci. Natomiast u chłopców zupełnie inaczej wygląda to zjawisko. 
Chłopcy najbardziej zalęknieni stają się w sytuacji, kiedy są za bardzo zainte-
resowani tematem śmierci.

Śmierć stanowi naturalny temat rozmów z dzieckiem, które traktuje je 
podobnie jak każdy inny, związany z poznawaniem otaczającego je świata  
i rządzących nim procesów i zjawisk. Paradoksem jest więc, że wielu rodzi-
ców i nauczycieli unika tych kwestii, co nierzadko prowadzi do nabycia przez 
dziecko obrazu śmierci zdeformowanego medialnym przekazem. A przecież 
rozmowa z dzieckiem na ten temat angażuje jego aktywność intelektualną, 
wzbogaca jego świat myśli i przeżyć oraz zdolności ich wyrażania. Tym bar-
dziej, że w wieku wczesnoszkolnym większość dzieci rozumie nieodwracalność 
i powszechność śmierci. Jednak rzadko podejmują one głębszą refleksję nad 
przemijaniem i raczej nie zastanawiają się nad własną śmiercią. Większość 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym uważa już, że nie powinno rozmawiać się  
o śmierci, powielając tym samym postawę dorosłych w tym względzie i wpisu-
jąc się w obowiązującą obecnie konwencję społeczno-kulturową.W obecnych 
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czasach bowiem wzorcowym modelem stał się świat pełen szczęśliwych, 
pięknych, młodych ludzi nastawionych na realizowanie własnych potrzeb, 
w którym problem śmierci został odsunięty. Z góry założono, że zdrowiej  
i bezpieczniej jest nie poruszać tego tematu. I już można dostrzec, choćby  
w badaniach naukowych, że taka sytuacja prowadzi do nieumiejętnego prze-
żywania śmierci, gdzie człowiek nie potrafi w sposób głęboki i autentyczny 
przeżyć dotykającego go problemu. A coraz częściej śmierć jest dostrzegana 
przez człowieka dopiero w chwili, gdy dotknie ona osobę z najbliższego jego 
grona. Taki obraz świata staje się wzorem dla dzieci, które dopiero pozna-
ją życie i jego granice. A fałszywy obraz świata podtrzymywany zbyt długo  
w umyśle dziecka jest szkodliwy dla jego psychicznego i uczuciowego rozwo-
ju. We wcześniejszych badaniach autorzy, S. Anthony, J. Brehant, F. Brown,  
J. Flugel, E. Furman, G. Hall, J. Makselon, M. H. Nagy, M. Ogryzko – Wie-
wiórowska, G. Rochlina, C. Scott, G. Stanley, A. Zweig, wskazują, że to wła-
śnie od lat najmłodszych życia człowieka kształtuje się stosunek do śmierci. 
Obraz śmierci kreowany współcześnie wyzwala chaos w życiu człowieka, pro-
wadzi do rozbicia i kojarzony jest z negatywnymi emocjami. I co najtrudniej-
sze, uświadamia on sobie, że pozostanie osamotniony w tym najważniejszym 
momencie swojego życia, pozbawiony będzie bowiem wsparcia najbliższych 
i swojego otoczenia, które śmierć skutecznie wyeliminowało ze swojej prze-
strzeni cywilizacyjnej.
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Obraz umierania i śmierci  
w okresie formującej 

się dorosłości

nie jest dobrze, aby człowiek był sam1

Księga Rodzaju, 2,18

Młodzież reaguje na śmierć w sposób podobny jak dorośli, przejawia  
w swych reakcjach lęk przed nią i obawy przed jej następstwami. Dokonuje 
się to w wyniku pozyskanej wiedzy w tym zakresie, ale i wskutek osobistych 
doświadczeń związanych z utratą ukochanych bliskich: dziadków, babć, kole-
gów, a często i rodziców2. Dzięki sprawności poznawczej stają się w tym wy-
miarze podobne do dorosłych, choć nadal z przeważającym rysem młodzień-
czości. Rozumie już konsekwencje śmierci, potrafi uznać, że życie ludzkie jest 
kruche i słabe.

Zachowanie typowe dla nastolatków to: złość i agresja, poczucie winy, 
pragnienie przybrania roli bardziej dorosłego niż się jest, próby za-
przeczania śmierci poprzez branie ryzyka, idealizowanie zmarłej osoby  
 
 
 
 

1 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia, Poznań 2009: Wydawnictwo Pallotti-
num, Księga Rodzaju, 2,18.
2 J.C. Rheingold, The mother, anxiety and death. The catastrophic death complex, Boston 
1967: Little, Brown&Comp., s. 25-45; R.R. Aubrey, Adolescents and death (131-145),  
[w:] E.R. Prichard, J. Callard, B.A. Orcutt, A.H. Kutscher, I.B. Seeland, N. Ledfkowitz red., 
Social work with the dying patient and the family, New York 1977: Columbia University Press.
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oraz zadawanie pytań o sens tego, co się w ich życiu wydarzyło, o sens 
śmierci. Są więc zaabsorbowane problematyką śmierci3.

Sprzyja temu osiąganie przez młodych dojrzałości intelektualnej4 i psy-
chospołecznej5. Według Piageta „operacje formalne, przypadające na wiek 
11 – 15 lat są ostatnim stadium rozwoju myślenia. Jest ono osiągane przez 
kilkunastolatki, a trwa przez całe dorosłe życie. Poziom ten oznacza odcho-
dzenie od niedojrzałych operacji umysłowych i sygnalizuje nowe sposoby ro-
zumienia i badania świata”6. Na tym etapie dziecinne myślenie zastępowane 
jest dojrzałą myślą. Wchodzenie w taki rodzaj myślenia jest procesem długim, 
dokonywanym stopniowo i trudno stwierdzić, kiedy tak naprawdę ten ro-
dzaj myślenia osiągnie swoją dojrzałość. Wiek nie jest zupełną gwarancją na 
to, że w tym czasie młody człowiek wejdzie w stadium myślenia formalnego.  
W okresie dorastania pojawia się myślenie abstrakcyjne.

Abstrakcje przedstawiają subiektywne pojęcia bądź idee wyodrębnio-
ne przez jednostkę dzięki obiektywnej analizie konkretnego otoczenia. 
Podczas gdy do rozwiązania określonych problemów są potrzebne 
obiektywne umiejętności rozumowania, to do rozstrzygnięcia proble-
mów naukowych lub zadań matematycznych będą niezbędne umie-
jętności myślenia abstrakcyjnego, by zrozumieć to, czego nie można 
zobaczyć7. 

Myślenie abstrakcyjne jest potrzebne młodemu człowiekowi nie tylko do 
rozwiązywania zadań w szkole, ale także po to chociażby, by dorastający mógł 

3 M. Nowak, Towarzyszenie dzieciom i młodzieży w procesie żałoby (63-72), [w:] J. Kol-
buszewski red., Problemy..., op.cit. 2008, s. 64; E. Siwińska, Pokolenie bez prawa do żałoby  
[w:] E. Jackowska, B. Kromolicka red., Młodzież w XXI wieku. Źródła wzrostu i kryzysów, 
Szczecin 2010: PrintGroup, s. 63; J. Zamorski, Dylematy egzystencjalno - religijne jako pro-
blem współczesnej młodzieży, [w:] M. E. Ruszel red., Młodzież. Problemy - współczesność, 
Sandomierz 2012: WDS, s. 135; E. Sielicka, Edukacja tanatologiczna - współczesne wyzwanie, 
Pedagogika społeczna, 2015, 2, s. 157-158; M. Makara-Studzińska, Przyczyny prób samobój-
czych u młodzieży w wieku 14-18 lat. Psychiatria, 20016, 2, s. 75-76.
4 A. Brzezińska, Psychologia rozwoju człowieka, Sopot 2016: GWP, s. 245; J. Strelau, Psycho-
logia: podręcznik akademicki, Gdańsk 2000: GWP, s.718; M. Żebrowska, Psychologia dzieci 
i młodzieży, Warszawa 1982: PWN, s. 6; B. Harwas – Napierała, J. Trempała, Psychologia 
rozwoju człowieka, Warszawa 2003: PWN, s. 315.
5 K. Dąbrowski, Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegrację pozytywną, Lublin 1984: 
Ośrodek Higieny Psychicznej dla Ludzi Zdrowych, s. 15; A. Guzowski, A. Czartoszewski,  
A. Łukaszuk, C. Regina, L. Jolanta, E. Sarnacka, K. Van Damme-Ostapowicz, M. Cybulski,  
K. Kowalczuk, D. Kondzior, A. Szyszko-Perłowska, B. Jakowiak, H. Rolka, E. Krajewska-Ku-
łak, Postawy wobec śmierci (31-39), [w:] A. Guzowski, E. Krajewska-Kułak, G. Bejda red., 
Kultura śmierci, kultura umierania, Białystok 2016: Duchno, s. 36.
6 T. Jeffrey, Pierwszy cud, Warszawa 1999: Pruszyński i S-ka, s. 349; A. P. Sperling, Psycholo-
gia, Poznań 1995: Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 215.
7 Ibid., s. 350.
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myśleć o swojej przyszłości, o swych przyszłych rolach zawodowych, miej-
scu w społeczeństwie. Może on także kształtować na tej podstawie swoje idee 
życiowe, system wartości. Operacje formalne mają także za zadanie pomóc 
mu spojrzeć na określoną sytuację z różnych punktów widzenia. Rozumienie 
zjawisk społecznych powoduje, że „dorastający ludzie uczą się, że złożone sy-
tuacje społeczne wymagają dużej plastyczności postępowania, a bezwzględne 
stosowanie zasad może prowadzić do konfliktów”8. Początkowo młodzi lu-
dzie starają się zawsze i wszędzie przestrzegać zasad obowiązujących w spo-
łeczeństwie. Z czasem pojawia się umiejętność dostosowania się do grupy  
i podzielania opinii innych, zdolność do refleksji.

 Informacje, które dotyczą własnej osoby „cechy składające się na wiedzę 
o samym sobie stanowią przesłankę do oceny własnych możliwości w różnych 
sytuacjach i różnych dziedzinach życia”9. Dokonanie oceny samego siebie wy-
maga odpowiedniego poziomu samoświadomości. „Świadomość posiadanych 
właściwości i możliwości, samowiedza, czyli system nagromadzonych infor-
macji o samym sobie, stanowi jakby tworzywo czy materiał, który podlega 
ocenie. Samowiedza jest zatem podstawą samooceny”10. Fakt, iż kształtuje się 
w okresie dorastania, sprawia, że jest powodem pojawienia się kryzysu tożsa-
mości, którego rozwiązanie zależy od: a) poczucia wewnętrznej identyczno-
ści i ciągłości; b) dostrzegania tej identyczności i ciągłości przez innych; oraz  
c) potwierdzenia percepcji samego siebie w kontaktach interpersonalnych”11.

Światopogląd młodzieży kształtuje się szczególnie na podstawie wiedzy  
i zdobywanego doświadczenia. Badania A. Guryckiej12 wykazały, że „na two-
rzenie się umysłowej reprezentacji świata u młodzieży ma wpływ czas histo-
ryczny (zdarzenia, atmosfera) oraz czynniki osobowościowe, takie jak: styl 
umysłowości, poczucie osobistej kompetencji życiowej (konkretne umiejęt-
ności i poczucie ich posiadania), indywidualne doświadczenia życiowe oraz 
płeć”13. W początkowej fazie okresu dorastania młodzi ludzie mają zazwyczaj 
optymistyczną wizję przyszłości, wierzą w to, że uda im się spełnić wszyst-
kie swoje marzenia i zaspokoić pragnienia. Z czasem dochodzi do pojawie-
nia się rozczarowań, co sprawia, że młody człowiek buntuje się wobec zasta-
nych reguł życia społecznego, zaczyna go również interesować problematyka  
 

8 B. Harwas – Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju..., op.cit., s. 315.
9 H. Kulas, Samoocena młodzieży, Warszawa 1986: WSiP, s. 31.
10 Ibid., s.31 – 32.
11 B. Harwas – Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju..., op.cit.
12 A. Gurycka, Światopogląd młodzieży, Warszawa 1991: Pracownia Testów Psychologicznych. 
13 B. Harwas – Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju..., op.cit., s. 315.
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o charakterze egzystencjalnym, a szczególnie zagadnienie umierania, sensu ży-
cia śmierci, dobra, zła itp.14

W tym wieku świadomość śmierci jest już całkowicie ukształtowana 
[...]. Jest wyraźny, zauważalny przez rodziców czas refleksji. Pojawia-
ją się reakcje konstruktywne (zamykanie się w sobie, racjonalizacja),  
destrukcyjne (bunt wobec śmierci rodzica, zachowania destrukcyjne)15.

W tym okresie nie pojawiają się zmiany świadomości śmierci, za to 
pogłębia się rozumienie tego zjawiska. Sposób pojmowania śmierci rzutuje  
w związku z tym na ich reakcje w przypadku utraty kogoś bliskiego. Czę-
sto pojawiają się reakcje nieadekwatne typu: regresja, zaburzenia w funkcjo-
nowaniu (trudności ze snem), fantazje łączące świat żywych i umarłych (np. 
czytanie książki zmarłemu), zachowania neurotyczne (fobie, hipochondria), 
depresje, zachowania antyspołeczne (popełnianie przestępstw), narkomania, 
chroniczne poczucie winy, a nawet samobójstwa16. Są to więc reakcje osób 
samotnych, które naraz znalazły się w obliczu sytuacji granicznych, umiera-
nia i śmierci. Przejęcie postawy starszych, niechęć zaakceptowania śmierci jest 
niewątpliwie jednym z najbardziej charakterystycznych cech ich stosunku do 
tego zjawiska.

O ile w perspektywie ogólnospołecznej unikamy myślenia i mówienia 
o śmierci, to jednak w sposób bardziej lub mniej namacalny stykamy 
się z nią wielokrotnie. Udziałem każdego z nas są jakieś uczucia, reak-
cje i postawy wobec śmierci, nawet jeśli niechętnie dopuszczamy je do 
głosu17.

A przecież myślenie o śmierci jest częścią poznawczej aktywności czło-
wieka. Dzięki niej człowiek może być świadomy samego siebie oraz otoczenia.  
W życiu człowieka ważne jest to, by zdawał sobie sprawę z tego, że jego ziem-
skie życie będzie miało swój kres.

[...] uświadomienie sobie skończoności egzystencji może być pochodną 
filozoficznej refleksji nad sensem ludzkiego życia czy istnienia w ogóle. 
Może być także wyznaczana przez udział w sytuacjach czy doświad-
czeniach, które unaoczniają kruchość ludzkiej egzystencji, z których 
to sytuacji nie można uciec, ani zrezygnować z doświadczania czegoś 

14 H. Kulas, Samoocena..., op.cit.
15 M. Ogryzko-Wiewiórowska, Rodzina..., op.cit., s.119.
16 Ibid., s.112.
17 R. Jaworski, P. Świercz, Stosunek dzieci i młodzieży..., op.cit., s. 249.
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trudnego i które chociażby na krótko zmuszają do zmierzenia się  
z myślą, że jak każdy podlegamy śmierci18. 

Do myślenia człowieka na temat śmierci skłania wiele okoliczności, 
udział w pogrzebach, widok umierania bliskiej osoby, religijne przepowiada-
nie, rodzaj percepcji upływu czasu i szereg innych. Śmierć jest dla człowieka 
zjawiskiem nieuniknionym, a zarazem stanowi wielką niewiadomą. Dla jed-
nego będzie przejściem do „innego świata”, inny człowiek powie natomiast, 
że jest ona „unicestwieniem”, końcem wszystkiego. Nikt z żyjących nigdy nie 
zgłębi tego zjawiska, nie dowie się, dlaczego u człowieka pojawia się lęk przed 
śmiercią. Lęk tanatologiczny od zawsze towarzyszył człowiekowi, tak jak sama 
śmierć. Mogłoby się wydawać, że sposób podejścia do zjawiska śmierci współ-
czesnego człowieka, w miarę zmian cywilizacyjnych, uległ nieco zmianie. Mó-
wiąc o śmierci rozważa się fakt, czy odnosi się on do realnej śmierci, czy też do 
któregokolwiek z rodzajów śmieci psychicznej, czy społecznej. We współcze-
snym świecie spotykamy się coraz częściej z zagadnieniem tzw. śmierci wizu-
alnej, która pojawia się w bardzo rozpowszechnionych grach komputerowych.

[...] można sensownie odróżniać postawę wobec własnej, możliwej 
śmierci od śmierci osób bliskich czy ustosunkowania się do ogólne-
go zjawiska przemijania. Takie odróżnienia trzech aspektów postawy 
wobec śmierci (jako zjawiska ogólnego, śmierci bliskich i śmierci wła-
snej) nie zawsze są brane pod uwagę, szczególnie w odniesieniu do lęku 
przed śmiercią”19.

W tworzeniu się koncepcji śmierci ważną rolę odgrywają czynniki pod-
miotowe jednostki. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że do 
częstszego myślenia o śmierci mają skłonność te osoby, które wyjątkowo in-
tensywnie zajmują się funkcjami własnego ciała, popadają często w nastrój 
depresyjny, mają poczucie niewystarczalności i charakteryzują się emocjonal-
ną labilnością. Jeszcze inaczej mówiąc – częstszemu zajmowaniu się śmiercią 
sprzyjają tendencje neurotyczne20. Innym czynnikiem, odgrywającym zasad-
niczą rolę w kształtowaniu się obrazu śmierci ma aspekt religijny. Dla wielu 
osób wiara jest pewnego rodzaju środkiem do pokonania skończoności życia, 
może pozbawić śmierć charakteru zagrożenia. Rozważania dotyczące związku 

18 T. Świrydowicz, Problematyka śmierci w psychologii..., op.cit., s.15; I.D. Yalom, Psychote-
rapia egzystencjalna, Warszawa 2008: Instytut Psychologii Zdrowia PTP; D. Kubacka-Jasiecka, 
Problematyka lęku i zmaganie się z lękiem w chorobie..., op.cit.
19 J. Makselon, Człowiek wobec..., op.cit., s. 51.
20 Ibid., s. 53.
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aspektów religijnych z postawami wobec śmierci są znacząco obecne w litera-
turze tanatopsychologicznej21. Wszyscy odczuwają lęk przed stratą kochanej 
osoby i własną śmiercią, paraliżuje nas niewiedza – co będzie po śmierci? Może 
wszystko po prostu się skończy. A może wrócimy na ziemię, pod postacią 
innej osoby, w innym wcieleniu? Brak jednoznacznej odpowiedzi na te i po-
dobne pytania, sprawia, że umieranie i śmierć lokowane są w obszarze niepew-
ności, niedookreśloności, niejasności, co w konsekwencji sprawia, że każdy  
z nas tworzy swoją odpowiedź na te pytania, których celem jest z jednej stro-
ny zmniejszenie podmiotowej niepewności, z drugiej zaś próba zrozumienia  
i wypracowania własnego stanowiska wobec tego granicznego doświadczenia.

Stosunek do śmierci jest zagadnieniem trudnym do zdiagnozowania  
w badaniach eksperymentalnych. Wielu naukowców próbowało jednak badać, 
stosując różne techniki, zachowania ludzkie w obliczu śmierci. Liczne badania 
wykazały zarazem, że na postawę wobec śmierci wpływają między innymi: 
religijność, płeć, poczucie sensu życia, czy reprezentowany typ osobowości22. 

D. K. Smith i A.M. Nehemkis i R.A Charter w 1984 roku przedstawili 
wyniki badań dotyczących związku między chorobą, religijnością, postawami 
wobec śmierci i lękiem tanatycznym. Badacze zakładali, że bardziej negatyw-
nemu wartościowaniu zjawiska śmierci będzie towarzyszył większy lęk przed 
nią, a wiara w życie po śmierci może go obniżać. Przebadano 20 pacjentów 
chorych terminalnie, którzy mieli przed sobą rok życia i mieli tego świado-
mość. Na 20 badanych 15 uważało, że nie boi się śmierci. Natomiast badając 
wpływ wiary w istnienie po śmierci, ustalono zależność krzywoliniową – oso-
by o skrajnych poglądach bały się mniej od tych, którzy nie wyrażały stanowi-
ska w sprawie życia po śmierci23.

Poczucie osamotnienia było badane u respondentów Skalą poczucia 
osamotnienia (SPO) Paulotziana i Ellisona. W ten sposób nastąpiło zróżnico-
wanie badanych na grupę z wysoką i niską samotnością. Obydwie grupy re-
spondentów zostały przebadane WSLŚ Makselona. Jak wynika z otrzymanych 
danych osoby z wyższym poczuciem osamotnienia osiągają wyższe wskaźni-
ki lęku: przed umieraniem, przed nieznanym, o wygląd ciała i przedwczesną 
śmiercią w porównaniu do osób nieosamotnionych. Nie zauważono nato-
miast żadnych istotnych różnic w przypadku obaw dotyczących zniszczenia 
ciała, czy żyjących w obliczu pozornej śmierci. W świetle badań Makselona 
nad powiązaniami zaniepokojenia śmiercią z przeżywaniem osamotnienia, 

21 Ibid., s. 53.
22 R. Jaworski, P. Świercz, Stosunek dzieci i młodzieży..., op.cit., s.76.
23 Ibid., s. 80.
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widać wyraźnie, że te dwie zmienne ze sobą korelują. Autor badań podkreśla 
znacznie wyższy lęk przed umieraniem u osób osamotnionych. Jak twierdzi, 
jest to spowodowane zapewne osiągnięciem przez nich apogeum samotności 
w śmierci24.

Makselon stosował także Skalę religijności personalnej (SRP) R. Jawor-
skiego, aby wyodrębnić osoby o wysokim wskaźniku religijności (religijność 
personalna) i niskim wskaźniku religijności (religijność apersonalna) i zbadał 
poziom ich lęku tanatycznego Wielowymiarową Skalą Lęku wobec Śmierci. Po-
równując wyniki badań obu grup uwidacznia się duża, ponad dwustopniowa 
różnica w lęku przed nieznanym. Oznacza to, że osoby o religijności perso-
nalnej nie mają obaw, co do istnienia życia wiecznego, nie boją się spotkania 
z Bogiem, a śmierć nie jest dla nich kresem egzystencji25. Makselon uważa, 
że jest to wynikiem postrzegania Boga jako osoby. Natomiast średnia lęku 
śmiertelnego u osób z religijnością apersonalną wiąże się z niezdecydowaniem, 
ambiwalencją i niespójnością. Oznacza to, że respondenci o niskim wskaźni-
ku religijności mają podwyższony poziom lęku tanatycznego. Przedstawiciele  
ci we wszystkich rodzajach lęku osiągają wyższe wyniki skalowe, ale istotne 
tylko w czterech rodzajach: przed umieraniem, o wygląd ciała, przed przed-
wczesną śmiercią oraz przed nieznanym. Właśnie w tym ostatnim rodzaju 
lęku pojawia się różnica jakościowa, w pozostałych zaś różnica ilościowa. Jest 
charakterystyczne, że osoby z religijnością apersonalną osiągają we wszystkich 
rodzajach lęku przed śmiercią najwyższe wskaźniki skalowe, najwięcej zaś  
w lęku przed nieznanym, który przeżywają w kontekście lęków: przed zmar-
łym i o wygląd ciała po śmierci. Inaczej zaś reagują osoby o dojrzałej religijno-
ści. Te boją się bardziej o losy swojego ciała po śmierci, niż o istnienie życia 
pozagrobowego26.

Z badań A. Ostrowskiej wynika, że do śmierci młodzież podchodzi na 
chłodno i analitycznie27.

Jaworski i Świercz podjęli badania dotyczące stosunku dzieci i młodzieży 
do śmierci. Badanie było przeprowadzone w Ciechanowie w maju 2003 roku, 
wzięli w nim udział uczniowie klas piątych i szóstych. Do badań wykorzystano 
metodę własnej konstrukcji pt. „Stosunek do śmierci”. Twierdzenia kwestio-
nariusza miały badać takie aspekty jak: stosunek do śmierci w ogóle, stosunek 
do własnej śmierci, stosunek do śmierci osób bliskich, stosunek do śmierci 

24 Ibid., s.74–81.
25 Ibid.
26 Ibid., s.92–94.
27 A. Ostrowska, Śmierć w doświadczeniu…, op. cit., s. 51-52.
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osób obcych, stosunek do śmierci widzianej na ekranie, stosunek do śmierci 
zwierząt. Na pytania odpowiadało się na pięciostopniowej skali. Do analizy 
wybrano 150 zestawów odpowiedzi, po 50 dla każdej z badanych grup wieko-
wych. Wyniki pokazują, że młodzież traktuje śmierć jako coś nieuchronnego, 
uważają jednak, że śmierć nie powinna dotyczyć młodych ludzi, jednak zdają 
sobie sprawę z tego, że dotyczy ona także ich. Respondenci uważają, że nie 
ma nic złego w rozmowach na temat śmierci, lęk przed śmiercią jest odczuwa-
na przez osoby badane bardziej lub mniej świadomie. Wszyscy ankietowani  
w chwili śmierci chcieli mieć przy sobie bliską osobę, uczniowie nie chcą znać 
daty swojej śmierci, wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi sugerującej to, 
że nie są przygotowani na moment swojej śmierci, boją się także śmierci bli-
skich osób, równie silne emocje wywołuje wśród osób badanych śmierć zwie-
rzątka. Śmierć widziana na ekranach telewizorów nie robi na respondentach 
wrażenia, nie utożsamiają się z filmowym mordercą28. 

Z badań przeprowadzonych w latach 2012-2013 przez Edytę Sielicką, na 
grupie 738 uczniów gimnazjum i liceum, wynika, że 86,5% uczniów spotkało 
się w swoim życiu ze śmiercią, umieraniem lub żałobą, 14,5% takich doświad-
czeń nigdy nie miała. Najczęściej dotyczyły one osób z rodziny (70,7%), ale 
również kolegów czy koleżanek, z których 23,8% zginęło w wypadku, 20,6% 
śmiercią samobójczą, 13,7% w wyniku choroby, 12,7% poprzez przedawko-
wanie substancji psychoaktywnych, 8,4% poprzez doznaną przemoc29.

W Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB w 2013 roku, prze-
prowadzono badania na temat współczesnych postaw wobec śmierci i umiera-
nia na grupie 150 losowo wybranych osób. Według tych badań 71,9% osób 
uznało, że słysząc słowo „śmierć” czują zadumę, refleksję; 23,1% czuje strach; 
ciekawość 5%. 66,8% osób kojarzy śmierć z przemijaniem i nieuchronnością, 
49,2% ze starością, 49,1% z czymś przykrym, 39,9% z cierpieniem, 32,3% 
ze strachem, 24,7% z chorobą, 21% z bólem i tyle samo ze spokojem, 17,3% 
kojarzy śmierć ze smutkiem, 14,7% z gniewem, 12,2% z zakończeniem ży-
cia ziemskiego, 10,8% z samotnością a 5% z traumą czy z oczekiwaniem na 
zmartwychwstanie (2%). Według wyników tych badań 42,1% osób boi się 
śmierci, a w życie po śmierci wierzy aż 66,9% ankietowanych. Dodatkowo 
badani najczęściej myśleli o śmierci swoich najbliższych (16%) niż o śmierci 
własnej (13,3%). Respondenci uważają, że w momencie śmierci bliskich im 
osób czuliby rozpacz - 34,9%, modliliby się i nie mogliby opanować płaczu 

28 R. Jaworski, P. Świercz, Stosunek dzieci i młodzieży..., op.cit., s. 250-270.
29 E. Sielicka, Edukacja tanatologiczna - współczesne wyzwanie, Pedagogika społeczna, 2015, 
2, s. 159.
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- 29,1%, odczuwaliby smutek - 29,8%, czuliby żal - 17%, byliby bezradni - 
17%, odczuwaliby strach- 16,2%, pokorę - 14,3%, pustkę - 10,7%, czuliby 
ulgę, że bliski zmarł w komforcie - 6,3%, odczuwaliby zadumę - 5%, spokój 

- 5%, nic by nie czuliby - 1,7%, czuliby się niezręcznie- 1%. Aż 68,9% bada-
nych uważało, że ludzie są świadomi tego, że umierają, a 74,9% rozmawiało  
z innymi osobami o śmierci. Najbardziej pożądanym miejscem do pożegna-
nia się z życiem według ankietowanych był dom (67,8%). Badanych popro-
szono również o określenie swojej postawy wobec śmierci, za pomocą skali 
punktowej. Najczęściej wybieraną postawą było: „wyraźnie unikam kontaktu 
z umierającym, innymi członkami rodziny, personelem medycznym oraz roz-
mów na tematy związane ze śmiercią”. Najrzadziej wybieraną odpowiedzią 
było: „akceptuję śmierć jako zjawisko naturalne, które należy brać pod uwagę  
i z którym trzeba walczyć dopóki to możliwe, ale też, z którym trzeba się pogo-
dzić, jeśli w sposób nieunikniony się zbliża”. Ponadto, prawie 85,9% badanych 
uważa, że istnieje śmierć dobra i śmierć zła. Śmierć dobra, to ta bez bólu 
według 45,9% osób, w obecności bliskich 29,1% lub nagła 25%. Zła śmierć 
cechuje się samotnością według 60,9%, odbywa się w męczarniach- 34,1% 
lub gdy zostawia niedokończone sprawy- 5% 30.

Kolejne badanie na grupie 150 losowo wybranych osób, przeprowadzo-
ne w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB w 2014 roku, do-
tyczyło uczuć jakie towarzyszą młodym ludziom po stracie kogoś bliskiego.  
W ostatnim czasie 49% badanych utraciło dziadka, 60% babcię, 17% matkę, 
10% ojca, 9% przyjaciela, 8% koleżankę lub kolegę i 5% męża. Ankietowani 
mieli zaznaczyć na skali od 0 (tragiczne samopoczucie) do 10 (samopoczucie 
idealne) stan swojego samopoczucia po stracie najbliższych. Średnia ocena 
wynosiła 4,8±1,6, co świadczyło o dość dużym dyskomforcie. Wyniki badań 
wykazały, że według młodych najlepszym sposobem przeżywania żałoby jest 
znalezienie przyjaciela - 89,3%, a najgorszym „myślenie, że najskuteczniejszy 
będzie czas”- 8%. Za najlepsze formy wsparcia, badani uznali możliwość roz-
mowy - 48%, okazywanie im zainteresowania przez innych - 39%, pomoc 
materialną - 13% 31.

Dorastająca młodzież nie jest w stanie tak, jak ludzie dorośli poradzić 
sobie z niektórymi sytuacjami w życiu, chociażby dlatego, że jest to trud-
ny dla niej okres buntu, łamania zakazów, określania swojej tożsamości  

30 A. Guzowski, E. Krajewska-Kułak, W. Kułak, E. Sarnacka, M. Cybulski, Współczesne po-
stawy wobec śmierci i umierania, Medycyna Paliatywna, 2013, 4, s. 163-170.
31 A. Guzowski, E. Krajewska-Kułak, W. Kułak, E. Sarnacka, M. Cybulski, Postrzeganie wy-
branych aspektów okresu żałoby i osierocenia. Medycyna Paliatywna, 2014, 6, s. 55–62. 
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i osobowości. Niejednokrotnie prowadzi to do prób samobójczych, zachowań 
autodestrukcyjnych. 

W 2018 roku przebadano147 uczniów w wieku 14-17 lat; chłopcy 
(51%), dziewczęta (49%).

Otrzymane wyniki badań wykazały, że młodzież: - obawia się śmierci 
bliskich im osób; - incydentalnie uczestniczy w pogrzebach swych bliskich; - 
odwiedza groby rodzinne, ale co ciekawe, częściej czynią to chłopcy (średnia 
wśród dziewcząt wynosi 19,52, natomiast wśród chłopców 22,45); - oddałaby 
życie za drugiego człowieka; - kocha wszystkich ludzi i życie; - chłopcy bar-
dziej przeżywają śmierć widzianą na ekranie, niż dziewczęta, częściej oglądają 
filmy akcji, grają w gry telewizyjne i komputerowe, gdzie występuje śmierć, 
przemoc, agresja; - chłopcy i dziewczęta boją się śmierci, nie chcieliby jeszcze 
umierać, mają plany na przyszłość. Znaczna część młodzieży sądzi także, że 
śmierć jest nieunikniona dla wszystkich, to jedyna sprawiedliwość na świecie. 

Śmierć jest dla człowieka zjawiskiem nieuniknionym, a zarazem sta-
nowi wielką niewiadomą. Lęk związany ze śmiercią od zawsze towarzyszył 
człowiekowi, tak jak sama śmierć. Podejście do zjawiska śmierci współczesnej 
młodzieży uległo zmianie. Dawniej ludzie umierali w domach, w otoczeniu 
najbliższych, pogodzeni z tym faktem. W kulturze tradycyjnej śmierć pojmo-
wana była jako naturalne przejście do Stwórcy. Współczesny model niesie ze 
sobą niepokój, lęk, strach i wypiera świadomość śmierci z życia społecznego 
i prywatnego. Dziś coraz więcej osób chce umrzeć jak najszybciej, bez bólu, – 
najlepiej ze znieczuleniem, we śnie. Potrzeba szybkiej śmierci wskazuje na fakt, 
iż współczesny człowiek nie umie cierpieć, ucieka przed świadomym proce-
sem umierania. Stąd też problematyka cierpienia jest pomijana, przemilczana. 
Bez wątpienia jest to obecnie temat tabu.

 Środki masowego przekazu również nie przedstawiają śmierci, jako zja-
wiska naturalnego, wręcz przeciwnie, promują wypaczony wizerunek śmierci 

– „śmierć odrealnioną”. Jest to śmierć widziana jakby „za szybą”, która nie robi 
już na ludziach wrażenia. 

 Brak pozytywnego modelu naturalnej śmierci powoduje, że w świado-
mości młodego człowieka kształtują się wzorce negatywne, które sprawiają, 
że nieakceptujący tego faktu, doświadcza w konsekwencji samotności, izo-
lacji, zamknięcia się na drugiego człowieka i strach. Ucieczka przed proble-
mem, nieumiejętność rozładowania negatywnych napięć, a co najważniejsze 
odrzucenie „oswajania śmierci” sprawia, że współczesny człowiek przestaje 
myśleć o śmierci. A przecież problem śmierci jest jednym z zasadniczych za-
gadnień egzystencjalnych. Z perspektywy człowieka śmierć jest największą 
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nieodgadnioną tajemnicą, której nie jest wstanie odkryć, a zarazem stanowi 
oczywisty fakt, że każdy kiedyś umrze i nie ma na to żadnej reguły. Śmierć  
w dawnej kulturze zbliżała ludzi do siebie, była nieuniknioną tragedią, oswo-
joną przez różne rytuały. Natomiast obecnie rodzi jedynie cierpienie i lęk, od 
którego społeczeństwo ucieka i traktuje te uczucia jako słabość, której nie 
można do siebie dopuścić, pozostając sam, boryka się z własnymi emocjami  
i poczuciem osamotnienia, braku więzi z drugim człowiekiem. Z drugiej stro-
ny śmierć kreowana przez mass media zobojętnia na to zjawisko, a nawet, jak 
w przypadku gier komputerowych przedstawia śmierć w formie zabawowej, 
bezpiecznej.

Ciekawe wyniki badań uzyskała Izabela Mazurek32, badająca zależność 
między skłonnościami do zachowań ryzykownych, a postawami wobec śmier-
ci adolescentów. Wykorzystała Kwestionariusz IVE – Kwestionariusz Im-
pulsywności, autorstwa Hansa J. Eysencka oraz Sybil B.G. Eysenck, a który 
służy do zbadania trzech cech osobowości jednostki: impulsywności, empatii  
i skłonności do ryzyka, oraz Skalę Inwentarza Postaw Wobec Śmierci opraco-
waną przez Józefa Makselona. 

Badania przeprowadzono na grupie 102 uczniów Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Solcu nad Wisłą – uczniów dwóch klas drugich i trzech klas 
trzecich liceum. W grupie badawczej znajdowało się 59 kobiet i 43 mężczyzn 
w wieku od 17 do 19 roku życia.

Analiza otrzymanych wyników wykazała, że:

- wraz ze wzrostem skłonności do ryzyka wśród uczestników maleje ich 
postawa Konieczności wobec śmierci (r= -0,233, p=0,018);

- analiza testem Pearsona wykazała brak istotnej korelacji pomiędzy 
skłonnością do ryzyka badanych, a Centralnością wobec śmierci (r=-0,099, 
p=0,320;

- brak też istotnej korelacji pomiędzy skłonnością do ryzyka badanych,  
a postawą Tajemniczości wobec śmierci (r=-0,012, p=0,902);

- brak istotnej korelacji pomiędzy skłonnością do ryzyka, a postawą War-
tości (rs=-0,063, p=0,532);

- istnieje istotna ujemną korelację pomiędzy skłonnością do ryzyka bada-
nych, a ich postawą Grozy wobec śmierci (rs=-0,263, p=0,008). Siła tej kore-
lacji jest słaba, co oznacza, że wraz ze wzrostem skłonności do ryzyka wśród 
badanych maleje ich postawa Grozy wobec śmierci;

32 I. Mazurek, Skłonność do zachowań ryzykownych a postawy wobec śmierci osób w okresie 
adolescencji, Lublin 2020: UMCS; niepublikowana praca magisterska.
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- istnieje istotną korelacja skłonności do ryzyka uczestników z postawą 
Tragiczności wobec śmierci (r=-0,269, p=0,006), co oznacza, że wraz ze wzro-
stem skłonności do ryzyka wśród badanych maleje ich postawa Tragiczności 
wobec śmierci;

- brak istotnej korelacji pomiędzy skłonnością do ryzyka uczestników,  
a postawą Destrukcyjności wobec śmierci (r=-0,018, p=0,858);

- brak istotnej zależności między skłonnością do ryzyka badanych, a ich 
podstawą Absurdalności wobec śmierci (r=-0,116, p=0,247).

Analizie poddane zostały wyniki badania dotyczące skłonności do zacho-
wań ryzykownych oraz postaw wobec śmierci adolescentów. Wskazują one, że 
wraz ze wzrostem skłonności do ryzyka wśród uczestników maleje ich postawa 
Konieczności wobec śmierci, co oznacza, że osoby, które częściej podejmują za-
chowania ryzykowne, w mniejszym stopniu uświadamiają sobie, iż śmierć jest 
nieunikniona i spotka każdą żywą istotę. Młodzi odsuwają od siebie widmo 
własnej śmierci, niechętnie uczestniczą w odchodzeniu bliskich, ale jedno-
cześnie z każdej strony atakowani są przez media wiadomościami i obrazami 
wojen, morderstw, zamachów, wypadków i katastrof 33. Filmy, seriale, gry 
komputerowe, książki, a nawet kreskówki dla najmłodszych pełne są przemo-
cy i śmierci. Śmierć pokazywana w ten sposób nie wzbudza emocji, stała się 
nierealna34. Problemy śmierci i umierania zaburzają sielankowy obraz życia, 
w którym wszyscy jesteśmy piękni, młodzi, wysportowani i zamożni zostają 
przysłonięte kurtyną cywilizacyjną35, a sama śmierć zdekonstruowana i wypar-
ta do podświadomości, „wydarto człowiekowi własną śmierć”36. Śmierć jest 
zjawiskiem nieuchronnym, nieodwracalnym, a także demokratycznym. Bez 
względu na wiek, płeć czy majątek, dotknie każdego bez możliwości ucieczki37. 
Z prezentowanych wyników badań wynika, że osoby w okresie adolescencji, 
które rzadziej podejmują się zachowań ryzykownych mają większą świado-
mość wspomnianej nieuchronności i nieodwracalności. Być może właśnie 
uświadomienie sobie prawdy o nieuniknionej śmierci, sprawia że rezygnu-
ją z podjęcia ryzykownych zachowań. „Ryzyko stało się ważnym elementem 

33 M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji..., op.cit.
34 A. Guzowski, E. Krajewska-Kułak, W. Kułak, E. Sarnacka, M. Cybulski, Współczesne po-
stawy..., op.cit.
35 B. Kromolicka, Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby, 
Toruń 2012: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
36 L.V. Thomas, Wprowadzenie do antropologii (24-34), [w:] S. Cichowicz, J. M. Godzimir-
ski red., Antropologia śmierci..., op.cit., s. 27.
37 P. Mróz, „Zła śmierć” w polskim społeczeństwie średniowiecznym, Forum Medycyny Ro-
dzinnej, 2009, 3, s. 186-198.
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życia współczesnego człowieka, a poszukiwanie coraz to nowych i silniejszych 
wrażeń znajduje odzwierciedlanie w różnych zachowaniach, często zagraża-
jących bezpieczeństwu i zdrowiu”38. Człowiek powinien uzmysłowić sobie 
możliwość wystąpienia zagrożenia, jednak często mimo iż zdaje sobie sprawę 
z konsekwencji, uważa je za mało prawdopodobne. Czynnikiem, który leży  
u podstaw beztroskiego postępowania jest fałszywa ocena prawdopodobień-
stwa - przekonanie, że nic złego się nie wydarzy39. Można przypuszczać, że 
młodzi z niskim poziomem skłonności do zachowań ryzykownych, mają 
większą świadomość faktu, iż mimo swojego młodego wieku, śmierć może 
spotkać także ich. Stwierdzono również, że wraz ze wzrostem skłonności do 
ryzyka wśród badanych maleje ich postawa Grozy wobec śmierci. Postawa ta 
wiąże się z uczuciem lęku, grozy, trwogi, niepokoju. Respondenci z wyższym 
poziomem skłonności do ryzyka odczuwają mniejszy lęk przed śmiercią. Uzy-
skane wyniki wskazują ponadto, że:

- wraz ze wzrostem skłonności do ryzyka wśród badanych maleje ich 
postawa Tragiczności wobec śmierci, która charakteryzuje się postrzeganiem 
śmierci jako nieszczęśliwego i wstrząsającego wydarzenia, wzbudzającego 
rozpacz;

- osoby z niskim poziomem skłonności do ryzyka, częściej deklarowały, że 
najgorszym złem jakie może spotkać człowieka jest śmierć bliskiej osoby czy 
też, że nie ma nic bardziej przerażającego od ludzkiej śmierci;

- unikają ryzykownych zachowań; charakteryzuje je również większy lęk 
przed śmiercią, którego są świadome;

- wiedzą, że śmierć może nadejść w każdej chwili, nawet jeśli są młodzi 
i zdrowi, dlatego unikają ryzyka mając nadzieję, że być może uchroni ich to 
przed przedwczesną tragiczną śmiercią;

- rozmowy na temat śmierci w ich codziennym życiu nie są prowadzone. 

Dorośli chcąc chronić młodzież przed problematyką śmierci, która bu-
dzi lęk, niepokój, cierpienie, rozpacz, unikają rozmów na jej temat, traktu-
jąc go jako temat tabu. Wśród dorosłych istnieje przekonanie, że rozmowy  
o umieraniu, śmierci, ciężkiej chorobie a nawet żałobie w towarzystwie dzieci  
i młodzieży, to rodzaj nietaktu. Śmierć i żałoba przestały być sprawą publiczną 
i stały się kwestią intymną i głęboko prywatną. Coraz częściej organizuje się 

38 G.E. Kwiatkowska, I. Siudem, Zachowania ryzykowne. Lublin 2012: Wydawnictwo 
UMCS, s.251.
39 M. Goszczyńska, R. Studenski, Psychologia zachowań ryzykownych, koncepcja, badania, 
praktyka. Warszawa 2006: Wydawnictwo Akademickie “ Żak”.
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dyskretne pogrzeby, prosi o nieskładanie kondolencji, a noszenie żałobnych 
strojów i demonstrowanie rozpaczy, szczególnie po stracie starszych członków 
rodziny, uchodzi za nienaturalne. Umieranie i śmierć, a nawet choroba i sta-
rość stały się tematem tabu, a pamięć o zmarłych często została ograniczona 
do rocznic i dnia Wszystkich Świętych, przy czym istnieją wyspecjalizowane 
firmy, które zajmują się sprzątaniem i dekorowaniem grobów. Umierający nie 
pasują w żaden sposób do współczesnego świata, dezorganizują pracę i życie 
prywatne, zabierają czas, są fizycznym i psychicznym obciążeniem, a ponadto 
źle się komponują z wnętrzami naszych wypielęgnowanych mieszkań40;

- stwierdzono również brak zależności pomiędzy skłonnością do ryzyka 
badanych, a postawą Tajemniczości wobec śmierci, która prezentuje śmierć 
jako zjawisko, które trudno sobie wyobrazić i objąć rozumem. Wyobrażenia 
człowieka na temat śmierci są niezwykle nieprecyzyjne, niesprawdzalne, nie 
poparte, żadnym świadectwem empirycznym i tym bardziej budzące obawę41. 
Lęk przed śmiercią opiera się bowiem na jej prawdopodobieństwie, na wy-
obrażeniu sobie niewyobrażalnego. Wiedza o tym, że jesteśmy śmiertelni,  
a nasze odejście jest prędzej czy później nieuniknione oparta jest na obserwacji 
i informacjach otrzymywanych od otoczenia i z dzieł kultury, tym bardziej też 
śmierć wydaje się groźna, tajemnicza i budząca niepokój42;

- nie istnieje zależność pomiędzy skłonnością do ryzyka, a postawą War-
tości wobec śmierci wśród respondentów;

- brak jest powiązania między poziomem ryzykownych zachowań, a po-
stawą adolescentów wobec śmierci związaną z religią i wiarą w Boga. Zanika-
nie znaczenia religii w życiu człowieka i wiara w naukę i postęp cywilizacyjny 
powoduje, że współczesny człowiek wobec śmierci popada w sprzeczność, bo 
z jednej strony nie do końca wierzy w nieśmiertelność duszy i życie po śmier-
ci, a z drugiej nie bardzo chce być śmiertelny43. Psychologowie uważają, że 
właśnie ów coraz powszechniejszy brak wiary w życie pozagrobowe powoduje 
socjopsychologiczny fenomen tabuizacji śmierci i jej unikania;

40 W. Bołoz, Historyczne i współczesne postawy wobec śmierci. Studia Ecologiae et Bioethicae, 
2005, 3, s. 173-186.
41 A. Dodziuk, Nie bać się śmierci. Warszawa 2001: Instytut Psychologii Zdrowia PTP;  
H. Feifel, A. Branscomb, Who`s Affraid of Death. Journal of Abnormal Psychology, 1973, 
81(3), s. 282-288; J.W. Hoelter, J.A. Hoelter, The Relationship Between Fear of Death and 
Anxiety. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 1978, 99(2), s. 225-226;  
M. Klein, Teoria lęku i poczucia winy (26-44), [w:] M. Klein, Zawiść i wdzięczność (Pisma,  
t. III, Gdańk 2007: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; J. Makselon, Niektóre aspekty 
lęku..., op.cit., s. 298-302; J. Makselon, Lęk wobec..., op.cit.
42 M., Jankowska, Psychologiczne aspekty postaw wobec śmierci. Fides et Ratio, 2018, 4(36), 
s. 375-397.
43 Ibid.
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- destrukcyjność, która wskazuje, że śmierć niszczy jakąkolwiek możli-
wość rozwijania się jednostki ludzkiej, znacznie obniża znaczenie poszukiwa-
nia sensu życia oraz demobilizuje aktywność człowieka, natomiast postawę 
Absurdalności, mówiącą o tym, że śmierć powoduje bezsensowność istnienia, 
jego niedorzeczność i bezużyteczność jednostki ludzkiej. Mesjasz44 twierdzi 
natomiast, że śmierć oraz lęk przed nią można uznać za jeden z motorów 
rozwoju człowieka. Jego zdaniem uświadomienie sobie własnej skończoności, 
fakt że ma się przed sobą określony czas działa na wielu ludzi mobilizująco;

- brak zależności między Destrukcyjnością i Absurdalnością a skłonnością 
do zachowań ryzykownych. 

Młodzi postrzegają śmierć jako coś odległego lub coś, co nie dotyczy ich, 
przynajmniej w danym momencie, a więc nie jest warte uwagi. Wielokrotnie 
jest tak, że pomimo ekspozycji na ryzyko utraty zdrowia i życia, jednostka nie 
zdaje sobie sprawy z tego, co tak naprawdę może utracić, nawet wówczas, gdy 
jest blisko śmierci. Śmierć zalicza się do ludzkiego życia i tak jak w przypadku 
ryzyka, nie ma możliwości by człowiek w ciągu długości swojego życia nie 
zetknął się ze śmiercią, może być to śmierć kogoś bliskiego lub informacje  
w telewizji o śmierci kogoś sławnego, jednak na zjawisko śmierci zawsze na-
potka się młody człowiek. 

Dotychczasowe wyniki badań wykazały, że młodzi ludzie uważają 
śmierć za integralną część życia, ale odczuwają przed nią lęk. Badani 
dostrzegają wartość życia każdego człowieka, cenią życie jako najwyż-
szą wartość, ale jednocześnie akceptują poglądy zwolenników eutanazji 
czy stosowanie kary śmierci. Bardzo rzadko podejmują refleksję nad 
przemijaniem, nie zastanawiają się nad własną śmiercią, wypierają 
myśl o śmierci najbliższych. Stwierdzają, że nie są przygotowani do 
śmierci, zarówno własnej, jak i najbliższych. Śmierć kreowana w rze-
czywistości wirtualnej nie robi na nich wrażenia”45.

Taki sposób traktowania śmierci przez młodych jest efektem współczesnej 
kultury, popularyzującej redukcjonistyczny model człowieka, nie odnoszący 
się do transcendencji, nastawionego na utylitarne korzystanie ze wszystkich 
propozycji współczesnej cywilizacji, często zabarwionych hedonistycznie46. 
Wzrastający w takiej atmosferze młodzi ludzie wypierają myśl o śmierci, ale  
w jej obliczu pozostają osamotnieni.

44 J. Mesjasz, Klątwa czy dar przemijania? Studium z tanatopsychologii. Warszawa 2010: Difin.
45 R. Jaworski, Świercz, Stosunek do śmierci..., op.cit., s. 16-17.
46 R. A. Kalish, Death, grief and caring relationships, Monterey California 1985: Brooks/
Cole Publ. Comp.; M.A. Simpson, The facts of death. A complete guide for Being prepared,  
N. Jersey 1979: Prentice-Hall Inc, Englerwood Cliffs.
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Obraz umierania i śmierci 
w okresie dorosłości

Dramat śmierci zaostrza najbardziej to,  
co w nas najbardziej ludzkie1.

Jacek Salij

Umieranie i śmierć należą do zjawisk naturalnych nie tylko w ludzkim 
życiu. Dotyczą wprawdzie bezpośrednio jednostek – umiera konkretna osoba 
– jednak skutki mają szerszy charakter i nie pozostają bez wpływu na funkcjo-
nowanie przynajmniej najbliższego otoczenia jednostki.

[...] w znacznej większości nadejście śmierci dla umierającej jednostki 
oznacza kres, natomiast dla życia społecznego – początek bardziej oży-
wionej aktywności2.

To czym dla człowieka jest śmierć, najpełniej objawia się w postawach, 
jakie wobec niej zajmuje – zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i kul-
turowej. Śmierć może być postrzegana jako wydarzenie dobre lub złe, ocze-
kiwane lub przerażające, jako dopełnienie życia lub całkowite unicestwienie 
jego trudu. Wielorakość postaw można by sprowadzić, bądź to do lęku przed 
śmiercią i buntu przeciw niej, bądź też do jej akceptacji. Dorośli uważają już 
śmierć za integralną część życia, ale odczuwają przed nią lęk. Dostrzegając 
wartość życia każdego człowieka, cenią życie jako najwyższą wartość, ale 

1 J. Salij, Czy śmierć jest karą za grzech? (320-338), [w:] H. Bortnowska red., Sens choroby, 
sens śmierci, sens życia, Kraków 1993: Wydawnictwo Znak, s.325.
2 M. Ogryzko-Wiewiórowska, Instrumentalizacja śmierci (67-74), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy..., op.cit., 2003, s.67.
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jednocześnie akceptują poglądy zwolenników eutanazji czy podejmują reflek-
sję nad przemijaniem, nie zastanawiając się nad własną śmiertelnością. Wypie-
rają myśl o śmierci najbliższych, stwierdzają, że nie są przygotowani do śmierci  
w ogóle. Ale już śmierć kreowana w rzeczywistości wirtualnej nie robi na nich 
wrażenia. Człowiek żyje więc w sprzeczności. „[...]z jednej strony śmierć jest 
nieważna, nie ma co o niej myśleć, nie dotyczy człowieka (po zgonie nie ma 
nic) – z drugiej zaś śmierć jest stale obecna wokół człowieka i w jego świado-
mości [...] Jednostka nigdy nie osiąga stabilności i ciągle przechodzi od zapo-
mnienia śmierci ku przerażeniu śmiercią, a od przerażenia ku poszukiwaniu 
ryzyka śmierci”3. W mentalności młodego dorosłego śmierć stała się tematem 
tabu. Znikają tradycja, rytuały, które pozwalały się z nią oswoić. Nie doświad-
cza często straty z powodu śmierci kogoś bliskiego. Rodzice mają się dobrze, 
dziadkowie są aktywni, śmierć pojawia się wprawdzie w mediach, ale ma ona 
dla nich charakter abstrakcyjny. Życie staje się więc dla nich użyciem, a nawet 
nadużyciem. Zachowują się tak, jak gdyby mieli żyć wiecznie, goniąc za jakąś 
iluzją, częstokroć także uciekając przed czymś. 

W wymiarze psychicznym wysiłek człowieka pochłaniają np. mechani-
zmy wypierania, w biologicznym rozległe, czasochłonne badania nad 
walką z chorobami, odmładzaniem komórek, zabiegami przedłużający-
mi życie, zaś w kulturowym wymiarze działania oswajające człowieka 
ze śmiercią, budujące świadomość nieśmiertelności, działania tworzące 
zbiorową pamięć, stanowiącą o istnieniu przeszłości, ale i formowanie 
jednostkowych oraz zbiorowych planów prowadzących do przyszłości, 
działania rekonstruujące przeszłość w realiach teraźniejszości, zapew-
niające trwanie i ciągłość – cechy nieśmiertelności (np. sztuka, religia, 
tradycja i obyczaje, instytucje społeczne itd.)4

M. Bartos w swoich badaniach z 2005 roku przeanalizował zależności 
jakie występują pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a postawą młodych do-
rosłych wobec śmierci5. 

Poczucie bezpieczeństwa powstaje w wyniku zaspokojenia potrze-
by bezpieczeństwa i kształtuje się od początku rozwoju człowieka.  
Eliminuje ono z życia niepokój i poczucie zagrożenia, które powstaje  
w wyniku niezaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa i stwarza wra-
żenie chaosu [...] poczucie bezpieczeństwa nieodłącznie wiąże się  
 

3 M. Królica, Problem..., op.cit., s.12.
4 Ibid.
5 M. Bartos, Poczucie bezpieczeństwa a postawa młodzieży wobec śmierci (143-160), [w:] J. Mak-
selon, Człowiek..., op.cit.
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z potrzebą bezpieczeństwa, które wchodzi w skład całego systemu po-
trzeb człowieka6.

W badaniu udział wzięło 80 osób w wieku 19-20 lat; wykorzystano 
Kwestionariusz Poczucia Bezpieczeństwa (KPB) oraz Skalę Postaw wobec śmier-
ci, która weszła w skład Inwentarza Postaw wobec śmierci J. Maselona (SPŚ)7.  
W trakcie analizy otrzymanych z badań wyników, autor stwierdził m.in., że:

- wraz z obniżaniem się poczucia bezpieczeństwa wzrasta groza śmier-
ci. „Może to być spowodowane m.in. tym, że problem śmierci u młodego 
człowieka wywołuje lęk, zaniepokojenie trwogą. Młodzi ludzie nastawieni są 
poznawczo do świata, a śmierć jawi się im jako coś, co może zniszczyć pla-
ny życiowe. Im większy lęk, tym bardziej następuje obniżenie się poziomu 
poczucia bezpieczeństwa, pojawia się dyskomfort psychiczny, który wpływa 
negatywnie na percepcję świata” 8;

- im wyższy poziom poczucia bezpieczeństwa, tym problematyka śmierci 
schodzi na plan dalszy w życiu młodego człowieka. „[...] młody człowiek po-
dejmując refleksję nad śmiercią, często myśli o osobach bliskich, znajomych, 
które mogą odejść z tego świata. Te refleksje przepełniają go lękiem, smut-
kiem, co w konsekwencji może prowadzić do odczuwania żalu za ogólnie 
pojętym światem”9;

- młodzi ludzie zagadnienie śmierci traktują peryferyjnie;
- im wyższy poziom poczucia bezpieczeństwa, tym mniejsza intensyw-

ność oddziaływania postawy wobec śmierci na życie człowieka. „Największy 
wpływ na poziom poczucia bezpieczeństwa ma wymiar grozy człowieka. Na 
rodzinie spoczywa głównie rola obniżenia tego lęku przed śmiercią poprzez 
zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa i odpowiednie przygotowanie młodego 
człowieka na nadchodzący problem”10;

- wychowanie do śmierci należy uznać za ważny czynnik regulujący za-
spokojenie potrzeby bezpieczeństwa. Jej niezaspokojenie „może spowodować, 
że młodzi ludzie często myśląc o śmierci tracą również poczucie sensu swojego 
życia, a to może prowadzić do zachowań agresywnych. Postawa negatywna  
 
 

6 Ibid., s.144.
7 J. Makselon, Skala postaw wobec śmierci, Summarium 1981, 9, s.253-260.
8 M. Bartos, Poczucie...,op.cit., s.157.
9 Ibid., s.158.
10 Ibid.
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do życia, świata może objawiać się w różnych aktach przemocy, czy trudno-
ściach wychowawczych”11.

Do podobnych wniosków doszli badacze wcześniejszych eksploracji te-
matu, których wyniki odnaleźć można w dotychczasowej literaturze przedmio-
tu. Stosunek człowieka wobec umierania i śmierci nacechowany jest zawsze 
emocjami determinującymi przyjmowaną wobec tych zjawisk postawą. Nie-
mniej zawsze towarzyszy im lęk. B. Pilecka wskazuje na niejednolity charakter 
lęku wobec śmierci i wymienia różne jego rodzaje, m.in. lęk przed nieznanym, 
przed samotnością, utratą ciała, utratą tożsamości12. Spotkaniu człowieka ze 
śmiercią towarzyszy też aktywacja mechanizmów obronnych, mających za 
zadanie zmniejszyć lęk przed śmiercią. Idealna śmierć – jeżeli w ogóle taka 
istnieje – to śmierć godna, wśród najbliższych, którzy nie tylko otoczą umie-
rającego opieką, ale też gotowi są nieść wsparcie emocjonalne. Sposób, w jaki 
człowiek patrzy na swoje życie, na to co go spotyka, na zachodzące zmiany, 
które obserwuje wyróżnia go spośród innych. To, w jaki sposób patrzymy na 
nasze życie, to czy oczekujemy pozytywnych zdarzeń i jesteśmy optymistami, 
czy może od razu myślimy o najgorszym i przemawia przez nas pesymizm, 
może mieć związek z tym, jak myślimy o śmierci i co czujemy myśląc o niej13. 
Jak wynika z badań Jareckiej14, dotyczących andropauzy u mężczyzn, męż-
czyźni w wieku od 53 do 68 lat skarżą się na zaburzenia fizyczne, naczyniowe  
i seksualne. Z kolei wyniki badań Izdebskiego, Jurgi, Kosiol15, dotyczące 
związku między bilansem życiowym a postawą wobec śmierci w późnej doro-
słości, dowodzą, że wraz z wiekiem wzrasta lęk przed śmiercią, dostrzegana jest 
jej wartość i destrukcyjność.

J. Diggory i D. Rothman w 1981 roku, przeprowadzili badania, w któ-
rych respondenci mieli uszeregować stwierdzenia dotyczące śmierci i emocji 
jakie jej dotyczą. Mężczyźni najwyżej oznaczali stwierdzenie „umieranie może 

11 Ibid.; A. Ferrucio, Oblicza śmierci. Jak kształtować właściwą postawę wobec śmierci, Kra-
ków 1995: Wydawnictwo Znak; J. Makselon, Problem postaw wobec śmierci, Roczniki  
Filozoficzne, 1980, 4, s.172-180; J. Makselon, Specyfika postawy..., op.cit.; J. Makselon, 
Struktura..., op.cit.; Pattison, The Living-dying proces..., op.cit.
12 B. Pilecka, Kryzys psychologiczny; wybrane zagadnienia, Kraków 2004: Wydawnictwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop.; B. Pilecka, Osobowościowe korelaty prób samobójczych  
u młodzież, Kraków 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop.
13 T. Pilch, Optymizm i pesymizm- dwie orientacje życia indywidualnego i dwie strategie 
budowania świata społecznego. Pedagogika społeczna, 2016, 4(62), 9-25; K., Potempa, Opty-
mizm a zdrowie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, 19, 130-134.
14 K. Jarecka, Jakość związku a objawy menopauzalne u kobiet i andropauzalne u mężczyzn. 
Polskie Forum Psychologiczne, 2017, 22(2), 220-239. 
15 P. Izdebski, M., Jurga, M., Kosiol M., Bilans życiowy a postawa wobec śmierci w późnej 
dorosłości. Gerontologia Polska, 2012, 1, s.155-159. 
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być bolesne” oraz „wszystkie moje plany i projekty zostaną przerwane”. Na-
tomiast kobiety najczęściej odpowiadały: „moja śmierć spowodowałaby wiele 
żałoby wśród mojej rodziny i przyjaciół” i „nie mogłabym się dłużej opiekować 
tymi, którzy są ode mnie uzależnieni”. Wyniki tych badań wskazują, że ko-
biety, które przygotowują się do śmierci w sposób świadomy, najbardziej sku-
piają się na zapewnieniu odpowiedniej sytuacji rodzinie, szczególnie dzieciom, 
natomiast mężczyźni myślą częściej o celach zewnętrznych, pozarodzinnych16.

Centrum Badania Opinii Społecznej, przeprowadziło w roku 1994 ba-
dania na temat postaw Polaków wobec śmierci, na grupie 1184 osób. 25% 
procent badanych osób uznało, że często myśli o śmierci i boi się na myśl  
o niej, 38% uznaje, że myśli o śmierci od czasu do czasu a 35% podaje, że 
robi to bardzo rzadko. W badaniach wykazano, że o śmierci częściej myślą 
osoby starsze, natomiast wśród osób młodszych, najczęściej myślą o niej osoby  
w wieku 15-24 lat. 94% badanych potwierdziło, że widziało ciało osoby 
zmarłej, a 50% było obecnych przy śmierci innej osoby. Około 1/3 badanych 
uczestniczyło bezpośrednio przy przygotowaniach do pogrzebu (myło, ubie-
rało itp.). Na pytanie „Myśli Pan/ Pani o śmierci ze strachem czy bez obaw?” 
aż 57% badanych uznało, że śmierć nie budzi w nich strachu. 34% Polaków 
przyznaje, że myśląc o śmierci, czuje lęk przed nią. 86% ankietowanych uwa-
ża, że śmierć należy traktować jako coś naturalnego a dla 6% jest ona zbyt 
straszna by o niej mówić, myśleć. 47% badanych uważa, że do śmierci lepiej 
się nie przygotowywać, tyle samo osób uznało dokładnie odwrotnie. 68% re-
spondentów uważa, że lepsza jest śmierć w domu, a 18% twierdzi, że lepiej 
jest umierać w szpitalu lub innym ośrodku medycznym. 55% Polaków uważa, 
że lepiej jest chować ciało w trumnie, 37% nie ma nic przeciwko kremacji. 
Prawie wszyscy, bo 92% osób popiera udział dzieci w pogrzebach bliskich im 
osób17.

Według badań prowadzonych w roku 2001 przez Centrum Badania Opi-
nii Publicznej, dotyczących umierania i śmierci, prawie połowa respondentów 
(48%) nie myśli o śmierci wcale lub robi to bardzo rzadko. 29% przyznaje,  
że temat śmierć gości w ich głowach. Aż 69% Polaków wierzy w to, że śmierć 
nie kończy życia, że po śmierci czeka ich coś więcej - jest to o 12 punktów 
więcej niż w poprzednich badaniach. 14% nie wierzy w tę opinię, a 17% ma 
wątpliwości. 60% badanych nie ma obaw związanych ze śmiercią, wykazuje 

16 A. Ostrowska, Śmierć w doświadczeniu..., op.cit., s. 40.
17 Centrum Badania Opinii Społecznej, Nasze postawy wobec umierania i śmierci [online]. 
Dostęp 04.05. 2019r. Dostępny w Internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1994/ 
K_162_94.PDF
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je jednak 32% badanych. 36% osób uważa, że lepiej jest gdy człowiek umiera 
świadomy; to o 10% więcej niż w 1994 roku; zupełnie odwrotnie uważa nieco 
ponad połowa badanych (52%). Ankietowani uważają, że lęk, strach towarzy-
szący śmierci, najczęściej spowodowany jest wizją umierania w bóli (65%) lub 
pozostawienia swoich bliskich (63%), a także obawą o możliwość pożegnania 
się z bliskimi (57%) oraz o ich pamięć po śmierci (61%)18.

Kolejne badania przeprowadzone w 2012 roku przez Centrum Bada-
nia Opinii Publicznej przedstawiają się następująco: 72% Polaków myśli  
o śmierci, 52% przyznaje jednak, że zdarza się to rzadko a 28% podaje, że nie 
zastanawiało się nad tym nigdy. W porównaniu do ostatnich badań z 2001 
roku, ludzie rzadziej myślą o śmierci, nastąpił spadek o 9 punktów osób, które  
o śmierci myślą często (do 20%) i wzrost o 6 punktów osób, którym nie zdarza 
się to w ogóle. Aż 71% badanych woli umrzeć niespodziewanie, 20% chciała-
by mieć czas aby się do śmierci przygotować. 66% woli umrzeć w domu, 8% 
w szpitalu, 22% nie ma zdania. Ankietowani w 59% wolą umierać we śnie,  
a 50% badanych uważa za ważne, aby śmierć nie była poprzedzona cierpie-
niem. Badani chcieliby również mieć czas na pożegnanie z rodziną (32%)  
i przyjęcie sakramentów (29%). 25% badanych chciałoby umrzeć we wła-
snym domu19.

M. Dzioba przeprowadziła badania na grupie 105 losowo wybranych 
studentów różnych kierunków studiów, na Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, w latach 2005-2006, za pomocą Inwentarza Postaw wo-
bec Śmierci J. Makselona. Do analizy statystycznej zaliczyła 77 prawidłowo 
wypełnionych kwestionariuszy. Wśród respondentów było 23 mężczyzn i 54 
kobiety, a średnia ich wieku wynosiła 21,1 lat. Według tych badań śmierć 
obcych osób powoduje u 29% to, że zastanawiają się nad przemijaniem oraz 
u 26%, że czuję smutek, natomiast 23% odczuwa niepewność przyszłości. 
40% ankietowanych uznało, że w sytuacji śmierci osoby obcej, nie wprowadza 
zmian w swoim życiu, 37% postanawia wprowadzić zmiany, a 22% chciałoby 

„użyć życia”. 37% badanych w chwili śmierci bliskiej osoby odczuwa ból, 26% 
rozpacz i smutek 20%. Prawie 45% badanych w obliczu śmierci bliskiej osoby 
chce się poprawić a 28% wykorzystać życie, 26% nie zmienia nic. Jeśli chodzi 
o stosunek badanych do własnej śmierci to 36% odczuwa strach i lęk, smu-
tek 18%, przemijanie 15%, nadzieję 21%. Myśl o własnej śmierci sprawia,  

18 Centrum Badania Opinii Społecznej, O umieraniu i śmierci [online]. Dostęp 20.05. 2019r. 
Dostępny w Internecie: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_146_01.PDF. 
19 Centrum Badania Opinii Społecznej, W obliczu śmierci [online]. Dostęp 20.05. 2019r. 
Dostępny w Internecie: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_165_12.PDF.
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że 50% respondentów myśli nad poprawą życia, a 33% czuje potrzebę „uży-
cia życia”, 15% badanych deklaruje, że nie czuje potrzeby żadnych zmian. 
Większość studentów, bo aż 62% podaje, że o śmierci myśli rzadko, 24% 
często, 7% bardzo często a 5% nigdy. Według analizy zdań niedokończo-
nych, śmierć obcego człowieka wywołuje lęk, strach i przerażenie (46%), my-
ślenie o Bogu i ostateczności (24%), myśli o nieuchronności śmierci (23%). 
Gdy pytano o śmierć bliskiej osoby wyniki były następujące: 57% deklaruje 
uczucia rozpaczy, smutku i żalu, 25% uważa, że ciężko jest wrócić po stra-
cie do normalnego życia, 9% postanawia zmienić coś w życiu a 3% widzi  
w śmierci nadzieję. Śmierć własna budzi wśród badanych strach, paraliżujący lęk  
i przerażenie (61%), jest źródłem nadziei (12% i refleksji (11%), motywuje 
do zmiany (6%). 20

W badaniach przeprowadzonych w 2018 roku udział wzięło 251 
osób w wieku 18-20 lat. Wykorzystano w nich Skalę Postaw wobec śmierci  
J. Makselona.

Określając swój stosunek do śmierci, osoby biorące udział w prowadzo-
nych badaniach wykazały się dojrzałością adekwatną do swojego wieku. Są 
świadome faktu, że młody wiek nie chroni ich przed śmiercią ani doświadcza-
niem śmierci innych osób. Jednak ze względu na swoją młodość nie uważają, 
aby na tą śmierć były gotowe. Zauważalna jest więc obawa zarówno o życie 
własne jak i najbliższych. Jednocześnie nie pozostają obojętne wobec śmierci 
osób, których bezpośrednio nie znają. Świadomość istnienia śmierci jako nie-
odłącznego elementu egzystencji, umiejętność troski o życie innych świadczy 
o realistycznym postrzeganiu siebie i swojego miejsca w porządku świata.

Twierdzenia zawarte w kwestionariuszu, który posłużył do przeprowa-
dzenia badania obejmują także stosunek do śmierci widzianej w mediach.  
Z udzielonych odpowiedzi jasno wynika, że młodzi dorośli oddzielają fikcję 
od rzeczywistości. Zdarza im się identyfikować z głównymi bohaterami, naj-
częściej pozytywnymi. Co zaskakuje to fakt, że już biorąc udział w grach kom-
puterowych przyznają, że śmierć i eliminacja przeciwnika stanowi o atrak-
cyjności gry. Jednak odpowiadając na pytanie o możliwość przyczynienia się 
do czyjejś realnej śmierci, odpowiadają, że taka sytuacja nie jest przez nich 
pożądana. I w tym momencie pojawia się sprzeczność, która jednak jest zro-
zumiała. Otóż uwzględniając fakt, iż kultura euroatlantycka kreuje indywidu-
alizm i rywalizację, oraz mając świadomość tego, że nasz wirtualny przeciwnik 

20 M. Dzioba, „Na myśl o własnej śmierci… boję się, nigdy nie chcę umierać”- charakterystyka 
postaw wobec śmierci studentów (201-214), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 
2007, s. 212.
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w rzeczywistości nie ginie, jednostka odczuwa jedynie przyjemność płynącą  
z pokonania fikcyjnego rywala. Przenosi jednocześnie śmierć ze świata realne-
go w fikcyjny, czyniąc ją bardziej estetyczną, ale i bezpieczniejszą.

Człowiek instynktownie ucieka przed myśleniem o śmierci i może dlate-
go rzadko stanowi ona przedmiot namysłu czy teoretycznych analiz. Faktem 
jest, że rodzimy się i umieramy, a śmierć jest procesem dłuższym lub krótszym 
i znacznie bardziej doświadczamy jej, gdy zabraknie kogoś z najbliższych lub 
gdy dotkliwe cierpienie uświadomi nam kruchość własnego istnienia. Żyjemy 
w epoce, w której społeczeństwo nastawione jest na konsumpcyjne trakto-
wanie życia. Myśli o śmierci są starannie usuwane ze świadomości, a ludzie 
umierający i zmarli są starannie usuwani i izolowani. Śmierć jest odejściem, 
zerwaniem dotychczasowych więzi, które wcześniej dawały człowiekowi po-
czucie bezpieczeństwa. Umierający koncentruje się na sobie i na swoim wnę-
trzu, staje w sytuacji bezradności i ograniczenia swoich możliwości psychofi-
zycznych. Umierający dostrzega całkowitą zależność od innych.

Śmierć stanowi sytuację trudną i stresową. Dość często człowiek przeżywa 
kryzys tożsamości, z którym może się wiązać dotkliwy kryzys kontaktów mię-
dzyosobowych z najbliższymi. Trudnym momentem i wielkim zagrożeniem dla 
umierającego może być poczucie pustki i samotności. Brak obecności innych 
może potęgować wrażenie opuszczenia przez innych, nawet przez Boga.

Do natury człowieka należy stawianie pytań o sens życia i umierania oraz 
jakość obu tych rzeczywistości. Obserwując zachowania ludzi, szczególnie  
w sytuacjach trudnych, można zauważyć, że w obliczu śmierci najczęściej wy-
stępują dwie skrajne postawy. Jedna akceptująca śmierć jako część życia. Dru-
ga nieprzyjmująca śmierci jako końcowej fazy życia, lecz jako zupełnie inną 
rzeczywistość, mało lub w ogóle niepoznaną w doświadczeniu. 

Postawy osób znajdujących się w okresie wczesnej dorosłości wobec 
umierania i śmierci, przybierają coraz bardziej zdepersonalizowany charak-
ter, w którym zagubiona zostaje osoba ludzka z jej potrzebami, godnością  
i radością życia, oraz akceptacją. „Przechodzimy okres przeobrażania się naszej 
postawy wobec świętości ludzkiego życia. Przemiany te powodują zamęt i roz-
łam” pisał już ponad 20 lat temu P. Singer21.

Ciekawe badania przeprowadzone zostały przez P. Szymanik w 2020 
roku na grupie osób w wieku 40 do 92 lat22. Dotyczyły one związku pomię-
dzy orientacją życiową a wymiarami postawy wobec śmierci. W badaniach 

21 P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997: PIW, s.10.
22 P. Szymanik, Orientacja życiowa a postawy wobec śmierci osób w okresie dorosłości, Lublin 
2020: UMCS, niepublikowana praca magisterska.
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wykorzystano Skalę Inwentarza Postaw wobec śmierci J. Makselona23, która 
posłużyła do określenia postawy wobec śmierci, oraz Test Orientacji Życiowej 
LOT-R autorstwa M.F. Scheier, Ch. S. Carver, M.W. Bridges24, mierzący 
dyspozycyjny optymizm, rozumiany jako oczekiwanie człowieka, że przytrafią 
mu się pozytywne zdarzenia, przeznaczony jest do badania osób dorosłych. 

Przebadano 73 mężczyzn w wieku od 40 do 92 lat, którzy podzieleni 
zostali ze względu na okres rozwojowy25 na dwie grupy. Pierwsza obejmuje 
średnią dorosłość - okres od 35-40 lat do 60-65 lat; określana jako czas pomię-
dzy młodością a starością. Jest to czas, w którym osoba cieszy się względnym 
zdrowiem, równowagą, z drugiej strony jednak przynoszący wiele zmian: do-
rastanie i odchodzenie dzieci z domu rodzinnego, choroby i śmierć rodziców, 
zmiana pozycji zawodowej. W tym wieku człowiek zestawia ze sobą młodość 
własnych dorastających dzieci i schyłek życia swoich rodziców. Może to być 
szczególny czas podsumowań swoich osiągnięć i zestawiania ich z wcześniej-
szymi planami. Okres średniej dorosłości to także możliwość dokonywania 
samodzielnych wyborów, zgodnych z tym czego się chce i kompatybilnych 
ze swoim systemem wartości. Decydując osoba może wykorzystywać swoje 
doświadczenia życiowe, radzić sobie sama, jednak czasem poczucie bycia zda-
nym tylko na siebie może wywołać uczucie osamotnienia i zagubienia.26.

Druga - późną dorosłość, osoby po 60- 65 roku życia. W opinii pu-
blicznej łączy się ona z mądrością życiową, cierpliwością, powściągliwością 
w wypowiadaniu swoich opinii, a także z obniżeniem sprawności fizycznej  
i psychicznej, szybszą męczliwością oraz wycofaniem z ról zawodowych i spo-
łecznych. Starzenie się jest procesem nieuniknionym, długotrwałym i nieod-
wracalnym, obejmuje swoim zakresem liczne zmiany o charakterze inwolucyj-
nym, czyli związane z komórkami, narządami i układami człowieka. Proces 
starzenia zachodzi w każdym organizmie żywym, u człowieka zaczyna się  
w wieku średnim i nasila się z biegiem lat. W wieku późnej dorosłości, ina-
czej niż we wcześniejszych okresach kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju 
osobowości mają trudne doświadczenia życiowe, a pozytywnym efektem zma-
gania się z nimi jest pozyskanie mądrości życiowej, umiejętności balansowa-
nia pomiędzy refleksją i działaniem. Charakteryzując osoby starsze, można 

23 J. Makselon, Struktura wartości..., op.cit.
24  Z. Juczyński, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa 2001: Pra-
cownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Z. Juczyński,  
N. Ogińska- Bulik, Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa 2008:Wydawnictwo Difin.
25 B. Bugajska, Dziewiąta faza w cyklu życia- propozycja rozszerzenia teorii psychospołecznego 
rozwoju E. H. Eriksona. Biblioteka Gerontologii Społecznej, 2015,1 (9), 19-36.
26  Ibid.
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powiedzieć, że cechują się one: łagodnością, cierpliwością, mądrością, wyro-
zumiałością i uporem27. 

Strategie proaktywne mają wielkie znaczenie w radzeniu sobie z proble-
mami dorosłości. Osoby, które mają duże nasilenie zachowań proaktywnych 
w większym stopniu dążą do poprawy swojego życia, mniej koncentrując się 
na reakcjach na przyszłe lub przewidywane niepowodzenia. Osoby aktywne, 
angażujące się w różne zadania czy organizacje i działania proaktywne wy-
rażają przekonanie, że działania i ich efekty przynoszą negatywne skutki nie  
z powodu szczęścia, lecz dlatego, że bierze się odpowiedzialność za nie.  
W okresie późnej dorosłości również religia odgrywa duże znaczenie. Staje się 
częścią procesu rozumienia, wartościowania i reinterpretacji sytuacji trudnych. 
Osoby starsze częściej zwracają się do Boga w modlitwie, prosząc o wsparcie 
i siłę28.

Średnia wieku wśród mężczyzn w średniej dorosłości wynosiła 47 lat,  
a wśród mężczyzn w późnej dorosłości był to wiek 77 lat. Większość przeba-
danych mężczyzn zamieszkuje wsie (62%).

Według Eriksona29 człowiek podczas swojego życia przechodzi przez 
poszczególne stadia od narodzin aż do śmierci. Dwa ostatnie etapy, to sta-
dium określone przez niego jako ,generatywność a stagnacja’’(40-64) oraz 
,integralność a rozpacz i rozgoryczenie’’(65+)30. Generatywność a stagnacja 
łączy się z tworzeniem nowego pokolenia, lecz nie ma wymiaru tylko pro-
kreacyjnego, nie chodzi tylko o posiadanie potomstwa. Człowiek może osią-
gać generatywność poprzez altruistyczną troskę i kreatywność. Stagnacja 
jest zubożeniem, nadmiernym skoncentrowaniem na sobie. Jest to stadium,  
w którym nadal rozwija się osobowość, a gdy nie dochodzi do takiego pro-
gresu, następuje wycofanie do obsesyjnej potrzeby pseudobliskości. Ostatnim 
stadium jest integralność. Według Eriksona tylko ludzie, którzy podjęli się  
w jakiejś formie opiece nad rzeczami czy ludźmi mogą osiągnąć ten etap. Są 
to jednostki, które nauczyły się przeżywać życiowe triumfy i porażki, nauczyły 
się wytwarzać rzeczy i idee, a także akceptują samych siebie i są odpowiedzial-
ne za własne życie. Zagrożeniem dla osiągnięcia integralności jest lęk przed 

27  S. Steuden, Poradnictwo psychologiczne dla osób w okresie późnej dorosłości (158-187).
[w:] Cz. Czabała, S. Kluczyńska red., Poradnictwo psychologiczne. Warszawa 2015: Wydaw-
nictwo PWN; D., Krzyżanowski, O., Różańska, A., Chybicka, E., Mess, E., Osierocenie osób 
dorosłych po stracie bliskiej osoby, Czasopismo Onkologia Polska, 2005, 1, s.128-130.
28 Ibid.
29 A. Gawroński, A. (2015). Etapy rozwoju człowieka dorosłego Z wyszczególnieniem okresu 
starości. Zeszyty Naukowe WSHE, 2015, XL, s.80-100.
30  Ibid., s.80-81.
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śmiercią, czyli oznaka, że człowiek nie akceptuje tego, że jego życie musi się za-
kończyć. Rozpacz pochodzi z poczucia, że wszystko co było do tej pory musi 
się zakończyć. Często skutkuje to rozgoryczeniem, odwróceniem się od świata  
i pogardą wobec samego siebie31. 

Wiek średni może być dla człowieka bardzo korzystny, osiąga on bowiem 
wtedy szczytowe możliwości, sukcesy zawodowe, powodzenie ekonomicz-
ne, nadal cieszy się dobrym zdrowiem fizycznym oraz autonomią. Z drugiej 
jednak strony jest to okres, gdzie człowiek zmaga się ze stresem związanym  
z pracą, trudnymi przemianami wewnętrznymi, obserwuje pierwsze oznaki 
starości. Z kolei późna dorosłość to okres, gdy człowiek ma dużo czasu, może 
poświęcić się pasjom, hobby, rodzinie czy innym aktywnościom. Jest to czas, 
gdy może posiłkować się mądrością życiową, zna siebie, i radzić sobie z trud-
nościami i stresem. Z drugiej jednak strony podupada na zdrowiu, gdy jej 
małżonek umiera, a ona sama myśli o nadchodzącym końcu. W takiej sytuacji 
ważne jest to, czy osoba jest pogodzona sama ze sobą, czy jej życie ma dla niej 
sens i czy osiągnęła emocjonalną integrację.

Z przeprowadzonych badań wynika, że:

- optymiści największą średnią uzyskali w wymiarze Tragiczność, najniższą 
w wymiarze Centralność;

- pesymiści najwyższą średnią uzyskali w wymiarze Tragiczność, najniższą 
w wymiarze Centralność; 

- przeprowadzona analiza testem T- studenta wykazała na istnienie istot-
nej różnicy w wymiarze postawy wobec śmierci – Absurdalność; są one istot-
nie statystycznie zróżnicowane w grupie pesymistów w porównaniu z grupą 
optymistów t(44)= 2,970; p< 0,05. Pesymiści uzyskują wyższe (M= 4,73; SD= 
0,93) wyniki w porównaniu z optymistami (M= 3,73; SD= 1,28). Następnie 
obliczono miarę wielkości efektu d Cohena= 0,90. Uzyskany wynik wskazuje 
na dużą wielkość efektu;

- korelacja r- Pearsona pomiędzy orientacją życiową a wymiarami po-
stawy wobec śmierci wykazała, że istnieje istotna korelacja między orientacją 
życiową a wymiarem postawy wobec śmierci - Absurdalnością (r= -0,31, 
p>0.01). Korelacja jest ujemna, umiarkowana. Wraz ze wzrostem orientacji 
życiowej postawa wobec śmierci - Absurdalność, jest niższa;

- istnieje zależność pomiędzy orientacją życiową a postawą wobec śmierci 

31 E. H., Erikson, Tożsamość a cykl życia. Poznań 2014: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
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- Absurdalność w grupie osób w późnej dorosłości. Korelacja jest ujem-
na i silna (r= -0,55, p>0,001). Wraz ze wzrostem orientacji życiowej u osób  
w późnej dorosłości obniża się wymiar postawy wobec śmierci – Absurdalność;

- nie wskazano istnienia istotnych różnic pomiędzy poziomem orientacji 
życiowej w grupie mężczyzn w średnim wieku (M= 14,46; SD= 4,25), w po-
równaniu do wyniku mężczyzn w późnej dorosłości (M= 14,97; SD= 4,16). 
Statystyka testu T studenta dla zmiennych niezależnych jest nie istotna staty-
stycznie t( 71)= - 0,521; p> 0,05;

- wyniki uzyskiwane w wymiarze postawy wobec śmierci - Tajemniczość są 
istotnie statystycznie zróżnicowane w zależności od grupy wiekowej badanych 
mężczyzn t(71)= - 2,871; p< 0,05. Mężczyźni w późnej dorosłości uzyskują 
(M= 4,97; SD= 1,37) wyższe wyniki w porównaniu z mężczyznami w średniej 
dorosłości (M= 4,14; SD= 1,08); miara wielkości efektu d Cohena= 0,68, 
wskazuje na średnią wielkość efektu;

- wyniki uzyskiwane w wymiarze postawy wobec śmierci - Wartość są 
istotnie statystycznie zróżnicowane w zależności od grupy wiekowej badanych 
mężczyzn t(71)= - 3,882; p< 0,05. Mężczyźni w późnej dorosłości uzyskują 
(M= 4,97; SD= 1,37) wyższe wyniki w porównaniu z mężczyznami w śred-
niej dorosłości (M= 414; SD= 1,08); miara wielkości efektu d Cohena= 0,92 
wskazuje na dużą wielkość efektu;

- wyniki uzyskiwane w wymiarze postawy wobec śmierci - Tragiczność są 
istotnie statystycznie zróżnicowane w zależności od grupy wiekowej badanych 
mężczyzn t(71)= - 2,089; p< 0,05. Mężczyźni w późnej dorosłości uzyskują 
(M= 5,38; SD= 1,34) wyższe wyniki w porównaniu z mężczyznami w średniej 
dorosłości (M= 4,76; SD= 1,22); miara wielkości efektu d Cohena= 0,49 
wskazuje na małą wielkość efektu;

- wyniki uzyskiwane w wymiarze postawy wobec śmierci - Destrukcyj-
ność są istotnie statystycznie zróżnicowane w zależności od grupy wiekowej 
badanych mężczyzn t(71)= - 2,237; p< 0,05. Mężczyźni w późnej dorosłości 
uzyskują (M= 4,93; SD= 1,35) wyższe wyniki w porównaniu z mężczyznami 
w średniej dorosłości (M= 4,27; SD= 1,15); miara wielkości efektu d Cohena 
= 0,53 wskazuje na średnią wielkość efektu.

Analiza wyników badań pozwala więc na stwierdzenie, że:

- pesymiści bardziej niż optymiści widzą brak znaczenia życia, życie 
częściej nie ma dla nich sensu i logiki. W śmierci upatrują jej absurdalność  
i bezsens. Możliwe, że posiadanie pesymistycznej wizji przyszłości, pesymi-
stycznego patrzenia na życie może wywoływać w człowieku poczucie bezsensu 
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istnienia, żalu do życia. Pesymista, przeżywający więcej negatywnych emocji, 
rezygnujący i z brakiem wewnętrznej motywacji może częściej wpadać w po-
czucie beznadziei i niezadowolenia;

- im człowiek bardziej pozytywnie myśli o życiu, im więcej ma nadziei na 
dobre zdarzenia, tym śmierć jest dla niego mniej bezsensowna. Im bardziej 
pozytywnie jest nastawiony, tym mniej żalu czuje w stosunku do życia i per-
spektywy tego, że kres istnienia nadejdzie; 

- im bardziej radośniej człowiek w późnej dorosłości patrzy w przyszłość, 
tym więcej sensu i logiki widzi w śmierci. Może to wskazywać na to, że osoby 
w wieku senioralnym, patrzące w przyszłość z optymizmem nie czują bezsensu 
istnienia i nie mają żalu do życia i o życie. Być może starsza osoba, nastawio-
na na dobre zdarzenia i na pozytywne okoliczności, które mogą ją spotkać, 
nie czuje beznadziei w stosunku do śmierci. Może odnajdywać w niej nową, 
pozytywną wartość, co wskazuje na wyższy poziom jej integracji osobowo-
ści, na szukanie znaczenia i przewartościowanie swojego życia. Możliwe jest 
też działanie zjawiska inklinacji- osoba starsza woli wracać do pozytywnych 
rzeczy z przeszłości, przez co może zyskać poczucie dobrze przeżytego życia  
i spełnienia swojej roli;

- mężczyzna w późnej dorosłości więcej myśli o śmierci, ma więcej pytań 
przez co śmierć jawi mu się jeszcze bardziej tajemniczo. Poprzez wiele dręczą-
cych pytań i problematyczność może czuć się bardziej zagubiony i niepewny. 
W śmierci widzą także więcej tragizmu, nieszczęścia. Może mieć to związek  
z wielością strat jakie ponieśli w ciągu życia. Osoba w późnej dorosłości utra-
ciła już nie jedną ważną osobę w swoim życiu, przez to świadoma jest trudu 
jaki to ze sobą niesie, uczuć, poczucia samotności i żalu. Mężczyźni w póź-
nej dorosłości widzą w śmierci także wartość i destrukcyjność. Wyniki te są 
zbieżne z wynikami badań Izdebskiego, Jurgi i Kosiola32, którzy stwierdzili,  
iż wraz z wiekiem wzrasta lęk przed śmiercią, dostrzegana jest jej wartość  
i destrukcyjność. Osoba może na myśl o śmierci mieć nadzieję na zjednocze-
nie z Bogiem, na poznanie siebie na jeszcze głębszym poziomie. Bez wątpienia 
jest to związane z dodaniem sobie otuchy i wiary w to, że śmierć jest tylko 
jednym z etapów jakie ma przejść człowiek. Patrząc na to ze strony religii, wi-
doczna jest jej rola w rozumieniu śmierci. Z pewnością pomaga człowiekowi 
oswoić się z nią oraz daje nadzieję na życie wieczne, na obcowanie ze Stwórcą.  
Z drugiej strony widzenie w śmierci destrukcji łączy się ze zniszczeniem planów, 

32  P. Izdebski, M., Jurga. M., Kosiol, Bilans życiowy a postawa wobec śmierci w późnej doro-
słości. Gerontologia Polska, 2012, 1, s.155-159. 
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zaburzeniem struktury. Nie ulega wątpliwości, że taki obraz, pokazuje jej de-
strukcyjny i niszczycielski charakter. Zachodzące w etapie późnej dorosłości 
zmiany w ciele i psychice mogą uświadamiać człowiekowi, że możliwości 
jego dalszego rozwoju są ograniczone, że wiek ogranicza aktywność człowieka  
i konfrontuje go z myślą o śmierci. Wydaje się więc, że orientacja życiowa, 
decyduje o przyjętym przez człowieka kierunku działania. Optymizm okre-
śla stosunek do życia, w którym świat postrzegany jest przez człowieka jako 
pozytywne miejsce i jako coś dobrego. Zgodnie z tym optymiści przyjmują 
ludzi i zdarzenia jako dobre i mają tak zwany "pozytywny" stosunek do życia. 
Z kolei pesymizm wyraża się w skłonności do dostrzegania tylko ujemnych 
stron życia, negatywnej oceny rzeczywistości oraz przyszłości.

Śmierć jest dla człowieka dorosłego już zjawiskiem nieuniknionym,  
a zarazem stanowi wielką niewiadomą. Lęk związany ze śmiercią od zawsze 
towarzyszył człowiekowi, tak jak sama śmierć. Podejście do zjawiska śmierci 
współczesnego człowieka uległo zmianie. Dawne kultury były bardziej odpor-
ne na umieranie. Wytworzyły model „śmierci oswojonej” – ludzie umierali  
w domach, w otoczeniu najbliższych, pogodzeni z tym faktem. W kulturze tra-
dycyjnej śmierć pojmowana była jako naturalne przejście do Stwórcy. Model 
współczesny niesie ze sobą niepokój, lęk, strach i wypiera świadomość śmierci. 
Obnażył ten stan rzeczy w szczególności ostatni czas epidemii covidowej, gdy 
każdy z nas doświadczył lęku przed śmiercią. Dziś coraz więcej ludzi chce 
umrzeć jak najszybciej, bez bólu, żeby nawet nie poczuć – najlepiej ze znie-
czuleniem, we śnie. Nasila się bardzo potrzeba szybkiej śmierci. Współczesny 
człowiek nie umie cierpieć, ucieka przed świadomym procesem umierania. 

Świadomość własnej śmiertelności, to świadomość ograniczoności 
czasu, życie bardziej teraźniejszością niż przyszłością, zdawanie sobie 
sprawy, że dnia, który minął nie można odzyskać, że ważna jest jakość 
życia, realizowanie wartości i w przyszłości, kiedy śmierć będzie blisko 
poczucie spełnienia, poczucie dobrze przeżytego życia33.

Bez wątpienia jest to obecnie z jednej strony temat tabu, z drugiej zaś 
ten, z którym musimy się zmierzyć na co dzień, w momencie, gdy ja sam 
lub ktoś bliski znajdzie się na oddziale covidowym, z realnym zagrożeniem 
życia. Takie postawy są wynikiem upadku kultury, w której żyjemy. Promuje 
się młodość i witalność. Natomiast starość, wraz ze zjawiskiem śmierci jest 
niewygodna. Materializm, upadek moralny, brak wiary w prawdy wieczyste 

33 T. Świrydowicz, Problematyka śmierci w psychologii..., op.cit., s.17.
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wytwarza w człowieku konsumpcyjny model życia. W modelu tym naturalna 
śmierć staje się niepożądana. 

Środki masowego przekazu również nie przedstawiają śmierci, jako zja-
wiska naturalnego. Można powiedzieć, że nawet budują w umyśle współcze-
snego człowieka wypaczony wizerunek śmierci – „śmierć odrealnioną”. Jest to 
śmierć widziana jakby „za szybą”, poprzez informacje o masowych tragediach, 
które nie robią już na ludziach wrażenia. Śmierć staje się faktem obojętnym 
również poprzez filmy silnie zabarwione tematem łatwego zabijania, a także 
poprzez gry komputerowe czyniące śmierć zabawą. Doświadczenie o charak-
terze zatracenia się w teraźniejszości – życie jest tak mocno skoncentrowane na 
teraźniejszości, że czas i śmierć pozostają poza świadomością, poza doświad-
czeniem, poza jakąkolwiek refleksją34.

Także brak pozytywnego modelu śmierci powoduje, że w świadomości 
człowieka wytwarzają się wzorce negatywne. Masowa kultura rodzi postawę 
wypierającą śmierć ze świadomości. Śmierć dla człowieka staje się tematem 
tabu, tak jakby w ogóle nie istniała. Niestety takie podejście powoduje, że 
człowiek zaczyna odczuwać samotność, izolację, zamknięcie się na drugiego 
człowieka i strach. Ucieczka przed problemem, nieumiejętność rozładowania 
negatywnych napięć, a co najważniejsze odrzucenie „oswajania śmierci” spra-
wia, że współczesny człowiek bardziej boi się śmierci. 

Problem śmierci jest jednym z czołowych zagadnień egzystencjalnych. 
Z perspektywy człowieka śmierć jest największą nieodgadnioną tajemnicą, 
której nie jest wstanie odkryć, a zarazem stanowi oczywisty fakt, że każdy kie-
dyś umrze i nie ma na to żadnej reguły. Oprócz tego, że zawsze w życiu czło-
wieka istnieje i stanowi jego koniec to również wpływa na jego zachowanie, 
myślenie, oddziałuje na wszystkie sfery życia, od początku do końca istnieje 
w świadomości jednostki bez jej zgody. Śmierć z perspektywy dawnej kultu-
ry zbliżała ludzi do siebie, była nieuniknioną tragedią, oswojoną przez różne 
rytuały np. modlenie się nad ciałem zmarłego w domu przez kilka dni. Nato-
miast obecnie stanowi cierpienie i rodzi lęk, od którego społeczeństwo ucieka 
i traktuje te uczucia jako słabość, której nie można do siebie dopuścić. Czło-
wiek w tych ostatnich dniach życia zostaje „sam” i w tym osamotnieniu bory-
ka się z własnymi emocjami. Z drugiej zaś strony śmierć jest kreowana przez 
media jako łatwe zabijanie, rodzi w ludziach zobojętnienie na to zjawisko,  
a gry komputerowe śmierć przedstawiają jako zabawę odciągając ludzi od jej 

34 R.J. Lifton, The sense of Immortality: On Death and the Continuity of Life (271-288), [w:] 
R. Lifton, E. Olson red., Explorations in Psychohistory, NewYork 1974: Simon &Schuster.
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prawdziwego znaczenia. W dzisiejszych czasach człowiek wszystko robi żeby 
odciągnąć śmierć na bardzo daleki i odległy moment swojego życia, ucieka  
w świat konsumpcji, w którym liczy się młodość, piękno, szczęście, nieśmier-
telność i niezniszczalność. Tak więc śmierć istnieje i jest jednym z nielicznych 
zjawisk, na które człowiek nie znajdzie metody, aby nad nią zapanować, a jej 
wpływ jest ogromny i niesie za sobą wielką wewnętrzną „rewolucję” w jedno-
stce, dlatego inspiruje do głębszego poznania, zbadania jego wpływu na ludzi 
a zarazem na ich czyny i wszelkie osiągnięcia cywilizacyjne. 

Perspektywa czasu jest widocznym aspektem psychologicznego okresu, 
w którym żyje człowiek. Związana jest z subiektywną świadomością dotyczącą 
umiejscowienia człowieka na pewnym kontinuum. Perspektywa temporalna 
ściśle łączy się z refleksją nad własnym życiem, realizacją celów, planów, oceną 
hierarchii wartości. Myśli, które jej dotyczą mogą pojawiać się w ciągu całego 
życia człowieka, lecz bilans, ostateczne podsumowanie, przeprowadzane jest 
zazwyczaj po przejściu na emeryturę, w czasie, kiedy człowiek zwalnia tem-
po swojego funkcjonowania, gdy pewne obowiązki dorosłego życia odchodzą,  
a większa ilość wolnego czasu skłania do refleksji. Problematyka śmierci nadal 
jest tematem tabu, którego ludzie nie poruszają i nie potrafią o nim rozmawiać, 
nawet teraz, w czasach pandemii. Śmierć kojarzona jest ze złem, cierpieniem, 
czymś o czym lepiej nie myśleć. Według I. Yaloma35, lęk przed śmiercią jest 
znacznie większy, kiedy nasze życie jest ,nie przeżyte''; im bardziej człowiek 
jest niezadowolony ze swojego życia, nieusatysfakcjonowany swoim losem, 
tym bardziej może bać się śmierci. Myśl ta sugeruje, że sposób w jaki żyjemy, 
to czy jesteśmy w życiu szczęśliwi i spełnieni może mieć wpływ na to co i jak 
myślimy o śmierci także wówczas, gdy wchodzi w okres starości.

 

35 I. Yalom, Patrząc w słońce. Warszawa 2008: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
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Obraz umierania  
i śmierci w okresie starości

Vanitas vanitatum et omnia vanitas1

Kohelet 1,2

Na początku XIX wieku odsetek seniorów stanowił 7-8%, a ich pre-
stiż był wyrazem szacunku związanego z dożyciem takiego wieku2. Obecnie,  
w drugiej dekadzie XXI wieku3, zjawisko to przestaje być już tak pozytywnie 
oceniane w większości społeczeństw świata4. 

Właściwie łatwiej akceptuje się starość w określonej sytuacji: dziadek, 
babka byli na swoim miejscu. Rzeczywistym problemem jest tworzenie 
się klasy wieku starczego, która bywa usuwana na boczny tor. Wydaje 
mi się, że tabu nie tylko odnosi się do jednostki starczej, ile do fak-
tu traktowania ludzi starych jako klasy. Takie wrażenia odnoszą np.  
ci, którzy będąc przyzwyczajeni do nauczania młodzieży wykładają 
dla ludzi trzeciego wieku. Odwrotnie zaś, starzec na kursie studen-
tów traktowany jest tak samo jako oni, a nawet staje się przedmiotem 

1 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia, Poznań 2009: Wydawnictwo Pallotti-
num, Księga Koheleta 1,2.
2 W. Bołoz, Historyczne i współczesne postawy wobec śmierci. Studia Ecologae et Bioethicae 
2005, 3, s.173-186.
3 E. Dubas, Starość znana i nieznana – wybrane refleksje nad współczesną starością. Rocznik 
Andragogiczny, 2013, 20, s.135-152.
4 S. Kaczmarek, Rozważania o życiu ludzkim. Warszawa 1979: Wiedza Powszechna; M. Kerri-
gan, Historia śmierci: zwyczaje i rytuały pogrzebowe od starożytności do czasów współczesnych. 
Warszawa 2009: Bellona; R. Konieczna-Woźniak, Wpływ relacji interpersonalnych ludzi star-
szych na jakość ich życia(201-210), [w:] B. Bugajska red., Życie w starości, Szczecin 2007: 
Wyd. ZAPOL; B. Kolek, Sens życia i umierania. Antropologiczno-tanatologiczne aspekty 
myśli Antoniego Kępińskiego. Kraków 2009: Impuls; S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu 
chrześcijańskiego. Wrocław 1995: Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
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szczególnej sympatii. Zatem odruch obronny rodzi się nie przeciwko 
starej jednostce jako takiej, lecz przeciwko temu, że powstają obecnie 
grupy starców trzeciego wieku5.

Obecnie dominuje kult piękna fizycznego, zdrowia, sukcesu oraz 
aktywności, dlatego nikt nie chce być stary. Stosunek do fazy staro-
ści jest ambiwalentny, co wpływa na trudność definiowania tego okresu  
i ustalenia konkretnych granic. Osoby starsze postrzegane są jako słabe  
i bezsilne, zanika model wielopokoleniowy, w którym osoby starsze były trak-
towane z szacunkiem i posłuszeństwem6. W erze rozwiniętej technologii se-
niorzy zaczynają być pomijani, co prowadzi do pojawiania się stereotypów 
osoby starszej jako biernej, wycofanej oraz pełnej lęku; wiąże się to z niedosto-
sowaniem seniorów do wymogów stawianych przez współczesność7. 

 Zauważyć można, że świat na początku XXI stulecia gwałtownie się 
starzeje. Spowodowane jest to spadkiem przyrostu naturalnego oraz wydłu-
żeniem długości życia8. Sytuacja ta sprawia, że coraz więcej starszych osób 
potrzebuje opieki ze strony instytucji państwowych i prywatnych. W sytuacji, 
gdy człowiek wybiera samotne życie, nie jest to dobrze postrzegane przez inne 
osoby, które traktują tą decyzję jako wynik osobistej porażki, nieumiejętno-
ści współżycia w społeczeństwie. Wielu samotnych ludzi starszych ma z tego 
powodu utrudniony kontakt z innymi osobami9. Sytuacja ta powoduje, że 
osoba starsza zamyka się w sobie, przestaje się angażować i unika kontak-
tów społecznych, chociaż w niektórych sytuacjach poczucie samotności może 
być powodem, dla którego osoba będzie dążyła do kontaktów z innymi oraz 

5 E. Le Roy Ladurie, Oblicza śmierci w ludzkiej historii (69-79), [w:] Ch. Chabanis, Śmierć..., 
op.cit., s.77.
6 L. Brussel, A Discourse Theoretical Approach to Death and Dying, [in:] L. Brussel, N. Car-
pentier ed., The Social Construction of Death, Basingstoke 2014: Palgrave Macmillan, s.13-33.
7 B. Tobiasz-Adamczyk, J. Bajka, P. Łysy, Trudności życiowe jako element życia w starości. 
[w:] B. Synak red., Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Gdańsk 2000: Wyd. 
Uniwersytetu Gdańskiego; R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci: etyczne problemy 
współczesności. Kraków2002: Zakamycze.
8 E. Szwałkiewicz, Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla Polski, Medyczne. Forum Opie-
ki Długoterminowej, 2006, 2, s.1-6; K. Szczerbińska, Problemy opieki zdrowotnej nad ludźmi 
w podeszłym wieku [w:] A. Czupryna, S. Piździoch, A. Ryś, W. C. Włodarczyk red., Zdrowie 
publiczne: wybrane zagadnienia, t.2, Kraków 2001: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne 

‘Vesalius’. 
9 G. Marcel, Być i mieć. Warszawa 1986: PAX. P. Marcinek, Funkcjonowanie intelektualne 
i subiektywna jakość życia u osób w wieku emerytalnym, Gerontologia Polska. 2007, 3, t.15, 
 s.78-79; A. Matuszewski, Poziom noetyczności a postawa wobec śmierci. Pelplin 2002: 
Bernardinum.
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poszukiwała aktywności, które mogłyby wypełnić nadmiar niezagospodarowa-
nego czasu10. B. Suchodolski przedstawia trzy orientacje życiowe, które są cha-
rakterystyczne dla osób samotnych: ku sobie, ku ludziom i ku światu. Postawa 

„ku sobie” jest widoczna u osób, które robią wszystko tylko dla siebie, styl ten 
może pogłębiać samotność i izolację. Orientacja „ku ludziom” dotyczy osób, 
które poświęcają się w całości dla innych, postawa ta może łączyć się z zupełną 
rezygnacją z własnych planów, ambicji, co powodować może poczucie pustki, 
bezsensu, a nawet utratę dotychczasowego sensu życia. W orientacji „ku świa-
tu” człowiek skierowany jest w stronę obiektywnej rzeczywistości i realnych 
problemów, niesie to za sobą niebezpieczeństwo zapomnienia o sobie samym, 
o innych, a nawet zaburzenia własnej osobowości, pojawiania się oschłości  
w stosunkach międzyludzkich i przesadnej surowości, gdy to, w co wierzy 
człowiek, okazuje się złudne, jednostka ponosi klęskę, brak jej oparcia w sobie 
i innych, a to powoduje poczucie osamotnienia. Każdy ze stylów może pro-
wadzić do osiągnięcia wysokiej jakości życia, gdy jest związany z wyznawanym  
i realizowanym systemem wartości, ale może także stać się przyczyną nega-
tywnych konsekwencji, które mają także charakter społeczny11. Grecki medyk 
pomagał bogom w przywracaniu zdrowia – był konserwatorem kosmicznego 
porządku. Lekarz XIX stulecia był sprzymierzeńcem życia (i ciała) w walce 
z chorobą i śmiercią, a jego służba życiu (i ciału) stanowiła funkcję strachu 
przed nicością putrefakcji. Stając się naukową, medycyna wzmaga właściwy 
ludzkiej naturze lęk przed (mitologicznym) chaosem jako będącym przeci-
wieństwem uporządkowanego kosmosu złem, chorobą i rozpadem śmierci12.

Tajemnica raziła trwogą, zmuszając społeczeństwa i medyków do coraz 
bardziej intensywnych zabiegów wokół cielesności. Zrównane z mani-
festacją życia ciało przejmowało jego funkcję i symbolikę, stając się po-
lem walki z chorobą i śmiercią. Za najgroźniejszego przeciwnika Thana-
tosa uznawany jest Eros. Stąd też strach przed pojęciowo nie nazwaną 
odwrotną stroną śmierci spotęgował i utrwalił erotyzację cielesności. 
Medykalizując, patalogizując i pedagogizując seksualność społeczeń-
stwo chciało (i nadal chce) zapanować nad życiem, aby przez zdobytą 
władzą kontrolować śmierć, wzmacniając i właściwie gospodarując  

10 M. Nerło, Mądrość w okresie późnej dorosłości jako efekt indywidualizacji rozwoju, [w:]  
A.I. Brzezińska, K. Ober – Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska red., Szanse rozwoju w okresie 
późnej dorosłości, Poznań 2007: Wyd. Fundacji Humaniora; U. Nowakowska, Starość nie 
radość?. Edukacja Dorosłych, 2006, 4, s.115-119; L. Lassota, Satysfakcja z życia emerytów  
w Polsce i w Niemczech( 23-29), [w:] S. Steuden, M. Marczuk red., Starzenie się a satysfakcja 
z życia, Lublin 2006: Wyd. KUL.
11 B. Suchodolski, Kształt życia, Warszawa 1979: NK; B. Suchodolski, Kim jest człowiek, 
Warszawa 1985: WP.
12 K. Szewczyk, Bioetyka..., op.cit., s.29; A. Corbin, We władzy..., op.cit.



324

ROZDZIAŁ 10

 witalnością. Rządy suwerena nad skończonością zastąpiło panowanie 
nad życiem – biowładza, jak ją nazywa Foucault13.

W życiu seniora następuje szereg strat, ograniczenie kontaktów towarzy-
skich związane z przejściem na emeryturę oraz problemy zdrowotne. Dlatego 
wówczas rodzina jako instytucja i wspólnota stanowią środowisko, w którym 
osoba starsza może zaspokajać swoje potrzeby i odnaleźć swoje miejsce, po-
przez pełnione w niej zadania odgrywa szczególna rolę14. Poczucie przynależ-
ności, akceptacji i miłości ważne jest dla człowieka na każdym etapie rozwoju. 
Posiadanie wokół siebie bliskich ludzi oraz możliwość wspólnego przeżywania, 
dzielenia się swoimi troskami i radościami z najbliższymi wpływa korzystnie 
na satysfakcję z życia. Ludzie w jesieni swojego życia potrzebują osób bliskich, 
rodziny, z którą łączyłyby ich pozytywne i satysfakcjonujące relacje, gdyż 
właśnie one umożliwiają realizację potrzeb, wpływając pozytywnie na jakość 
życia15.

Pozytywny bilans życiowy wynika z poczucia ładu wewnętrznego, któ-
ry ma wpływ na samopoczucie seniora. Fakt ten często jest wykorzystywany  
w przygotowywaniu zajęć aktywizujących dla ludzi starszych i wynika z po-
trzeby uporządkowania przeszłości. Poza tym, dopóki człowiek czuje się po-
trzebny i może jeszcze wesprzeć innych nie pozwala sobie na wycofanie się  
z życia16. Wyniki badań z końca XX wieku zaprezentowane przez M. Su-
sułowską pokazują, że młodsze dzieci postrzegają osoby starsze jako miłe  
i dobre, utożsamiając je z rolą babci i dziadka, starsze dzieci posiadają już  
 
 

13 K. Szewczyk, Bioetyka..., op.cit., s.29; A. Corbin, We władzy..., op.cit.; M. Foucault, Histo-
ria seksualności..., op.cit.; Z. Bauman, Ciało i przemoc..., op.cit.; Z. Bauman, Śmierć..., op.cit.
14 D. Zawadzka, M. Stalmach, Problemy psychologiczne osób w okresie starości. Cz. I. Naj-
ważniejsze wyzwania i trudności. Hygeia Public Health, 2015, 50(2), s. 298-304.
15 R. Konieczna-Woźniak, Wpływ relacji..., op.cit., s.202; E. Erikson, Dopełniony cykl życia. 
Poznań 2002: Dom Wydawniczy REBIS, s.63; E. Eriksson, B. Lindström, Antonovsky’s sense 
of coherence scale and its relation with quality of life: a systematic reviwe. J Epidemiol Commu-
nity Health, 2007, 61, s. 938-944; E. Eriksson, B. Lindström, Validity of Antonovsky’s sense 
of coherence scale: a systematic review. J Epidemiol Community Health, 2005, 59, s. 460-466.
16 L. Lassota, Satysfakcja..., op.cit., s. 25-26; L. Lassota, Poczucie koherencji wyznacznikiem ja-
kości zdrowia i satysfakcji z życia seniora (35-41) [w:] N. Kurhalyuk, P. Kamiński red., Ekofizjo-
logiczne uwarunkowania zdrowia człowieka, Słupsk 2010: Wyd. Słupski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku; K. Sosnowska, Jakość życia seniorów we współczesnej rodzinie (41-47), [w:] J.K. Stęp-
kowska, K. M. Stępkowska, Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna, 
Lublin 2012: Politechnika Lubelska; A. Mielczarek, Człowiek stary w domu pomocy społecznej. 
Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej. Toruń 2010: Wyd. Naukowe „AKAPIT”, 
s.121, A. Mielczarek, Determinanty jakości życia seniorów w domu pomocy społecznej (297-
312), [w:] A. Zych red., Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, Łask 2012: Progres.
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bardziej zróżnicowany ich obraz i postrzegają je jako zmęczone, schorowane 
i samotne17.

R. N. Butler wprowadził pojęcie ageizmu, oznaczające negatywne po-
stawy i stereotypy na temat osób starszych, postrzeganie ich jako słabych, 
schorowanych, niekompetentnych, nieatrakcyjnych oraz aseksualnych18, oraz 
działania dyskryminujące ludzi starszych, na przykład w dostępie do edukacji, 
zatrudnienia. Butler zwraca uwagę, że postawy, dyskryminacyjne zachowania, 
normy i polityka są ze sobą powiązane. Są one związane z przekształcaniem się 
procesu starzenia się człowieka w problem społeczny19, których konsekwen-
cje dotyczą wszystkich osób wkraczających w ten okres życia20. Najczęstszym 
powodem negatywnych postaw i dyskryminacyjnych działań w stosunku do 
osób starszych jest gerontofobia, czyli lęk młodych ludzi przed starością oraz 
lęk przed śmiercią21. Wymienia się takie rodzaje dyskryminacji wiekowej (age-
izmu) jak: - dystansowanie się – unikanie bliskich kontaktów z osobami star-
szymi; - dewaluowanie – upowszechnianie przekonań, co do negatywnych 
cech ludzi starszych22; - delegitymizacja – utrwalanie za pomocą aktów praw-
nych negatywnego stosunku jednej grupy osób do innej, co w konsekwencji 

17 M. Susułowska, Psychologia starzenia się, Warszawa 1989: PIW.
18 F.J. Flynn, Having an open mind: The impact of openness to experience on interracial 
attitudes and impression formation. Journal of Personality and Social Psychology, 2005, 88, 
s.816-826; A.D. Galinsky, G.B., Moskowitz, Perspective taking: Decreasing stereotype ex-
pression, stereotype accessibility and in-group favoritism. Journal of Personality and Social 
Psychology, 2000, 78, s.708-724; D.E. Rupp, S.J., Vodanovich,M., Credé, Age bias in the 
workplace: The impact of ageism and causal attributions. Journal of Applied Social Psychology, 
2006, 36, s.1337-1364; L.K. Schwartz, J.P., Simmons, Contact quality and attitudes toward 
the elderly, Educational Gerontology, 2001, 27, s.127-137; C.G. Sibley, J., Duckitt, Personal-
ity and Prejudice: A Meta-Analysis and Theoretical Review. Personality and Social Psychology 
Review, 2008, 12(3), s.248-279; J., Sidanius, F., Pratto, Social dominance: An intergroup 
theory of social hierarchy and oppression. Cambridge, UK 1999: Cambridge University Press.
19 Z. Woźniak–Hasik, Problem dyskryminacji ze względu na wiek. Warszawa 2007: Mazo-
wieckie Centrum Zdrowia Publicznego; L., Zając-Lamparska, Współczesny obraz człowieka 
starszego wśród młodych dorosłych. Polskie Forum Psychologiczne, 2008, 13(2), s.124-140.
20 E.R., Ansello, Age-ism: The subtle stereotype. Childhood Education, 1978, 54(3), s.118-
122; A., Arluke, J., Levin, Another stereotype: Old age as a second childhood. Aging, 1984, 
346, s.7-11.
21 V. Boudjemad, K. Gana, Ageism: adaptation of the Fraboni of Ageism Scale-Revised to the 
French language and testing the effects of empathy, social dominance orientation and dogma-
tism on ageism. Canadian Journal on Aging, 2009, 28(4), s.371-389; S.S., Boswell, Predicting 
trainee ageism using knowledge, anxiety, compassion, and contact with older adults. Educa-
tional Gerontology, 2012, 38, s.733-741.
22 B.R. Levy, M.R. Banaji, Implicit ageism (49-75) [w:] T.D., Nelson, red., Ageism. Stereo-
typing and prejudice against older persons, Cambridge, Mass., London 2002: MIT Press;  
M., Lieberman, H., Peskin, H. Adult life crises, (119-143) [w:] J. Birren, R. Sloane, D. Cohen, 
red., Handbook of mental health and aging (119-143). San Diego, CA 1992: Academic Press; 
M.E., Linden, . Effects of social attitudes on the mental health of the aging. Geriatrics, 1957, 
12, s.109-114.
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prowadzi do tego, że jedna grupa zostaje pozbawiona określonych praw23;  
- segregacja – izolowanie jednostek lub grup od środowiska społecznego24. 

Okres starości staje się więc dla człowieka starszego traumatyczny, 
szczególnie w takim społeczeństwie, w którym następują szybkie przemiany 
cywilizacyjne oraz występuje wiele zagrożeń25. Zdaniem psychologów czło-
wiek lepiej znosi trudne sytuacje, gdy widzi perspektywę korzystnych zmian.  
W okresie starości, która jest nazywana często ostatnią fazą życia takiej per-
spektywy trudno jest się doszukiwać, dlatego wiele zdarzeń krytycznych wpły-
wa na osobę w starszym wieku bardzo stresogennie. Starość jest okresem wy-
zwania dla jednostki, która musi zmagać się z nieuchronną naturą biologii 
oraz jest uwikłana w liczne zdarzenia kryzysowe, które w tym okresie życia 
są dość typowe. W psychologii możemy natknąć się na takie nazwy tego eta-
pu, jak „okres strat” lub „kryzys starości”26. Najczęściej występującymi zda-
rzeniami krytycznymi, które wpisane są w ten etap życia to: utrata zdrowia  
i witalności, atrakcyjności, najbliższych osób, pracy i związane z tym przejście 

23 T.D. Nelson, Ageism: Prejudice against our feared future self. Journal of Social Issues. 2005, 
61(2), s.207–221; R.Nuessel, The language of ageism. The Gerontologist, 22(3), s.273-276; 
E.B. Palmore, Ageism: negative and positive. New York 1990: Springer Publish Company; 
M. Pavlović, D. Purić, Basic personality traits as correlates of implicit prejudice. Primenjena 
Psihologija, 2016,9(2), s.125-140; C.W. Perdue, J.F. Dovidio, M.B. Gurtman, R.B. Tyler,  
Us and them: Social categorization and the process of intergroup bias. Journal of Personality 
and Social Psychology, 1990, 9(3), s.475-486.
24 K. Grainger, K. Atkinson, N. Coupland, Responding to the elderly: Trobles talk in the 
caring context (192-212), [w:] H. Giles, N. Coupland, J. Wiemann red., Communication, 
health, and the elderly, New York 1990: Manchester University Press; L., Grant, Effects of 
ageism on individual and health care providers' responses to healthy aging. Health and So-
cial Work, 1996, 21, s.9-15; M., Gresham, The infantilization of the elderly. Nursing Forum, 
1973, 15, s.196-209; P. Golde, N. Kogan, A sentence completion procedure for assessing atti-
tudes toward old people. Journal of Gerontology, 1959, 14, s.355–360; C.S. Hall, G. Lindzey,  
J.B. Campbell, Teorie osobowości. Warszawa 2004: Wydawnictwo Naukowe PWN;  
D.Z. Hambrick, DT.A. Salthouse, E.J. Meinz,. Predictors of crossword puzzle proficiency and 
moderators of age-cognition relations. Journal of Experimental Psychology: General, 1999, 
128, s.131–164; D.L. Hamilton, J.W. Sherman, Stereotypes (1-68), [w:] R.S., Wyer, Jr. T.K., 
Srull, red., Handbook of social cognition: Basic processes; Applications. Hillsdale, New York 
1994: Lawrence Erlbaum Associates; L.A., Harris, S., Dollinger, Individual differences in 
personality traits and anxiety about aging. Personality and Individual Differences, 2003, 34, 
s.187-194.
25 H. Zielińska-Więczkowska, K. Kędziora-Kornatowska, T. Kornatowski, Starość jako wy-
zwanie. Gerontologia Polska, 2008, 16, nr 3, s.131-136; I. Ziemski, Dlaczego śmierć: filozofia  
i mity wobec śmierci (19-34), [w:] J. Hartman, M. Szabat red., Problematyka umierania  
i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Warszawa 2016: Wolters Kluwer.
26 Z. Woźniak–Hasik, Problem dyskryminacji ze względu na wiek. Warszawa 2007: Mazo-
wieckie Centrum Zdrowia Publicznego; L. Zając-Lamparska, Współczesny obraz człowieka 
starszego wśród młodych dorosłych. Polskie Forum Psychologiczne, 2008, 13(2), s.124-140;  
K. Kurowska, I. Bąk, Poczucie koherencji (SOC) a funkcjonowanie w codziennym życiu 
mieszkańców domów pomocy społecznej dla przewlekle i somatycznie chorych. Psychogeria-
tria Polska 2010,7(2), s.37-44.
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na emeryturę, niekiedy prestiżu zawodowego, perspektywy własnej śmierci. 
Sytuacje krytyczne zawsze są dla człowieka źródłem wielu trosk, lęków i ży-
ciowych zmagań27.

Czas zajmuje ważne miejsce w okresie starości 28, jest integralną częścią 
życia, pozwala porządkować różne fakty i zdarzenia, które miały miejsce,  
a także kształtuje tożsamość człowieka. Sposób przeżywania czasu jest zależny 
od wieku, stanu zdrowia, doświadczeń i okoliczności29. Postrzeganie czasu 
przez człowieka zmienia się wraz z upływem życia. Człowiek stary ma po-
czucie szybszego upływu czasu, proporcje między przeszłością a przyszłością 
ulegają zmianie, gdyż przyszłość podlega skróceniu. Istnieje założenie, że 
przyszłość stanowi dla osoby perspektywę czasową o porównywalnym zna-
czeniu jak przeszłość, ale tylko wtedy, gdy jest ona związana z nakreślony-
mi przez człowieka starego celami. Osiąganie wyznaczonych celów dostarcza  
w każdym okresie życia poczucie zadowolenia i przeświadczenia o sensie życia. 
Okres starości stanowi nową konfigurację przeszłości i przyszłości; jest to czas,  
w którym człowiek dokonuje ponownej oceny swojego życia oraz reinterpre-
tacji wydarzeń. Spostrzeganie czasu może istotnie wpływać na sposób adapta-
cji do starości, a także integrować osobowość. W okresie późnej starości czło-
wiek dąży do integracji psychiki, która wymaga powrotu do przeszłości, aby 
ponownie zinterpretować wcześniejsze wydarzenia uwzględniając przy tym 
wymogi codziennego życia oraz świadomość zbliżającej się śmierci30. Czło-

27 O. Czerniawska, Style życia w starości. Łódź 1998; Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-
-Ekonomicznej; A. Guzowski, Postawy wobec śmierci (29-51), [w:] A. Guzowski, E. Krajew-
ska-Kułak, G. Bejda, red., Kultura śmierci, kultura umierania. Tom 1, Białystok 2016: Uni-
wersytet Medyczny w Białymstoku; Ł. Grzendzicki, Postawy człowieka wobec śmierci. Studia 
Koszalińsko-Kołobrzeskie 2009, 14, s.63-80; I. Heszen, H.Sęk,  Psychologia zdrowia. War-
szawa 2007: PWN; Z. Nowak-Kapusta, G. Franek, K. Leszczyńska, M. Ćmiel-Giergielewicz, 
Charakterystyka wybranych elementów sytuacji społeczno-zdrowotnej mieszkańców domów 
pomocy społecznej z uwzględnieniem występowania u nich objawów depresji, Gerontologia 
Polska, 2017, 25, s.5-11; M. Nozari, Y. Dousti, Attitude Toward Death in Health People 
and Patients With Diabetes and Cancer. Iran J Cancer Prev, 2013, 6, 2, s.95-100; A. Worsz-
tynowicz, Doświadczanie wsparcia społecznego a poczucie koherencji (151-164), [w:] H. Sęk, 
T. Pasikowski red., Zdrowie - stres - zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia, 
Poznań 2001: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
28 Z. Waleszczuk, Misterium śmierci jako pytanie o sens życia – doświadczenie hospicjum 
(247-271), [w:] J. Stala, N. Bravena red., Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci, Kraków 
2013: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe; L. Iverach,  
R. Menzies, R. Menzies, Death anxiety and its role in psychopathology: Reviewing the stated 
of a transdiagnostic construct. Clinical Psychology Review 2014, 34, s.580-593.
29 S. Steuden, Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2014: PWN.
30 H. Zielińska-Więczkowska, K. Kędziora-Kornatowska, T. Kornatowski, Starość jako wy-
zwanie. Gerontologia Polska, 2008, 16, 3, s.131-136; I. Ziemski, Dlaczego śmierć: filozofia  
i mity wobec śmierci (19-34), [w:] J. Hartman, M. Szabat red., Problematyka umierania  
i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Warszawa 2016: Wolters Kluwer; 
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wiek przywołując wspomnienia dokonuje ich przeglądu, analizuje je, pod-
sumowuje, przekształca i ocenia, w konsekwencji czego człowiek może dojść 
do wniosku, że dobrze przeżył życie lub też odwrotnie do poczucia porażki, 
niespełnienia i zmarnowania życia. Dodatnia reinterpretacja doświadczeń po-
zwala zwrócić się ku przyszłości w sposób pozytywny, co daje nadzieję i po-
czucie sensu życia31. 

Okres starości jest ostatnią fazą rozwojową, końcowym etapem życia, ale 
także wynikiem wcześniejszych doświadczeń życiowych; określana jest rów-
nież jako złożone jednostkowe doświadczenie egzystencjalne, a lepsze rozu-
mienie jej zapewnia pełniejsze jej przeżywanie. Dzięki zrozumieniu, traktuje 
się ją nie tylko jako dożywanie życia, ale także jako świadome, autokreacyjne 
doświadczenie. Na pomyślną starość składa się akceptacja swojego losu oraz 
siebie, która jest kształtowana przez całe życie a także pomyślne dotychczaso-
we życie32. Pozwala to nabrać dystansu do zdarzeń, które następują pomimo 
braku wpływu człowieka oraz zachować pogodę ducha, czyli na ujawnienie się 
mądrości transcendentnej. Ważne miejsce w życiu jednostki może zajmować 
religia i życie duchowe. Dzięki temu, osoby, których kres egzystencji może 
niedługo nastąpić, mogą w religii odnaleźć ukojnie oraz radość, a także mogą 
czuć się bardziej potrzebne. Życie duchowe może stanowić dla nich element 
o charakterze terapeutycznym. Bardzo ważnym zadaniem jest również zaak-
ceptowanie faktu przemijania oraz zmieniających się warunków egzystencji33. 
Wiąże się to z lękiem przed śmiercią, który może zostać złagodzony poprzez 
dostrzeganie sensu przeżytych lat oraz dodatni bilans życia. Z tym zadaniem 
ściśle powiązane jest także kształtowanie nawyków prozdrowotnych, które 
mogą wpłynąć na wolniejsze starzenie się organizmu i opóźnienie końca eg-
zystencji34. Pogarszający się stan osoby chorej, który ciągle postępuje i wyklu-
cza w zasadzie szansę na poprawę czy remisję objawów, wskazuje na ostatnią 

M. Świderska, Obawy związane ze starością. Pedagogika Rodziny, 2015, 5 (3), s.137-150; 
J. Terelak, Człowiek i stres. Bydgoszcz-Warszawa 2008: Oficyna Wydawnicza Branta;  
K. Błaszczuk, Żałoba jako sytuacja kryzysowa, (121-136), [w:] J. Kurtyka-Chałas, J. Truszkow-
ska red., Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2016: Wydawnictwo Naukowe 
UKSW; D. Zawadzka, M. Stalmach, Problemy psychologiczne osób w okresie starości. Cz. I. 
Najważniejsze wyzwania i trudności. Hygeia Public Health, 2015, 50 (2), 298-304; M. Świder-
ska, Obawy związane ze starością (137-150). Pedagogika Rodziny, 2015, 5 (3), s.143.
31 M. Łuszczyńska, Hermeneutyka straty i śmierci w praktycznym działaniu pomocowym wo-
bec osób umierających, w tym starszych (99-119), [w:] J. Kurtyka-Chałas, J. Truszkowska red., 
Żałoba..., op.cit.
32 E. Dubas, Starość znana i nieznana – wybrane refleksje nad współczesną starością (135-152). 
Rocznik Andragogiczny, 2013, t. 20, s.150.
33 S. Steuden, K. Janowski, red., Psychospołeczne konteksty doświadczania straty, Lublin 
2009; Wydawnictwo KUL.
34 D. Zawadzka, M. Stalmach, Problemy…, op.cit., s.301.
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fazę życia człowieka – jej finał, czyli śmierć, poprzedza ją często agonia czy 
stopniowa utrata funkcji życiowych. Niekiedy pacjentom trudno jest odróż-
nić bycie chorym od rozpoczętego już procesu umierania. Określenie tego 
charakteryzuje się ich subiektywizmem i nawet lekarze mogą mieć inne zda-
nia, co do momentu, w którym pacjent zaczyna umierać. Osoby starsze, któ-
re są świadome bliskiego nadejścia końca swojego życia z powodu choroby 
mogą zamykać się w sobie, wycofywać z kontaktów ze światem zewnętrznym.  
W tym wypadku śmierć biologiczna jest wyprzedzana przez śmierć psychiczną, 
która przejawia się brakiem obecności psychicznej jednostki, i społeczną na-
stępującą w przypadku, gdy nikt się nim nie interesuje, rodzina umieściła go 
w DPS-ie lub hospicjum i przestała odwiedzać35.

Łatwiej jest jednostce pogodzić się z nadchodzącą śmiercią, gdy inni 
szanują prawa człowieka umierającego, które dotyczą36:

1. Godnej śmierci.
2. Możliwości umierania we własnym domu.
3. Rzetelnej informacji o stanie zdrowia.
4. Zwalczania bólu fizycznego.
5. Troski i pielęgnacji.
6. Możliwości wyrażania swoich uczuć, głównie na temat cierpienia i śmierci.
7. Swobodnego kontaktu z rodziną.
8. Udzielonej pomocy psychologicznej i wsparcia duchowego.
9. Decyzji o rezygnacji z uporczywej terapii.
10. Świadomości o poszanowaniu ciała umierającego po śmierci37.

Wypełnienie tych praw wobec osoby umierającej, okazanie jej szacunku 
i wsparcia, pozwoli jej na zaakceptowanie własnej sytuacji i sprawi, że ostatnie 
chwile życia będą wypełnione spokojem, a lęk przed śmiercią nie będzie aż 
tak wielki38. 

Postawy wobec śmierci seniorów były przedmiotem badań wielu bada-
czy. Izdebski, Jurga i Kosiol przeprowadzili na przełomie 2011 i 2012 roku 

35 A. Ostrowska, Śmierć w doświadczeniu..., op.cit., s.96-98.
36 M. Gałuszko, Świętość życia versus jakość życia (19-27), [w:] J. Kolbuszewski red., Proble-
my..., op.cit., 2006; B. Gembala, W kierunku Ars Moriendi. Elementy duchowości w towa-
rzyszeniu umierającym (43-52), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2001; H. Pera, 
Sam nie podołam (177-250), [w:] H. Bortnowska red., Sens choroby..., op.cit.
37 L. Patyjewicz, K. Marczewski, Prawa moralne człowieka umierającego (79-90), [w:] J. Kol-
buszewski red., Problemy..., op.cit. 2006; P. Hebblethwiete, Czy istnieje teologia śmierci? 
(303-319), [w:] Bortnowska red., Sens choroby..., op.cit.
38 K., Bomber, O., Komarnicka-Jędrzejewska, Godność i śmierć w umieraniu (52-61), [w:] 
A. Guzowski, E. Krajewska-Kułak, G. Bejda, red., Kultura śmierci, kultura umierania. Tom 1, 
Białystok 2016: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, s.51-59.
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badania dotyczące bilansu życia a postawą wobec śmierci seniorów. Udział 
wzięło 75 osób (43 kobiety i 32 mężczyzn) w wieku od 60 do 87 lat.  
W badaniu użyto Kwestionariusza Bilansu Życiowego skonstruowanego przez 
Izdebskiego i Polak oraz Skali Postawy wobec Śmierci Makselona. Z otrzyma-
nych danych wynika, że osoby pozostające w związkach małżeńskich charak-
teryzowały się korzystniejszym bilansem życiowym; im korzystniejszy był on, 
tym samoocena stanu zdrowia osób badanych była wyższa. Poziom bilansu 
życiowego korelował istotnie z jedną skalą w kwestionariuszu Postawy wo-
bec Śmierci (Centralnością). Była to korelacja ujemna o wartości r = –0,26 
(p=0,026), co oznacza, że im bardziej negatywny bilans życiowy, tym oso-
ba badana częściej rozmyślała nad własną śmiercią, zajmowała ona bardziej 
centralne miejsce w jej świadomości. Osoby badane charakteryzowały się 
większym dystansem do śmierci, im korzystniejszy bilans życiowy posiada-
ły. Wiek badanych korelował dodatnio w sposób istotny z takimi postawami 
wobec śmierci jak: Groza (r=0,35; p=0,002), Koncentracja na myślach i uczu-
ciach związanych ze śmiercią bliskich (r=0,40; p=0,001), Konieczność (r=0,23; 
p=0,044), Wartość (r=0,29; p=0,013) oraz Destrukcyjność (r=0,33; p=0,004). 
Istotna korelacja ujemna występowała wobec oceny stanu zdrowia (r=–0,24; 
p=0,037). Najsilniejsza korelacja wystąpiła pomiędzy wiekiem a Koncentra-
cją na myślach i uczuciach związanych ze śmiercią bliskich. Wyniki poka-
zały również istotne korelacje między akceptacją śmierci oraz postrzeganiem 
śmierci jako a wykształceniem osób badanych. Im wyższe wykształcenie osoba 
badana posiadała, tym miała niższy poziom akceptacji śmierci oraz niższy sto-
pień postrzegania jej jako tajemnicy39.

Z kolei J. Makselon przeprowadził badania, których celem było odpo-
wiedzenie na pytanie: czy istnieją związki między poziomem poczucia sen-
su życia i postawą wobec śmierci? Do badania użyto dwa standaryzowane 
testy. Za pomocą Skali sensu życia ustalono poziom poczucia sensu życia  
i wyodrębniono dwie grupy psychometryczne, natomiast dzięki danym z In-
wentarza postawy wobec śmierci określono postawę wobec śmierci. Analizując 
związek poziomu poczucia sensu życia ze strukturą postawy wobec śmierci 
nie zauważono radykalnych, czyli jakościowych różnic w wymiarach postawy 
wobec śmierci między osobami z wysokim i niskim sensem życia. Wyniki 
wykazały ilościowe różnice pomiędzy osobami z wysokim sensem życia a oso-
bami o niskim poczuciu. Osoby z wysokim poczuciem sensu życia rzadziej 

39 P. Izdebski, M. Jurga, N. Kosiol, Bilans życiowy a postawa wobec śmierci w późnej dorosło-
ści. Gerontologia Polska, 2012, 20, 4, s. 155-159.
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dostrzegają konieczność śmierci i jej tajemniczość, odczuwają także mniej-
szy lęk wobec niej. Najwyższym wymiarem, jaki osiągnięto w poszczególnym 
czynniku postawy wobec śmierci, była Tajemniczość. Istotne różnice wystę-
pują w poziomie poszczególnych wymiarów, do których zalicza się następu-
jące cztery: Centralność, Konieczność, Tajemniczość i Grozę. Osoby z wysokim 
sensem życia w wyższym stopniu uznają konieczność śmierci, nieco częściej  
o niej myślą, przypisują jej mniejszą tajemniczość i mniej się jej boją. Central-
ność problematyki śmierci, inaczej jest konstytuowana w grupie osób z niskim 
poczuciem sensu życia a inaczej u osób z wysokim poczuciem sensu. W grupie 
pierwszej związana jest z przeżywaniem śmierci w aspekcie jej tragiczności, 
wartości i konieczności. W drugiej grupie dodatnią korelację widzimy 
jedynie z wymiarem wartości śmierci, występuje również ujemne powiązanie  
z wymiarem tragiczności śmierci. Podstawową zmienną, wyznaczającą 
widzenie śmierci przez badanych respondentów, jest nie tyle poziom sensu 
życia, co dystans do własnej śmierci40. Wandrasz badał związek między religij-
nością a postawą wobec śmierci w grupie liczącej 192 osoby przewlekle chore. 
Na podstawie przeprowadzonego badania ustalono, że:

1. Im większa religijność, tym częściej człowiek w obliczu trudnych sytuacji, 
jak śmierć bliskiej osoby czy choroba, myśli o śmierci.
2. Poczucie zależności od Boga sprawia, że człowiek częściej doznaje ulgi na 
skutek myślenia o śmierci.
3. Większa identyfikacja z Jezusem Chrystusem powoduje większą gotowość 
do rozmów o umieraniu i śmierci.
4. Im większe odczuwanie zależności od Boga, identyfikacja z Jezusem Chry-
stusem, tym mniejszy strach przed śmiercią.

Wnioski z przeprowadzonych badań potwierdzają zależność między po-
stawą wobec Boga a postawą wobec śmierci i związany z nią aspektami41.

Innym badaniem Wandrasza było dookreślenie związku między religij-
nymi stylami poznawczymi a postawami wobec śmierci. Zastosował on trzy 
testy psychologiczne: Skalę Wiary Post-Krytycznej Hutsebauta, Inwentarz Po-
staw wobec Śmierci Makselona oraz Skalę Postaw Religijnych Prężyny. Otrzy-
mane wyniki dowiodły, że istnieje zależność pomiędzy wyodrębnionymi ty-
pami postawy religijnej a postawami wobec śmierci. Na podstawie wyników 

40 J. Makselon, Struktura wartości,… op.cit., s.75-90.
41 M. Wandrasz, Religijne style poznawcze a postawa wobec śmierci (317-360), [w:] J. Mak-
selon red., Człowiek..., op.cit., s.340-353; M., Wandrasz, Religijność a postawa wobec śmierci  
u osób przewlekle chorych (337-360), [w:] J. Makselon red., Człowiek..., op.cit.
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wiadomo, że osoby z religijnością ortodoksyjną zdają się prezentować naj-
bardziej pozytywny obraz postaw wobec śmierci. Autor jednak zaznacza, aby 
wyniki badań i ich analizy należy traktować pilotażowo42.

Kolejne badanie skupiało się na jednym z komponentów postawy wobec 
śmierci – lęku i zostało przeprowadzone wśród studentów trzech krajów –  
Malezji, Turcji i Stanach Zjednoczonych. Głównym celem była ocena związ-
ku pomiędzy religijnością a lękiem przed śmiercią. Dowiedziono, że religij-
ność nie zmniejsza lęku przed kresem życia, choć hipotezy zakładały odwrot-
ność. Religia wydaje się być pozytywnie skorelowana z lękiem przed śmiercią. 
Autorzy zaproponowali teorię umierania (DA), która zakłada, że lęk związany 
ze śmiercią jest nieunikniony, ponieważ umieraniu często towarzyszy znaczny 
ból a śmierć przynosi koniec przyjemności oraz kontraktów społecznych43.

Piotrowski i Żemojtel-Piotrowska w swoim badaniu wykazali, że po-
ziom fascynacji śmiercią nie może być wyjaśniany zmiennymi temporalnymi.  
Z analiz wynika także, że poziom lęku przed śmiercią wzrasta wraz z pozio-
mem reaktywności emocjonalnej oraz z poziomem neurotyzmu i ekstrawersji, 
a poziom fascynacji śmiercią wraz z poziomem naurotyzmu. Badanie składało 
się z dwóch prób różniących się metodą badającą osobowość. Do badania 
użyto Skalę Fascynacji Śmiercią, Skalę Lęku przed Śmiercią oraz w zależności 
od próby Inwentarz Osobowości NEO-FFI albo Inwentarz Formalna Charakte-
rystyka zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT)44.

Szymołon badał związek między narcyzmem a postawą wobec śmierci. 
W tym celu wykorzystał Kwestionariusz Narcyzmu Ruskina i Halla oraz Skalę 
Postaw wobec Śmierci Makselona. Hipoteza zakładająca istotne powiązania po-
między narcyzmem i postawą wobec śmierci potwierdziła się.45

W badaniach dotyczących postaw wobec śmierci często wykorzystuje 
się Skalę Postaw wobec Śmierci Makselona46, która stanowi jedną z głównych 
metod wykorzystanych do przeprowadzenia badania postaw wobec śmierci. 
Stosunek ludzi do śmierci może zależeć od wielu czynników, dlatego tema-
ty związane ze śmiercią nie zostały wyczerpane w badaniach i można nadal  
 

42 M. Wandrasz, Religijne style…, op.cit., s.320-323, 333-335.
43 L. Ellis, E., Wahab, M., Ratnasingan, Religiosity and fear of Heath: a three – nation com-
parison (179-199), Mental Health, Religion & Culture, 2013, 16;2, s. 193-196.
44 J. Piotrowski, M., Żemojtel-Piotrowska, Postawa wobec śmierci a podstawowa struktura 
osobowości (199-216). Psychologia Jakości Życia, 2004, 3, 2, s.199, 208-209.
45 J. Szymołon, Narcyzm a postawa wobec śmierci, (307-316), [w:] J. Makselon red., Czło-
wiek..., op.cit., s.310-315.
46 J. Makselon, Struktura wartości a postawa wobec śmierci. Studium z tanatopsychologii. Lu-
blin 1983: KUL.
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zgłębiać istnienie związków między różnymi zmiennymi i postawami wobec 
śmierci i umierania47.

Jednym z ważniejszych czynników, mających wpływ na przyjęcie okre-
ślonej postawy wobec umierania i śmierci jest poczucie koherencji, które wy-
znacza sposób patrzenia na życie i świat, jest kształtowane przez doświadczenia 
życiowe. Im silniejsze poczucie koherencji tym człowiek ma lepsze predyspo-
zycje do radzenia sobie z trudnościami48. Badania własne w tym zakresie prze-
prowadzono w 2019 roku, wykorzystując Skalę Postaw wobec Śmierci (SPWŚ) 
oraz Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29)49.; w dwóch lubelskich Do-
mach Pomocy Społecznej50. Grupa badawcza składała się z 70 osób (35 kobiet 
i 35 mężczyzn) w wieku 75-85 lat. Otrzymane z badań wyniki pozwalają m.in. 
na stwierdzenie, że:

- poczucie koherencji współwystępuje z postawą wobec śmierci w grupie 
osób z wykształceniem zawodowym (r=0,581, p=0,006), a związek jest dodat-
ni i silny. Pozostałe wyniki okazały się być nieistotne statystycznie (p>0,05);

- poczucie koherencji współwystępuje z wymiarami postawy wobec 
śmierci takimi jak Konieczność (Ko) (r=0,519, p<0,05) oraz Wartość (Wa) 
(r=0,614, p<0,01) u osób badanych z wykształceniem zawodowym – związek 
jest dodatni i silny. Natomiast u badanych z wykształceniem wyższym Poczu-
cie koherencji współwystępuje z Tragicznością (Tr) (r=0,469, p<0,05) – zwią-
zek jest dodatni i umiarkowany.

Analiza statystyczna, badająca związek między dwiema zmiennymi po-
zwoliła na stwierdzenie, że:

47 B. Antoszewska, Umieranie, śmierć, strata, żałoba – wybrane aspekty (72-87), [w:] B. Anto-
szewska, J. Binnebesela red., Porozmawiajmy o śmierci…, Olsztyn 2014: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
48 L. Lassota, Poczucie koherencji wyznacznikiem jakości zdrowia i satysfakcji z życia senio-
ra. [w:] N. Kurhalyuk, P. Kamiński red., Ekofizjologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka. 
Słupsk 2010: Wyd. Słupski Uniwersytet Trzeciego wieku; U., Lehr, Psychologie des Alterns. 
Heidelberg 1984: Quelle & Meyer.
49 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. 
Warszawa 1995: Fundacja IPN.
50 J. Mesjasz, Klątwa czy dar przemijania? Studium z tanatopsychologii. Warszawa 2010: Difin 
SA; A. Mielczarek, Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecz-
nej i pracy socjalnej. Toruń 2010: Wyd. Naukowe „AKAPIT”; A. Mielczarek, Determinanty..., 
op.cit.; A. Mielczarek, Wolność i prawo do godnego życia w opiniach ludzi starszych, Praca socjalna, 
2005, 2, s.25-30; A. Moleszczuk, Jakość życia ludzi starych w aspekcie ich zdrowia (17-23), [w:]  
J.T. Kowalewski, P. Szukalski red., Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych 
i humanistycznych, Łódź 2008: Zakład Demografii UŁ; Z. Nowak-Kapusta, G. Franek,  
K. Leszczyńska, M. Ćmiel-Giergielewicz, Charakterystyka wybranych elementów sytuacji spo-
łeczno-zdrowotnej mieszkańców domów pomocy społecznej z uwzględnieniem występowania 
u nich objawów depresji, Gerontologia Polska, 2017, 25, s.5-11.
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1) Dla ogółu badanych:
- Istnieje związek między Tajemniczością a Poczuciem sensowności (r=0,208, 
p=0,015). Oznacza to, że im bardziej osoby z badanej grupy czują, że ich 
życie jest sensowne tym bardziej myślą o śmierci jako tajemnicy wywołującej 
poczucie niepewności.
2) Dla grupy kobiet:
- Istnieje związek między Tajemniczością a Poczuciem sensowności (r=0,259, 
p=0,037);

- Istnieje związek między Centralnością a Poczuciem sensowności (r=0,345, 
p=0,006).
Przebadane kobiety z DPS dostrzegają sens życia i uważają, że warto być zaan-
gażowanym w jego przebieg, ale jednocześnie śmierć wzbudza w nich niepew-
ność, a tematyka dotycząca umierania nasila się.
3) Dla grupy mężczyzn:
- Istnieje związek między Tajemniczością a Poczuciem zaradności (r=0,247, 
p=0,044).

Im większe przekonanie mężczyzn z DPS, że podołają napotkanym na 
swej drodze trudnościom tym bardziej postrzegają śmierć jako zagadkę. 

W wielu przeprowadzonych analizach statystycznych pojawił się związek 
między poczuciem zaradności oraz poczuciem sensowności a postawami wo-
bec śmierci w grupie osób z wykształceniem zawodowym. Zaradność, samo-
dzielność i praktyczne podejście do życia pozwala starszym ludziom odnaleźć 
się w świecie, którym rządzi młodość i piękno. Są oni pozostawiani sami sobie, 
ponieważ ich najbliżsi podążają za trendami, realizują się i często nie mają 
czasu na starzejących się członków swojej rodziny. Dzięki zaradności jakiej 
nauczyli się w życiu oraz przeświadczeniu, że potrafią sobie radzić z wyzwania-
mi pojawiającymi się na ich drodze postrzegają okres starości jako etap, przez 
który trzeba przebrnąć. Śmierć odbierają jako konieczność a postawa wobec 
śmierci wynika ze świadomości własnej zaradności i dostrzeganiu sensu we 
własnym życiu i naturalnych prawach rządzących światem. 

Ciekawe jest również podejście do tematu śmierci osób rozwiedzionych. 
Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących sytuacji życiowych. Osoby, 
które tego doświadczyły wiedzą, że potrafią radzić sobie z przyziemnymi pro-
blemami. Jednak z drugiej strony pojawia się u nich myśl, że stracili partnera, 
z którym mieli się zestarzeć i okres ten może być dla nich pełen samotno-
ści. Osoby, które nie ułożyły sobie ponownie życia z inną osobą, mogą oba-
wiać się, że w trudnych chwilach zostaną bez wsparcia czy będą ciężarem dla 
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swoich dzieci. Z tych właśnie powodów u osób rozwiedzionych rozwinęło się 
przekonanie, że śmierć jest zdarzeniem tragicznym51.

Poczucie satysfakcji życiowej ludzi starszych wynika z pozytywnej oceny 
wielu różnych aspektów życia. Osoby starsze idealizują przeszłość, natomiast 
przyszłości nie widzą już w tak pozytywny sposób. Ludzie starsi rzadziej oce-
niają swoje życie, jako szczęśliwe. Wśród czynników mogących przyczyniać 
się do obniżenia, jakości życia wraz z wiekiem zalicza się: pogarszający się 
stan zdrowia, zmniejszenie sprawności fizycznej, opuszczanie domu przez 
dzieci, przejście na emeryturę i związana z tym pogarszająca się sytuacja 
ekonomiczna52. 

Problematyka osób starszych stała się przedmiotem wielu badań. Każda 
osoba starsza posiada indywidualne doświadczenia życiowe, dlatego ten okres 
jest różnorodny oraz uwarunkowany wieloma czynnikami, indywidualnymi 
oraz społeczno-kulturowymi53. Wspólne dla tego okresu jest to, że człowiek 
dokonuje podsumowania dotychczas przeżytych lat, dokonuje bilansu życia  
i oceny satysfakcji z życia54. Istnieje kilka determinant satysfakcji życiowej 
osób starszych, a są nimi: kondycja zdrowotna związana ze sprawnością fizycz-
ną, poziom wykształcenia, sytuacja materialna, jakość relacji w rodzinie, opty-
mizm, poczucie koherencji. Ważnym jej wyznacznikiem jest bilans życiowy, 
w którym człowiek ponownie interpretuje swoje dokonania, straty, jak rów-
nież wielowymiarowe wsparcie jednostki na różnych etapach życia55. Według 
wielu przekonań aktywność życiowa jest czynnikiem związanym z poczuciem 
zadowolenia z życia, satysfakcji, użyteczności oraz poczucia własnej wartości. 
Z większości badań wynika, że aktywność społeczna wpływa pozytywnie na 

51 N. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych: inspiracje do edukacji w starości, Kraków 
2015: Oficyna Wydawnicza ‘Impuls’.
52 N. Pikała, red., Marginalizacja na rynku pracy: teorie a implikacje praktyczne, Kraków 
2014: Oficyna Wydawnicza ‘Impuls’; A. Chabior, A. Szpilit, ed. Ageing and old age as a task: 
health, activation, development, integration, Kraków 2014: Wydawnictwo Libron-Filip Loh-
ner, s.121-122; A. Chabior, Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych: 
między powinnością a profesją, Kraków 2017: Impuls.
53 N. Pikuła, Etos starości w aspekcie społecznym gerontologia dla pracowników socjalnych, 
Kraków 2011: WAM; N. Pikuła, Senior w przestrzeni społecznej, Warszawa 2013: Wydaw-
nictwo Borgis.
54 B. Bień, Starzenie się pomyślne – mit czy rzeczywistość, W kręgu rodziny dawniej i dzisiaj: 
materiały z konferencji Jesień życia – blaski i cienie. Rodzina – tradycja i współczesność, Bia-
łystok 2000: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, s.122-130; E. Trafiałek, Polska starość 
w dobie przemian, Katowice 2003: ‘Śląsk’; A. Mielczarek, Życie na emeryturze w warunkach 
polskich przemian systemowych: studium teoretyczno-diagnostyczne, Kielce 1998: WSP; 
A. Mielczarek, Starzenie się i starość: wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce 2006: 
Wszechnica Świętokrzyska; Mielczarek A., Determinanty..., op.cit., s.298.
55 H., Zielińska-Więczkowska, K., Kędziora-Kornatowska, T., Kornatowski, Starość jako wy-
zwanie. Gerontologia Polska, 2008, 16, 3, s.131-136.
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odczuwane zadowolenie z życia i poczucia jego sensu, gdy osoba przebywa 
na emeryturze. Aktywność można charakteryzować przez przyjmowany przez 
osoby styl życia. Styl życia rozumiany może być jako indywidualny system 
przekonań, wartości, sposobów percepcji świata, motywów działania czy 
reagowania56.

E. Trafiałek przeprowadziła badania, których celem była ocena funkcjo-
nowania psychicznego (jako części odczuwanej jakości życia) słuchaczy UTW 
w porównaniu z osobami starszymi nie podejmującymi tej formy aktywności. 
Badania trwały od grudnia 2006 roku do marca 2007 roku. Udział w ba-
daniu wzięło 185 dorosłych kobiet i mężczyzn, w tym 120 słuchaczy UTW  
w Kielcach i 65 osób niepodejmujących tej formy aktywności, które stanowiły 
grupę kontrolną, badane osoby były w grupie wiekowej 60-80 lat. W bada-
niach zastosowano polskojęzyczną wersję kwestionariusza WHOQOL-100, 
służącego do badania ogólnej jakości życia osób zdrowych i chorych. Istotne 
statystycznie różnice widoczne były w zakresie fizycznej jakości życia, pozio-
mu niezależności, funkcjonowania środowiskowego oraz duchowości. Porów-
nując funkcjonowanie psychiczne badanych osób, stwierdzono, że słuchacze 
UTW częściej niż osoby z grupy kontrolnej cieszyli się życiem, byli ogólnie 
zadowoleni oraz doświadczali pozytywnych uczuć, ale zdecydowanie mniej 
optymistycznie postrzegali przyszłość 57. 

Badania przeprowadzone przez Izdebskiego, Jurge i Kosiol58 wykazały, 
że osoby będące w związku małżeńskim charakteryzują się lepszym bilansem 
życiowym w porównaniu z innymi osobami. Wyniki badań wykazały również, 
że bilans życiowy koreluje ujemnie z jedną ze skal kwestionariusza Postawy 
wobec Śmierci (Centralnością), korelacja ta była ujemna. J. Makselon nato-
miast prowadził badania dotyczące poziomu poczucia sensu życia i postawy 
wobec śmierci. Wyniki tych badań wykazały różnice w czterech wymiarach 
postawy wobec śmierci: Centralności, Tajemniczości, Konieczności i Grozie, 
wyniki zależne są od poziomy sensu życia.

Podobne badania przeprowadziła K.K. Kozak59 w 2019 roku, chcąc się 
uzyskać odpowiedź na pytanie: czy istnieje zależność pomiędzy satysfak-
cją z życia a postawami wobec śmierci u osób przebywających w DPS?; 

56 S. Steuden, Psychologia starzenia się..., op.cit., s.90-91.
57 E. Trafiałek, Polityka społeczna dla pedagogów i służb specjalnych, Tarnobrzeg 2007: 
PWSZ, s.105-107.
58 P. Izdebski, M. Jurga, M. Kosiol, Bilans życiowy a postawa wobec śmierci w późnej dorosło-
ści, Gerontologia Polska, 2012, 20, 4, s.155-159.
59 K.K. Kozak, Satysfakcja z życia a postawa wobec śmierci osób przebywających w DPS, Lu-
blin 2019: niepublikowana praca magisterska.
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wykorzystując Skalę satysfakcji z życia (SWALS) Eda Dienera i jego współ-
pracowników. Badania zostały przeprowadzone wśród mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Lubinie60 na grupie 22 kobiet i 8 mężczyzn, łącznie 30 
osób. Średni wiek respondentów wynosił 74 lata. 

Przeprowadzone analizy dowiodły istnienia znaczącej różnicy między 
osobami o niskim i wysokim poziomie satysfakcji z życia w zakresie tajemni-
czości (t = 2,75; p<0,05) oraz wartości (t = -2,29; p<0,05). Dla osób o niskim 
poziomie zadowolenia z życia śmierć w znacząco większym stopniu stanowi 
tajemnicę, wiąże się z niepewnością. Z kolei, osoby starsze, które odczuwają 
wysoką satysfakcję z własnej egzystencji są w większym stopniu skłonne do-
strzegać wartości pozytywne jakie wiążą się ze śmiercią i myśleniem o niej.

1) Seniorzy, którzy charakteryzują się najniższym poziomem satysfakcji 
z życia myśląc o własnej śmierci odczuwają w wyższym stopniu niż osoby  
o wysokim poziomie tej cechy takie emocje jak: strach i lęk oraz żal za światem. 
Osoby starsze cechujące się wysokim poziomem zadowolenia z życia częściej 
kojarzą myśli o własnej śmierci ze smutkiem i niechęcią do życia, ale również 
nadzieją i spokojem. 
2) Osoby starsze, u których odnotowano wysoki poziom satysfakcji  
z życia, w odróżnieniu od pozostałych, częściej wiążą myśli o śmierci bliskich 
osób z takimi uczuciami jak ból, niepewność przyszłości, żal za światem, ale 
również z nadzieją. Rzadziej ulegają uczuciu smutku, rozpaczy, niechęci do 
życia, rzadziej czują również spokój. Poziom satysfakcji z życia nie różnicuje 
w sposób istotny statystycznie żadnego z poniższych odczuć towarzyszących 
myśleniu o śmierci osób bliskich. 
3) Seniorzy o wysokim poczuciu satysfakcji z własnego życia w porównaniu 
z osobami starszymi o niższym poziomie tej cechy w wyższym stopniu łą-
czą myśli o śmierci obcego z uczuciem spokoju i nadziei. Znacznie rzadziej 
w ich przypadku takim myślom towarzyszy niepewność przyszłości, rozpacz, 
ból, strach i lęk. Wyniki statystyk Kruskala-Wallisa pozwoliły stwierdzić, że 
poziom satysfakcji z życia znacząco różnicuje poziom niechęci do życia i bólu 
odczuwanych w wyniku myślenia o śmierci osób obcych. Najwyższego po-
ziomu tych negatywnych uczuć doświadczają osoby o niskim poziomie sa-
tysfakcji z życia zaś najniższego – seniorzy o przeciętnym poziomie tej cechy  
(w przypadku niechęci do życia) i w równym stopniu osoby prezentujące wy-
soki i przeciętny poziom satysfakcji z życia (w przypadku uczucia bólu). 

60 Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce. Warszawa 2013: Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich.



338

ROZDZIAŁ 10

4) Wśród seniorów o niskim poziomie satysfakcji z życia najwyższy odsetek 
stanowiły osoby, które bardzo często myślą o własnej śmierci. U osób pre-
zentujących przeciętny i wysoki poziom tej cechy dominowała odpowiedź 

„często”.
5) Z podobną częstotliwością myślą ludzie starsi o śmierci swoich bliskich 
niezależnie od poziomu satysfakcji z życia. Na uwagę zasługuje jedynie fakt, 
że wśród seniorów prezentujących wysoki poziom zadowolenia z życia nie 
pojawiła się odpowiedź wskazująca na rzadkie myślenie o śmierci bliskich.
6) Osoby starsze cechujące się niskim poziomem satysfakcji z życia najrzadziej 
podejmują refleksję nad śmiercią osób obcych. Większość z badanych w tej 
grupie deklaruje, że nigdy nie zajmują ich takie myśli. 
7) Wśród osób o niskim poziomie satysfakcji z życia największy odsetek 
(80%) odczuwa chęć użycia świata pod wpływem myśli o własnej śmierci.  
W przypadku seniorów prezentujących wysoki poziom zadowolenia z życia 
odsetek tych myśli jest najniższy (17%). W tej grupie refleksja o własnej 
śmierci najczęściej wiąże się z chęcią poprawy życia.
8) Myśli o śmierci osób bliskich na ogół nie mają związku z czynieniem żad-
nych postanowień przez badanych. Chęć poprawy i wykorzystania życia do 
końca najczęściej przejawiają osoby starsze, które cechują się przeciętnym po-
ziomem satysfakcji z życia.
9) Seniorzy, którzy są najbardziej zadowoleni ze swojego życia w najmniej-
szym stopniu wyrażają gotowość do zmian pod wpływem myśli o śmierci  
w ogólności. Grupą najbardziej otwartą na zmiany wydaje się natomiast ta 
część badanych, w której znalazły się osoby o najniższym poziomie zadowo-
lenia z życia.
10) Myślenie o śmierci może prowadzić do zadawania rozmaitych pytań do-
tyczących sensu ludzkiego istnienia. Poziom satysfakcji z życia ma wpływ na 
typy pytań stawiane pod wpływem myślenia o własnej śmierci. Seniorzy cha-
rakteryzujący się niskim poczuciem satysfakcji z życia najczęściej zadają pyta-
nia o początek i sens ludzkiego życia a najrzadziej podejmują decyzję zmiany 
obecnego życia na lepsze. W przypadku osób starszych ujawniających wysoki 
poziom satysfakcji można zaobserwować odwrotną tendencję. Najrzadziej za-
dają one pytania o początek i sens życia, a najczęściej podejmują się wprowa-
dzania zmian na lepsze w swoim życiu.
11) Refleksja na temat śmierci osób bliskich wydaje się mieć największy 
wpływ na seniorów, którym własne życie dostarcza znikomej satysfakcji.  
W grupie o wysokim poziomie zadowolenia najczęściej deklaruje się, że myśli 
o śmierci bliskich nie wpływają na działanie i myślenie. 
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12) Osoby o niskim i przeciętnym poczuciu satysfakcji z życia najczęściej za-
dają sobie pytania pod wpływem refleksji o śmierci osób obcych. Seniorzy, 
których można uznać za zadowolonych z życia najczęściej twierdzili, że myśli 
o śmierci obcych nie wywołują u nich żadnych pytań.

Liczne badania dowodzą, że przystosowanie się do starości jest przede 
wszystkim utrudniane przez takie czynniki jak obniżenie stanu zdrowia i sta-
tusu materialnego61. Wiek podeszły z perspektywy psychologicznej wiąże się 
z szeregiem negatywnych myśli i uczuć. Mają one związek przede wszystkim 
ze złym stanem zdrowia, sytuacją materialną z jaką borykają się ludzie starsi. 
Często są to problemy wynikające z braku zainteresowania ze strony innych 
osób, poczucia osamotnienia. Seniorzy często angażują się silnie w problemy 
przeżywane przez ich dzieci czy wnuki. Myślenie o sprawach osób bliskich 
może być nie tylko wyrazem szczerego zainteresowania ich losem, ale również 
formą oderwania się od własnych problemów.

Problemem jaki nierozerwalnie wiąże się ze starzeniem się i starością jest 
zjawisko śmierci. To w jaki sposób śmierć i umieranie są spostrzegane zmienia 
się wraz z wiekiem. Osoby młode na ogół rzadko myślą o własnej śmierci62. 
W przypadku osób starszych, śmierć stanowi zagadnienie istotne, które nie-
jednokrotnie dominuje nad innymi myślami. Z jednej strony zupełnie na-
turalną rzeczą jest to, że myślenie o śmierci jest aktywizowane w schyłkowej 
fazie życia. Z drugiej jednak strony może ono przybierać formy niekorzystne 
dla funkcjonowania osoby starszej. Negatywne postrzeganie zjawiska śmier-
ci, niezdolność do jej akceptacji mogą prowadzić do niekorzystnych postaw  
i zachowań.

Seniorzy, którzy są zadowoleni z własnego życia w większym stopniu 
postrzegają śmierć jako pewną wartość niż osoby starsze o niskim poziomie 
satysfakcji z życia. Ci ostatni z kolei, są bardziej skłonni percypować zjawisko 
śmierci w kategoriach grozy i tajemniczości. Taki sposób spostrzegania śmier-
ci wiąże się z doświadczeniem lęku, niepokoju wywołanego niepewnością 
oraz innych negatywnych stanów psychicznych. Rys niepewności jest także 
wpisany w postrzeganie śmierci przez pryzmat tajemniczości. Niepokój może 
wpływać negatywnie na podejmowanie inicjatywy, a silny lęk powodować na-
wet wycofywanie się z dotychczasowych aktywności, czy unikanie kontaktu  
z innymi ludźmi. Takie postawy zubożają funkcjonowanie człowieka 

61 E. Sujak, Rozważania o ludzkim rozwoju, Lublin 2006: Wyd. Gaudium, s.45.
62 A. Błachnio, Pytanie o jakość życia w kontekście rozważań nad naturą starości, [w:] K. Obu-
chowski red., Starość i osobowość, Bydgoszcz 2002: Wyd. Akademii Bydgoskiej; O. Czerniawska, 
Style życia w starości. Łódź 1998: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
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zamykając go w kręgu przykrych, przytłaczających myśli i emocji nie po-
zwalając na odnalezienie celu życia63. Można zaryzykować stwierdzenie, że 
seniorzy prowadzący satysfakcjonujące życie traktują moment śmierci jako 
większą stratę niż ci, którzy jakość swojego życia oceniają negatywnie. Praw-
dopodobnie osoby zadowolone z własnego życia posiadają bardziej rozbudo-
waną sieć relacji interpersonalnych, swoje ulubione zajęcia, pasje i cele życio-
we. Moment śmierci są zatem bardziej skłonni utożsamiać z doświadczeniem 
straty, co może wyjaśniać percepcję śmierci jako niszczącej siły. U seniorów, 
którzy prezentują wysoki poziom tej cechy w nieznacznie większym nasileniu 
występują takie uczucia jak smutek, niechęć do życia, ale również nadzieja  
i spokój. U tych badanych pojawia się zatem przewaga nie tylko niektórych 
negatywnych odczuć, ale również tych o pozytywnym wydźwięku. Można 
zatem stwierdzić, że emocjonalny stosunek do śmierci jaki prezentują osoby 
starsze cechujące się wysoką satysfakcją z życia jest w pewnym sensie złago-
dzony przez te pozytywne odczucia. Nie można tego powiedzieć o seniorach, 
którzy swoje życie oceniają jako mniej satysfakcjonujące. W tej grupie wyraź-
nie przeważają negatywne emocje, a szczególną pozycję zajmują odczucia na 
bazie lęku. Ponadto wydaje się, że niska satysfakcja z życia sprzyja łączeniu 
refleksji o śmierci z bardziej gwałtownymi, awersyjnymi odczuciami, podczas 
gdy wysoka satysfakcja z życia współwystępuje z biernością i melancholią. 

Odczucia jakie towarzyszą refleksji seniorów nad śmiercią osób bliskich 
są wysoce zindywidualizowane zważywszy na fakt, że wielu starszych ludzi 
przeżyło do tej pory stratę kogoś ze swoich bliskich przyjaciół, członków ro-
dziny64. Przyczyny śmierci i sposób umierania tych osób mogły być różne,  
a przez to wzbudzać szeroki repertuar myśli i uczuć. 

Starsi ludzie odznaczają się większym spokojem emocjonalnym jaki to-
warzyszy myśleniu o śmierci w ogólności oraz śmierci odległej bo dotyczącej 
obcych ludzi. Prawdopodobnie potrafią oni bardziej skutecznie zdystansować 
się od zjawiska umierania, przynajmniej wtedy, gdy nie dotyczy ono bezpo-
średnio ich samych lub osób im bliskich. Być może wynika to z umiejętno-
ści odnalezienia radości w codziennym życiu, dostrzegania jego sensu. Warto 
zauważyć, że osoby starsze, które oceniają swoje życie jako satysfakcjonujące 
pod wpływem myślenia o śmierci pragną wprowadzać zmiany w swoim życiu. 

63 D. Świerżewska, Satysfakcja z życia aktywnych i nieaktywnych osób po 60. roku życia. Psy-
chologia rozwojowa, 2010, 2, s.91; J. A. Tischner, O człowieku. Wybór pism filozoficznych. 
Wrocław-Warszawa-Kraków 2003: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; B., Tobiasz-Adam-
czyk, Jakość życia w starości- definicja, pojęcia, [w:] A. Panek, Z. Szarota red., Zrozumieć 
starość, Kraków 2000: ‘Tekst’.
64 P. Izdebski, M. Jurga, N. Kosiol, Bilans życiowy…, op.cit., s. 157. 
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Dowodzi to konstruktywnego, proaktywnego podejścia do kresu swojego ży-
cia opartego na chęci przeżycia go jak najlepiej do samego końca65.

Oprócz tego, że proces umierania zwykle kojarzy się z bólem i cierpie-
niem o charakterze fizycznym to myślenie o śmierci ma też wymiar psychicz-
ny. Świadomość zbliżającego się końca życia czyni osoby w podeszłym wieku 
coraz bardziej refleksyjnymi. Wiele czasu poświęcają one analizom własnych 
dokonań, które zestawiają w bilans zysków i strat. W obliczu śmierci doko-
nywanie takich ocen jest szczególnie bolesne. Człowiek starszy często bowiem 
konstatuje, że na wiele spraw nie ma już wpływu i niewiele jest rzeczy, które 
może jeszcze zmienić66. 

„Śmierć człowieka jest jak upadek
państwa potężnego,
 które miało bitne armie, wodzów i proroków,
I porty bogate, i na wszystkich
morzach okręty,
A teraz nie przyjdzie nikomu z pomocą,
z nikim nie zawrze przymierzy’ 

Czesław Miłosz  
‘Upadek’

 

65 A. Leszczyńska-Rejchert, . Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki staro-
ści. Olsztyn 2005: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego; W. Okła, Psychospołeczne 
uwarunkowania jakości życia osób starszych, [w:] S. Steuden, M. Marczuk red., Starzenie się  
a satysfakcja z życia, Lublin 2006: Wyd. KUL; J. Rembowski, Psychologiczne problemy starze-
nia się człowieka. Poznań 1984: PWN. 
66 M. Straś – Romanowska, Późna dorosłość. Wiek starzenia się (264-292), [w:] B. Harwas 

– Napierała, J. Trempała red., Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia 
człowieka. Warszawa 2007: Wyd. PWN, s.264; E. Erikson, Dopełniony cykl życia. Poznań 
2002: Dom Wydawniczy REBIS; J. Gielas, To już starość? Jest jeszcze tyle do zrobienia! Sens 
i cel ostatniego odcinka życia. Psychosocjalne wspomaganie seniorów. Wspólne tematy. 2002, 
10, s.42-43; A. Głębocka, Długowieczni i zadowoleni. Niebieska Linia, 2006, 6, s.4; A. Głę-
bocka, M. Sarzyńska, Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych, Gerontologia Polska, 
2005, 4, s.255.



Nasza śmierć, nasze ciało, 
nasze samooszukiwanie się

część IV
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...nie jest dobrze,  
aby człowiek był sam”1

Świat ludzki jest z gruntu nekrologiczny:  
zewsząd docierają do człowieka wieści o zniszczeniu2.

Agnieszka Widera-Wysoczyńska

Śmierć jest już dla człowieka dorosłego zjawiskiem nieuniknionym,  
a zarazem stanowi wielką niewiadomą. Lęk związany ze śmiercią od zawsze 
towarzyszył człowiekowi, tak jak sama śmierć. Podejście do zjawiska śmier-
ci współczesnego człowieka uległo drastycznej zmianie. Dawne kultury były 
bardziej odporne na umieranie. Wytworzyły model „śmierci oswojonej” –  
ludzie umierali w domach, w otoczeniu najbliższych, pogodzeni z tym faktem. 
W kulturze tradycyjnej śmierć pojmowana była jako naturalne przejście do 
Stwórcy. Model współczesny niesie ze sobą niepokój, lęk, strach i wypiera 
świadomość śmierci. Obnażył ten stan rzeczy w szczególności ostatni czas epi-
demii covidowej, gdy każdy z nas doświadczył lęku przed śmiercią. Dziś coraz 
więcej ludzi chce umrzeć jak najszybciej, bez bólu, żeby nawet nie poczuć – 
najlepiej ze znieczuleniem, we śnie. Nasila się bardzo potrzeba szybkiej śmier-
ci. Współczesny człowiek nie umie cierpieć, ucieka więc przed świadomym 
procesem umierania. 

A przecież świadomość własnej śmiertelności, to świadomość ograniczo-
ności czasu, życie bardziej teraźniejszością niż przyszłością, zdawanie sobie 

1 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia, Poznań 2009: Wydawnictwo Pallotti-
num, Księga Rodzaju, 2,18.
2 S. Cichowicz, Śmierć i gwałt..., op.cit., s.10.



344

ROZDZIAŁ 11

sprawy, że dnia, który minął nie można odzyskać, że ważna jest jakość ży-
cia, realizowanie wartości i w przyszłości, kiedy śmierć będzie blisko człowiek 
doświadczy poczucia spełnienia, poczucia dobrze przeżytego życia3. Bez wąt-
pienia umieranie i śmierć to obecnie z jednej strony temat tabu, z drugiej 
zaś ten, z którym musimy się mierzyć na co dzień, w momencie, gdy ja sam 
lub ktoś bliski znajdzie się na oddziale covidowym, z realnym zagrożeniem 
życia. Takie postawy są wynikiem upadku kultury, w której żyjemy. Promuje 
ona młodość i witalność, natomiast starość, wraz ze zjawiskiem śmierci sta-
ją się niewygodne, wręcz niestosowne. Materializm, upadek moralny, brak 
wiary w prawdy wieczyste wytwarza w człowieku konsumpcyjny model życia,  
w którym naturalna śmierć staje się niejasna i niepożądana. „Wielość określeń 
śmierci, mieni się wielością aspektów, a poszczególne określenia domagają 
się semantycznego dopełnienia przez pozostałe. Ponadto wiele z nich uważa 
się za eufemizmy, które nie tyle mają ujmować istotę śmierci, ile ją ukrywać, 
czynić niepoznawalną, przysłonić czymś, co jest przyjemniejsze i mniej ta-
jemnicze”4. Śmierć jest określana przez negację życia lub przejawów życia, co 
oznacza, że o śmierci nie można powiedzieć nic pozytywnego. Uwypuklają 
ten aspekt także środki masowego przekazu, które również nie przedstawia-
ją śmierci, jako zjawiska naturalnego. Można powiedzieć, że nawet budują 
w umyśle współczesnego człowieka wypaczony wizerunek śmierci – „śmierć 
odrealnioną”. Jest to śmierć widziana jakby „za szybą”, poprzez informacje  
o masowych tragediach, które nie robią już na ludziach wrażenia. Śmierć sta-
je się faktem obojętnym również poprzez filmy silnie zabarwione tematem 
łatwego zabijania, a także poprzez gry komputerowe czyniące śmierć zabawą. 
Doświadczenie o charakterze zatracenia się w teraźniejszości, sprawia, że życie 
jest tak mocno skoncentrowane na tu i teraz i że czas i śmierć pozostają poza 
świadomością, poza doświadczeniem, poza jakąkolwiek refleksją5. A przecież, 
śmierć to własność prywatna, powiada Leszek Kołakowski. 

Jedynie śmierć jest poważna i to, co leży w jej cieniu. Jedynie śmierć 
jest ważna osobowo i jej rozgałęzienia, pasożytniczo wrastające w nasze 
przeżywanie świata. Jest to bowiem – obok narodzin – jedyny fakt 
osobniczy, nie poddający się integracji w żadną całość przekraczającą 
osobnika, a więc dokładnie tak samo pozbawiony racji jak narodzi-
ny, jakoż racją faktu może być tylko jego funkcja i umiejscowienie  
w całości bardziej rozległej, lecz śmierć i narodziny nie mają ani funkcji 

3 T. Świrydowicz, Problematyka śmierci w psychologii..., op.cit., s.17.
4 J. Gajda-Krynicka, Tanatologia..., op.cit., s.29
5 R.J. Lifton, The sense of Immortality: On Death and the Continuity of Life (271-288),  
[w:] R. Lifton, E. Olson red., Explorations in Psychohistory, NewYork 1974: Simon &Schuster.
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ani umiejscowienia. Są nierozciągłymi punktami końcowymi pewnej 
rzeczywistości ciągłej i niczym więcej”6.

I tę wiedzę posiadają w sposób intuicyjny dzieci i młodzież, a w sposób 
już świadomy dorośli i seniorzy. 

Stosunek człowieka do śmierci według J. Makselona, ma charakter 
wieloaspektowy, zależy m.in. od: - kontekstu kulturowego; - odrębnego 
doświadczenia rozwojowego; - aktualnej sytuacji życiowej; - światopoglądu;  

- odporności na sytuacje stresujące; - stylu życia; - prawdopodobieństwa śmier-
ci swojej lub osoby bliskiej7.

Postawy wobec śmierci kształtują się więc w nas przez całe życie. Zdol-
ność rozumienia śmiertelności jest połączona z rozwojem psychicznym. Dzie-
ci dopiero w wieku dziewięciu lat dostrzegają nieodwracalność i niemożność 
uniknięcia śmierci. W wieku dojrzewania młodzieży towarzyszy lęk przed 
umieraniem, jednak jest on na tyle odległą perspektywą, że młodzi ludzie 
często podejmują działania ryzykowne, które mogą zakończyć się śmiercią.  
W dorosłym życiu ludzie koncentrują się na wyznaczonych sobie celach, któ-
rymi najczęściej są rodzina i praca. Śmierć jest wówczas postrzegana jako prze-
szkoda, która może stanąć na ich drodze. W wieku emerytalnym zaś myślenie 
o śmierci staje się coraz częstsze i sprowadzone pojawiającymi się dolegliwo-
ściami, brakiem aktywności zawodowej i ogólnym obniżeniem dynamiki ży-
ciowej. Tylko człowiek jest bowiem „[…] jedyną istotą na świecie, która nie 
tylko po prostu umiera, ale która wie o tym, że umiera i dlatego może zająć 
jakąś postawę wobec śmierci”8, W zależności od tego, w jaki sposób człowiek 
myśli o śmierci, tak też będzie się do niej ustosunkowywał. Postawa wobec 
śmierci mało kiedy stanowi odniesienie się do abstrakcyjnego pojęcia śmierci, 
zazwyczaj bywa ukonkretniona. 

Interpretując dane związane z percepcją i obrazem umierania i śmierci  
w kontekście teorii J. Piageta zauważono, że odpowiadają one wskazanym 
przez niego stadiom rozwoju poznawczego. Dzieci przedszkolne w wieku od  
3 do 5 r.ż. zalicza do pierwszego etapu i wskazuje, że rozumieją one śmierć 
jako podróż lub sen, a jej cechy to tymczasowość i odwracalność. Dzieci mają 
świadomość, że: życie i śmierć są różnymi stanami, że mogą występować wielo-
krotnie jedno po drugim, czyli, że możliwe jest przywrócenie życia po śmierci, 
a także możliwe jest zachowanie niektórych funkcji życiowych organizmu po 

6 L. Kołakowski, Śmierć jako własność..., op.cit., s.56-57.
7 J. Makselon, Struktura…, op.cit., s.32.
8 J. Tischner, O człowieku..., op.cit., s.147.
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śmierci, a zmarły wie, co się dzieje na ziemi. Faza ta odpowiada stadium my-
ślenia przedoperacyjnego9. Świadomość śmierci zwiększa się wraz z wiekiem 
dziecka i jego możliwościami poznawczymi. Ważną rolę odgrywają doświad-
czenia własne dzieci w tym zakresie. Jeżeli rodzice wprowadzają dziecko w tę 
problematykę, jeżeli uzyskuje ono odpowiedź na pojawiające się wątpliwości  
i problemy, wówczas dziecko traktuje ten obszar w sposób naturalny.

Istotą przekazu rodzinnego w tanatopedagogicznym aspekcie śmierci jest 
element wychowania i doświadczeń związanych z konkretną przestrzenią spo-
łeczno-kulturową, oraz konkretną rodziną, w której żyje człowiek. 

Przekaz narodowy to specyficzny, uwarunkowany historią obraz traum 
kształtujących specyficzne dla danego społeczeństwa czy narodu lęki. 
[…] równie istotnym elementem kreowania lęku przed śmiercią jest 
sfera religijna […]. Rekapitulując […], to przede wszystkim swoistym 
nabywaniem kompetencji do percepcji kulturowo – społecznej, gene-
rującej doświadczenie lęku przed śmiercią10.

Inne czynniki powiązane są z etapami rozwoju psychofizycznego i zdobywa-
niem doświadczenia podmiotowego. Etap rozwoju dziecka jako element de-
terminujący percepcję lęku przed śmiercią jest ściśle powiązany z percepcją 
śmierci. W poszczególnych okresach rozwojowych. F. Buczyński11 twierdzi, że 
dziecko do 3 r.ż. nie ma pojęcia śmierci, ale opisuje je jako stan czasowy i od-
wracalny. Dzieci do 5 r.ż. śmierć traktują jako zjawisko przejściowe, krótko-
trwałe i odwracalne. Jest to, według nich, jakby sen, po którym można się obu-
dzić, albo wyjazd, z którego można powrócić. Osoba zmarła jest wprawdzie  
w trumnie, ale prawdopodobnie czuje, oddycha, myśli. Jednak niecodzienność 
takiej sytuacji może wzbudzać pewne niepokoje, np. zdarza się, że dziecko boi 
się zasypiać, jeżeli obok w pokoju taki nieruchomy „sen” trwa zbyt długo. 
Choć w potocznych wyobrażeniach dzieci śmierć nie jest kojarzona z trwałą 
stratą, to jednak emocjonalnie wyczuwają one w niej coś poważniejszego12. 
Jednak fakt, iż rodzice, opiekunowie nie podejmują w rozmowie z dziećmi 
problemu umierania i śmierci sprawia, że pozbawione wiedzy i doświadczenia, 
a w krytycznych momentach także emocjonalnego wsparcia ze strony najbliż-
szych muszą się mierzyć z tym problemem samotnie. 

9 M. Królica, Problem śmierci…, op. cit., s.89-90.
10 J. Binnebesel, Percepcja lęku…, op.cit., s.68.
11 F. Buczyński, Jak sobie dziecko śmierć przedstawia? (175-183), [w:] Leczenie bólu i opieka 
paliatywna u dzieci, Warszawa 1996: Instytut Matki i Dziecka, Warszawskie Hospicjum dla 
Dzieci.
12 R.A. Grollman, Explaining death to children, Boston 1967: Beacon Press, s.100nn.
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Obejmuje on złe relacje z rodzicami, które nie zaspokajały potrzeby 
rozmów o śmierci, oraz bliskie relacje z dziadkami, którzy jako pierw-
si opowiadając o śmierci, poruszali te trudne sprawy; ponadto raczej 
uświadomiony lęk i złość wobec śmierci spostrzeganej jako przemija-
nie, nicość, niebyt czy destrukcja oraz aktywne sposoby radzenia sobie 
ze śmiercią”13.

Jeżeli, jak wynika z przeprowadzonych w ostatnich latach badań, na 100% py-
tanych dzieci, 97% dzieci stwierdziło, że nigdy nie było na pogrzebie, a jedy-
nie 3 % było uczestnikiem pogrzebu, to można uznać, że potwierdziła się teza, 
iż rodzice i opiekunowie traktują śmierć jak temat tabu i separują swoje dzieci 
nie tylko od tej problematyki, ale nawet od tak bardzo naturalnych sytuacji, 
jak udział w pogrzebie. Stwierdzono także, że aż 70 % dzieci nigdy z nikim nie 
rozmawiało o śmierci, a jedynie 29% dzieci rozmawiało z bliskimi o śmierci. 
Dorośli nie podejmują niewygodnych dla nich tematów w rozmowie z dzieć-
mi. Efektem tego stanu rzeczy jest brak przygotowania dziecka na wszelkie 
sytuacje związane z umieraniem i śmiercią. Tym bardziej, że większość dzieci 
wie, że osoby zmarłe pochowane są na cmentarzu, co pozwala wnioskować, że 
pięciolatki mają świadomość tego, co dzieje się z ciałem człowieka po śmierci. 
Dzieci wiążą proces śmierci z wiekiem i przemijaniem, odbierając śmierć jako 
sytuację, która dotyczy osób w podeszłym wieku i jest to związane z wykształ-
ceniem się u dzieci świadomości, że pierwsi umierają ludzie starsi. W trakcie 
rozmowy dzieci mówiły o dziadkach, niekiedy nawet o rodzicach, że: "oni 
niedługo umrą, bo są już starzy". Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy 
zapytamy dzieci o to, czy odwiedzają wraz z rodzicami groby bliskich; 55% 
dzieci odwiedza wraz z rodzicami groby bliskich, 41% nie robi tego. Jeżeli 
dodamy do tego, że 95% dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
ogląda filmy, w których zobaczyć można śmierć człowieka, a są to bajki, do-
branocki, gry komputerowe, to okaże się, świadomość umierania i śmierci 
wśród dzieci jest powszechna. że śmierć widziana na ekranie telewizora nie 
robi na nich wrażenia i aż 66% z badanych nie smuci się oglądając w telewizji, 
że umiera człowiek, a nawet sprawia im to przyjemność; 36% potwierdziło,  
że lubi grać w gry, w których giną ich wirtualni przeciwnicy.

Większość dzieci ogląda filmy, dobranocki, w których umiera człowiek, 
niewiele rozumiejąc z pokazanych treści, na trwałe jednak zapamiętują peł-
ne grozy sceny, przemocy i okrucieństwa. Drastyczne sceny działają stop-
niowo na zasadzie powolnego ich uodporniania, w rezultacie przestają one  

13  A. Widera-Wysoczyńska, Rozmowy o przemijaniu..., op.cit., s.153.
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w pewnym momencie reagować na agresję, przemoc. Z obojętnością patrzą 
na dręczenie początkowo zwierząt, następnie na katowanie kolegów w szkole, 
a w konsekwencji stają się niewrażliwe na śmierć człowieka. Telewizja oraz 
komputer jako medium w ogromnej mierze stały się narzędziem poznawania 
świata i siebie, źródłem wiedzy o człowieku, społeczeństwie i świecie, jak rów-
nież odgrywają wielką rolę w rozumieniu pojęcia śmierci, oraz kreowaniu jej 
obrazu.

W początkowych klasach szkoły podstawowej (głównie pod wpływem 
poznawanych lektur) występuje tendencja do personifikacji śmierci. Jest ona 
wyobrażana jako biała Pani albo postać o wyglądzie kościotrupa z kosą („ko-
stucha”) i zabierająca ludzi14.

[…] zrozumienie mocy metafory okazuje się kluczem do zagadki prze-
żyć granicznych i umożliwia opracowanie ulepszonej procedury reani-
macyjnej. Metafora jest nie tylko sposobem doświadczania śmierci, jest 
także wytyczaniem drogi powrotnej […]. Metafora pomaga zrozumieć 
śmierć, ale też wskrzesza umarłych […],w metaforycznym sensie15.

Około 7 r.ż. dziecko nabywa przekonania o nieodwracalności śmierci, co zaczy-
na generować u niego wzrost poziomu lęku, tym bardziej, że są przekonane, iż

[…] mają moc sprawczą, że to co pomyślą, to się wydarza i to w taki 
sposób, jak pomyślały. Jeżeli ktoś umrze, a o tej osobie pomyślały kie-
dyś coś złego, rodzi się poczucie winy. Jeżeli śmierć naprawdę się wy-
darzy, dzieci czują się za nią odpowiedzialne16.

W przypadku przeżywania przez dziecko własnej śmierci, zmienia się 
jego perspektywa, która zależy od posiadanych zdolności do samorefleksji  
i ukształtowanego poziomu jej postrzegania. Młodsze dzieci, które nie rozu-
mieją jeszcze w pełni istoty śmierci (do 9-10 r.ż.), nie doświadczają jeszcze 
lęku przed nią. Przejawiają one raczej obawy przed bólem, cierpieniem, oszpe-
ceniem, osamotnieniem. We wczesnym dzieciństwie w sytuacji normalnego 
rozwoju percepcja dziecka na lęk związany ze śmiercią jest mocno ograniczona 

14 M. Ogryzko-Wiewiórowska, Rodzina…, op.cit., s.107.
15 A. Ojejarnik, Śmierć i czas jako straże porządku kosmicznego (53-65), [w:] J. Kolbuszewski 
red., Problemy…, 2004, s.56.
16 M. Królica, Problem..., op.cit., s. 99-100.
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i wynika z lęku separacyjnego, co można nazwać swoistą neutralnością lękową17. 
W tym wieku dziecko uczy się odróżniać bodźce pozytywne i negatywne, a co 
za tym idzie i reakcje na nie, w tym i reakcje lękowe18. 

Całokształt otrzymanych wyników zaprezentowanych w III części mo-
nografii pokazuje, że dzieci uważają śmierć za integralną część życia, ale od-
czuwają przed nią lęk. Stwierdzenia z kwestionariusza „Stosunek do śmierci” 
ukazały, że dzieciom śmierć kojarzy się w 69% z samotnością, w 65% z nieule-
czalną chorobą. Także śmierć dla 87% badanych jest wielką tragedią. Wyniki 
badań pokazują, że aż 53% uważa, że ludzie powinni rozmawiać o śmierci. 
Dzieci, które do tej pory miały słaby kontakt ze zjawiskiem śmierci chcą, aby 
ludzie rozmawiali na ten temat, co wskazuje, że błędem jest nie poruszanie 
przy dzieciach tej problematyki. Ponadto ludzie bardzo rzadko podejmują 
refleksję nad przemijaniem, nie zastanawiają się nad własną śmiercią. Stąd też 
i dzieci nie ulegają refleksjom na temat śmierci i rzadko biorą ją pod uwagę. 
Oczywiście zdają sobie sprawę, że może ich dotyczyć, ale ze stwierdzeniem; 

„śmierć mnie nie dotyczy jestem za mody” zgadza się 48% badanych, a 32% 
badanych jest świadoma, że śmierć może ich dotyczyć. Dzieci raczej nie myślą 
o ewentualnej własnej śmierci; jednakże 74% badanych boi się własnej śmierci. 
Ciekawy jest wynik odnoszący się do zdania „nigdy z nikim nie rozmawiałem 
o śmierci”, gdzie dzieci je potwierdzają w 40% . Z czego ewidentnie wynika, 
że spory procent osób badanych w wieku 9, 10 lat, doświadczyło ograniczeń, 
w tak postępowych czasach, na dość istotny temat. 

Młodzież reaguje na uśmierć w sposób podobny jak dorośli, przejawia  
w swych reakcjach lęk przed nią i obawy przed jej następstwami. Dokonuje się 
to w wyniku pozyskanej wiedzy w tym zakresie, ale i wskutek osobistych do-
świadczeń związanych z utratą ukochanych bliskich: dziadków, babć, kolegów, 
a często i rodziców19. Dzięki sprawności poznawczej stają się w tym wymiarze 

17 J. Bowlby, Separation Anxiety: A Critical Review of the Literatura, Journal of Child Psy-
chology and Psychiatry, 1960, 1(4), s.251-269; D. Kądzielawa, Psychologia emocji, Warszawa 
2007: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; J. Makselon, Lęk wobec śmierci: wybrane 
teorie i badania psychologiczne: Kraków 1988: PTT; S.H. Spence, A measure of anxiety symp-
toms among children, Behaviour Research and Therapy 1998, 36(5), s.545-566; J.S. Werny, 
M.G. Aman, Practitioner’s Guide to Psychoactive Drugs for Children and Adolescents, New 
York 2013: Springer Science & Business Media.
18 M. Czub, Rozwój dziecka: wczesne dzieciństwo: wiek 0-2/3 lata, Warszawa 2014: Instytut 
Badań Edukacyjnych; J.C. Spiegel, J.M. Kenny, Psychiatry Test Preparation and Review Ma-
nual, London 2013: Elsevier Health Scientes.
19 J.C. Rheingold, The mother, anxiety and death. The catastrophic death complex, Boston 
1967: Little, Brown&Comp., s. 25-45; R.R. Aubrey, Adolescents and death (131-145), [w:] 
E.R. Prichard, J. Callard, B.A. Orcutt, A.H. Kutscher, I.B. Seeland, N. Ledfkowitz red., Social 
work with the dying patient and the family, New York 1977: Columbia University Press.
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podobne do dorosłych, choć nadal z przeważającym rysem młodzieńczości. 
Rozumie już konsekwencje śmierci, potrafi uznać, że życie ludzkie jest kruche 
i słabe. Zachowanie typowe dla nastolatków to: złość i agresja, poczucie winy, 
pragnienie przybrania roli bardziej dorosłego niż się jest, próby zaprzeczania 
śmierci poprzez branie ryzyka, idealizowanie zmarłej osoby oraz zadawanie 
pytań o sens tego, co się w ich życiu wydarzyło, o sens śmierci. Są więc za-
absorbowane problematyką śmierci20. Sprzyja temu osiąganie przez młodych 
dojrzałości intelektualnej21 i psychospołecznej22. Według Piageta „operacje 
formalne, przypadające na wiek 11 – 15 lat są ostatnim stadium rozwoju my-
ślenia. Jest ono osiągane przez kilkunastolatki, a trwa przez całe dorosłe życie. 
Poziom ten oznacza odchodzenie od niedojrzałych operacji umysłowych i sy-
gnalizuje nowe sposoby rozumienia i badania świata”23. Na tym etapie dzie-
cinne myślenie zastępowane jest dojrzałą myślą. Wchodzenie w taki rodzaj 
myślenia jest procesem długim, dokonywanym stopniowo i trudno stwier-
dzić kiedy tak naprawdę ten rodzaj myślenia osiągnie swoją dojrzałość. Wiek 
nie jest zupełną gwarancją na to, że w tym czasie młody człowiek wejdzie 
w stadium myślenia formalnego. W okresie dorastania pojawia się myślenie 
abstrakcyjne.

Okres adolescencji to czas formowania się ‘dorosłych’ przekonań i zacho-
wań względem niej i ich percepcja siebie i śmierci dokonywana przez pryzmat 
doświadczanej choroby wiąże się z poczuciem nieodwołalności i związanej 

20 M. Nowak, Towarzyszenie dzieciom i młodzieży w procesie żałoby (63-72), [w:] J. Kolbu-
szewski red., Problemy..., op.cit. 2008, s. 64; E. Siwińska, Pokolenie bez prawa do żałoby [w:]  
E. Jackowska, B. Kromolicka red., Młodzież w XXI wieku. Źródła wzrostu i kryzysów, Szczecin 
2010: PrintGroup, s. 63; J. Zamorski, Dylematy egzystencjalno- religijne jako problem współ-
czesnej młodzieży, [w:] M. E. Ruszel red., Młodzież. Problemy - współczesność, Sandomierz 
2012: WDS, s. 135; E. Sielicka, Edukacja tanatologiczna- współczesne wyzwanie, Pedago-
gika społeczna, 2015, 2, s. 157-158; M. Makara-Studzińska, Przyczyny prób samobójczych  
u młodzieży w wieku 14-18 lat. Psychiatria, 20016, 2, s. 75-76.
21 A. Brzezińska, Psychologia rozwoju człowieka, Sopot 2016: GWP, s. 245; J. Strelau, Psy-
chologia: podręcznik akademicki, Gdańsk 2000: GWP, s.718; M. Żebrowska, Psychologia 
dzieci i młodzieży, Warszawa 1982: PWN, s. 6; B. Harwas – Napierała, J. Trempała, Psycho-
logia rozwoju człowieka, Warszawa 2003: PWN, s. 315.
22 K. Dąbrowski, Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegrację pozytywną, Lublin1984: 
Ośrodek Higieny Psychicznej dla Ludzi Zdrowych, s. 15; A. Guzowski, A. Czartoszewski,  
A. Łukaszuk, C. Regina, L. Jolanta, E. Sarnacka, K. Van Damme-Ostapowicz, M. Cybulski,  
K. Kowalczuk, D. Kondzior, A. Szyszko-Perłowska, B. Jakowiak, H. Rolka, E. Krajewska- 
Kułak, Postawy wobec śmierci (31-39), [w:] A. Guzowski, E. Krajewska-Kułak, G. Bejda red., 
Kultura śmierci, kultura umierania, Białystok 2016: Duchno, s. 36.
23  T. Jeffrey, Pierwszy cud, Warszawa 1999: Pruszyński i S-ka, s. 349; A. P. Sperling, Psycho-
logia, Poznań 1995: Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 215.
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z nią lękiem24. Wśród innych czynników mogących mieć wpływ na sposób 
rozumienia umierania i śmierci u dzieci i młodzieży należą: doświadczenie 
śmierci bliskiej osoby, np. w dzieciństwie i wpływ żałoby na ich dalsze życie25.

[…] badania empiryczne prowadzone w obszarze teorii więzi psychicz-
nej pokazują, że niejednokrotnie znacznie poważniejsze konsekwen-
cje dla rozwoju dziecka ma nie realna utrata, którą można opłakać  
w procesie żałoby psychicznej, ale coś co określam jako ‘dotyk śmierci’. 
Mam tu na myśli taki kontakt dziecka ze śmiercią, który dzieje się 
‘poprzez’ rodziców trwa dłużej w czasie. Rodzice takiego dziecka są na 
swój sposób owładnięci śmiercią w ich wewnętrznym świecie, ale ni-
gdy otwarcie o tym nie mówią. Często jest to zjawisko nieświadome26,

czy doświadczenie przemocy27 lub wojny. Jest to obecnie niezwykle 
ważny czynnik, gdy tysiące dzieci doświadczają traumy związanej nie tylko 
z wojną, ale i ucieczką do obcego kraju28. Wszystkie dzieci, które doświad-

24 M. Rogiewicz, Problemy psychoonkologiczne dzieci i młodzieży (1010116), [w:] K. de Wal-
den-Gałuszko red., Psychoonkologia, Kraków 2000: PTP; J. Binnebesel, Opieka nad dziećmi  
i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczeniu pacjentów, Toruń 2003: Wydawnictwo 
Naukowe UMK; F.L. Buczyński, Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę, Lublin 1999:  
RW KUL; R.A. Lanius, E. Vemetten, C. Pain, The Impact of Early Life Trauma on Health and 
Disease: The HiddenEpidemic, Cambridge 2010: Cambridge University Press; R.P. Martinelli, 
A.E.D. Orto, The Psychological and Social Imact of Disability, New York 1999: Springer 
Publishing Company.
25 H. Alexander, Doświadczenie żałoby, Poznań 2013: „W drodze”; J.A. Cohen, A.P.M. Man-
narino, E. Deblinger, Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży, Kraków 
2011: Wydawnictwo UJ; R.L. Marrone, Death, Mourning and Caring, New York 1997: Bro-
oks/Cole Publishing Company; S. Steuden, S. Tucholska, Psychologiczne aspekty doświadcza-
nia żałoby, Lublin 2009: RW KUL.
26 K. Schier, „Dotyk śmierci” – psychiczne konsekwencje niezdolności do kochania (63-68), [w:] 
J. Kolbuszewski red., Problemy…, 2006, s.63; K. Schier, Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna  
i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową, Gdańsk 2005: UG.
27 K. Bobińska, A. Florkowski, M. Kuśmierek, P. Wierzbiński, S. Szubert, Rola traumy  
w powstawaniu wybranych zaburzeń psychicznych, Roczniki Naukowe Caritas, 2007, 2, s.339-
344; A. Motz, The Psychology of Female Violence: Crimes Against the Body, New York 2008: 
Routlage; A. Pilszyk, Obraz psychologiczny sprawcy przemocy w rodzinie, Psychiatria Polska 
2007, 3, s.827-836; M.M. Podniesińska, Narcystyczna matka: dziedzictwo zniekształconej mi-
łości: jak sobie z nim poradzić w dorosłym życiu? Będzin 2015: Wydawnictwo Internetowe 
E-bookowo; J.P. Wilson, B. Raphael, International Handbook of Traumatic stress Syndromes, 
New York 2013: Springer Science, Business Media; P. Szczukiewicz, Psychologiczne konse-
kwencje przemocy domowej, Roczniki Naukowe Caritas, 2007, 1, s.5-14.
28 E. Januszewska, Dziecko czeczeńskie w Polsce: między traumą wojenną a doświadcze-
niem uchodźctwa, Toruń 2010: Wydawnictwo Adam Marszałek; A. Modrzejewska, Niewi-
doczne skutki wojny – traumatyczne zdarzenia i ich psychologiczne konsekwencje (61-74),  
[w:] Współczesne oblicza bezpieczeństwa międzynarodowego, Bydgoszcz 2014: UKW;  
T.T. Łysak red., Antologia studiów nad traumą, Kraków 2015: Universitas; J. Murray, Under-
standing Loss: A Guide for Caring for Those Facing Adversity, New York 2015: Routladge; 
D.C.F. Rogers, H.G. Koenig, Pastoral Care Post-Traumatic Stres Disarder: Healing the Shat-
tered Soul, New York 2013: Routledge; P.G. Zimbardo, R.M. Sword, R.K.M. Sword, Siła 
czasu, Warszawa 2013: PWN.
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czyły takich traum mają lepsze rozumienie śmierci aniżeli wskazuje ich wiek 
biologiczny29.

Adolescenci w pełni już rozumieją śmierć i jej konsekwencje, co sprawia, 
że kształtuje się w nich lęk związany z całkowitym unicestwieniem, niebytem, 
a także przed utratą bliskich osób, obawą kary po śmierci oraz przeżywaniem 
własnej skończoności. Ten drugi okres, to czas nabywania kompetencji lęko-
wych, w którym aktywizują się dwa równoległe mechanizmy ich nabywania: 
(1) to kwestie lęku, tzw. kulturowego, uwarunkowanego socjalizacją i wycho-
waniem, (2) to lęki związane z osobniczym, indywidualnym doświadczeniem.

[…] doświadczenie śmierci wzmaga w jednostkach potrzebę homoge-
nizowania tożsamości, wzrasta potrzeba afiliacji z osobami identyfiku-
jącymi się z podobnym systemem aksjologicznym, przy przyjęciu po-
stawy wrogiej wobec ludzi tego systemu nieuznających. Świadomość 
śmierci u ludzi młodych może prowadzić do negatywnego stosunku 
wobec ludzi starych, poczucia wyraźnej odrębności od nich. Przy nie-
chęci wobec ideologicznie odmiennych, warto wspomnieć, że osoby 
doświadczające wyrazistości śmierci są w stanie tolerować przekracza-
nie norm moralnych przez innych bardziej, niż wśród członków wła-
snej społeczności30.

Okres lęku zintegrowanego to czas, gdy dochodzi do łączenia się we wspólny 
mechanizm przeżywania lęku poszczególne autopsje zarówno uwarunkowane 
kulturowo jak i indywidualnie, np. lęk przed samotnością.

[…] na pewnym etapie życia lęki, absorbcja lęków będących efektem 
socjalizacji i kultury oraz własnych doświadczeń ulegają pewnego ro-
dzaju zatarciu, tworząc wspólne przeżycia lękowe, którego źródeł czło-
wiek nie może się doszukać31.

W okresie podejmowania samodzielnego życia, za które podmiot bierze już 
pełną odpowiedzialności, pojawia się lęk przez unicestwieniem, przed utratą 
własnego Ja, które tak intensywnie formułowało się w okresie młodzieńczym. 
Zaniepokojenie śmiercią staje się tym bardziej intensywne, im bardziej za-
chwiana jest samoocena.

29 J.E. Gyulay, The dying child, New York 1978: McGrow-Hill Comp.; J. Rogalska, Dziecko 
wobec własnej śmierci i przemijania, Życie szkoły 2006, 9, s.23-26; D. Ślepowrońska, O potrze-
bie badania wiedzy potocznej dzieci dotyczącej śmierci, Psychologia Wychowawcza, 1989, 3,  
s.54-59.
30 A.M.Jasiński, Podmiot…, op.cit., s.80; V. Florian, M. Mikulincer, Fear of Death ..., op.cit, 
s.369-380.
31  J. Binnebesel, Percepcja…, op.cit., s.73.
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Dominujące są tu [...] działania personalizujące. Osoby angażujące się 
w wartości istnienia budują swoją tożsamość na podstawie przeżycia 
sensu, wolności, niezależności i nadziei. Kierunek destrukcyjny, bę-
dący buntem wobec śmierci, jest najczęściej przejściowy i zamienia się 
w konstrukcję, gdy następuje uświadomienie sobie, że lęk śmierci jest 
czymś naturalnym i właściwym każdemu. Śmierć staje się towarzyszem 
życia, a lęk, który broni jest samozagładą, wiąże się w życiu z realizacją 
wartości istnienia, z odrobiną twórczego szaleństwa32.

Osoby w okresie największej aktywności życiowej przeżywają śmierć 
raczej jako niesprecyzowane zjawisko, aniżeli coś bezpośrednio zagrażające-
go. Jest to także okres kształtowania się strachu przed śmiercią, który bezpo-
średnio związany jest z etapem umierania i agonii, gdy człowiek mierzy się  
z własną, realną śmiertelnością i kiedy osoby umierające doświadczają strachu 
przed konkretnymi objawami związanymi z umieraniem lub chorobą33.

Przeżywanie bezsilności wobec śmierci, „od której nie ma ucieczki”, 
połączone z żalem do bliskich, spowodowanym złymi z nimi relacja-
mi oraz poszukiwaniem biernych sposobów obrony przed śmiercią, 
może prowadzić do wycofania się człowieka z życia lub do rezygnacji 
ze znacznej części siebie i własnych potencjałów - do psychologicz-
nej śmierci pewnych części osobowości jednostki.[...] Wszystko to 
ostatecznie zmienia się w rozpacz, ucieczkę osoby od samej siebie  
i realizację wartości konkretnych. Można mówić o depersonalizującym 
sposobie życia, w którym siły osobowe ulegają losowi czy przymusowi 
rzeczywistej bądź wyobrażonej śmierci własnej lub bliskich34.

Z dotychczasowych badań wynika, że paradoksalnie najmniejszy poziom 
lęku przed śmiercią wykazują osoby po 60 r.ż. Osoby w ostatniej fazie życia 
przed śmiercią doświadczają bardziej strachu związanego z procesem umie-
rania niż lęku, przy czym ta faza wiąże się raczej nie z wiekiem, ile z sytuacją  
i momentem śmierci. Doświadczenie umierania i śmierci powstaje z przeżycia 
zmienności zakresu tego, co przeszłe i tego co przyszłe, zmienności wynika-
jącej z postępującej dominacji przeszłości nad przyszłością w miarę tego, jak 
tej ostatniej ubywa wraz z upływem czasu i związanym z tym starzeniem się 
każdego z nas35.

32 A. Widera-Wysoczańska, Rozmowy o przemijaniu..., op.cit., s.155.
33 G.W.E. Hanks, N.I. Cherny, N.A. Christakis, S. Kaasa, Oxford Texbook of Paliative 
Medicine, Oxford 2011: OUP Oxford; J.C. Morgan, R. Morgan, Psychology of Death and 
Dying, New York 2006: Wipf and Stock Publisherrs; E. Wittenberg, B. Ferrell, J. Goldsmith,  
T. Smith, M. Glajchen, G. Handzo, S.L. Ragan, Texbook of Palliative Care Communication, 
Oxford 2015: Oxford University Press.
34 A. Widera-Wysoczańska, Rozmowy o przemijaniu..., op.cit., s.155.
35 M. Scheler, Cierpienie, śmierć..., op.cit., s.81nn.
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Starzenie się zmusza nas i zarazem uzdatnia do takiego namysłu. Świat, 
którego wizerunkiem jest logika, dystansuje się od tego. Gdy już przekroczy-
my wierzchołek i droga zaczyna zbiegać w dół, coraz bardziej stromo, coraz 
szybciej, myśl, która dotyczy opanowywania świata i dlatego musi kreślić jego 
logiczny obraz, przestaje być w pełni naszą sprawą. Prasprzeczność, śmierć, 
oczekuje na nas i każe nam tworzyć logicznie nieczyste zdania w rodzaju „kie-
dy mnie już nie będzie”. Tkwi już w nas i robi miejsce dla dwuznaczności  
i sprzeczności. Stajemy się jak nie - Ja. Mamy Ja zamknięte w ciele, a zarazem 
możemy doświadczyć, że granice były płynne i takie pozostały. Stajemy się so-
bie bardziej obcy i lepiej znani. Nic nie jest już oczywiste. Dane przestały być 
wiarygodne. Wyobcowanie siebie staje się wyobcowaniem świata, jakkolwiek 
wiernie realizowalibyśmy powinności dnia, wypełniając deklarację podatkową, 
chodząc do dentysty. Powiedzielibyśmy, że podczas starzenia się świat nas 
zanegował? Równie dobrze mogliśmy rzec, że niebawem sami się zanegujemy. 
W mroku dzień i nic znoszą się nawzajem36.

Poczucie odrzucenia przez bliskich, brak wsparcia i rozmów o śmier-
ci w dzieciństwie łączą się z lękiem separacyjnym, mało uświadamia-
nym lękiem śmierci i złością do bliskich w związku z brakiem pomocy  
i zrozumienia tego lęku. [...] jako obronę przed ponownym zranieniem 
wybieramy samotność polegającą na unikaniu bliskości i zaangażowa-
nia emocjonalnego. Za każdym razem postepowanie to wiąże się z alie-
nacyjnym stosunkiem wobec siebie lub innych37.

Związane jest to z procesem wykluczenia społecznego ludzi starych. 
Bardzo ważną wartością dla każdego człowieka jest rodzina, traktowana jako 
oparcie, dająca poczucie stabilizacji, nadająca sens codziennym zmaganiom. 
Szczególnie, gdy pojawia się u człowieka lęk przed niedołężnością, samot-
nością, brakiem opieki. Brak opieki ze strony najbliższych, niewystarczające 
wsparcie emocjonalne często powoduje izolację lub całkowite wycofanie się 
ludzi starych z życia społecznego. Wywołuje to poczucie osamotnienia, dlate-
go tak często twierdzą, że „lęk śmierci jest lękiem przed samotnością”38.

 Na początku XX wieku wyodrębniono śmierć ze społeczeństwa, prze-
sunięto ją do sfery prywatności. Dalszy postęp medykalizacji i rozwój służ-
by zdrowia spowodował przeniesienie śmierci do szpitala. Dołączyła do tego 
tendencja do tworzenia małych rodzin, urbanizacji, oddalenie się od natury 

36 J. Amery, O starzeniu się. Podnieść na siebie rękę, Warszawa 2007: Czytelnik, s.67.
37 A. Widera-Wysoczańska, Rozmowy o przemijaniu..., op.cit., s.155.
38  Ibid., s.156.
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i jej procesów, co sprawiło, że odsunęły śmierć we wstydliwy cień. Niemal 
całkowicie znikła ona obecnie z naszej kultury, coraz trudniej ją sobie wyobra-
zić. Występuje najczęściej w odrealnionej i bezpiecznej postaci w środkach 
masowego przekazu. Oglądana głównie na ekranie telewizora lub w prasie, 
odbierana jest jako nierzeczywista i niezmiernie odległa, wręcz abstrakcyj-
na. Wymazanie śmierci z naszej świadomości jest jednak niemożliwe. Kon-
sekwencją takich działań będzie utrata równowagi psychicznej jednostek jak  
i stabilności systemu społecznego. Bo wyparcie tego najdonioślejszego życio-
wego wydarzenia z indywidualnej i zbiorowej świadomości to przejaw coraz 
większego lęku przed śmiercią. Ale tabuizacja śmierci lęk ten również wzma-
ga, bo to co nienazwane, tajemnicze, niewyrażalne – budzi większą grozę39.  
A ponieważ lęk przed śmiercią jest zjawiskiem dynamicznym i podlega rozwo-
jowi wraz z wiekiem, toteż „[...] lękowa postawa wobec śmierci kształtuje się 
już w pierwszych okresach dzieciństwa, kiedy brak rozumienia zasady przy-
czynowości oraz dziecięca niezdolność odróżnienia między myślą, fantazją  
i czynem wpływa na rozumienia śmierci i tym samym na lęk przed nią”40.  
Ale w wielu przypadkach „dorośli […] popełniają błąd zakładając, że dziecko 
ma mniejszą świadomość śmierci i mniej się boi, niż to jest w istocie”41. Ba-
dania dotyczące rozumienia śmierci przez dzieci, zwłaszcza, że współcześnie 
dzieci częściej mają dostęp do oglądania śmierci na ekranie telewizora czy 
komputera niż w rzeczywistości, ujawniły, że wielu rodziców mając pewne 
wyobrażenie o wrażliwości swojego dziecka nie kontroluje tego, z czym dziec-
ko styka się na ekranie, natomiast chroni swoje dzieci przed doświadczeniem 
śmierci w rzeczywistości (np. dziecku nie pozwala się na pożegnanie ze zmar-
łą bliską osobą, nie zabiera do szpitala, nie dopuszcza do opieki nad osobą, 
czy też, co zdarza się coraz częściej nie zabiera na pogrzeb). Ochrona dziec-
ka przed realnością śmierci jest związana z szerszym problemem, mianowicie  
z rugowaniem śmierci z przestrzeni publicznej, z kultury. Śmierć została po-
zbawiona godnej oprawy, a dawna ars moriendi odeszła w zapomnienie. I tu 
pojawia się paradoks, otóż dziecko we współczesnych 

39 J. Mazurek, K. Małyszczak, K. Maksymowicz, Lęk przed śmiercią w ujęciu humanistycznym 
i psychiatrycznym (159-166), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy..., op.cit., 2005, s.161.
40 J. Makselon, Lęk wobec..., op.cit., s.21; J. Makselon, Niektóre aspekty lęku wobec śmierci  
w świetle badań psychologicznych, Ateneum Kapłańskie 1980, 2, s.298-302; J. Makselon, Lęk, 
Kraków 1992: WL.
41 I.D. Yalom, Psychoterapia egzystencjalna, Warszawa 2008: Instytut Psychologii Zdrowia 
PTP, s.89.
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uwarunkowaniach socjokulturowych jest odbiorcą śmierci w znacznie 
większym stopniu i o znacznie większej intensywności, niż to miało 
miejsce, w minionych epokach, ale jest to odbiór pośredni42.

Także brak pozytywnego modelu śmierci powoduje, że w świadomości czło-
wieka współczesnego wytwarzają się wzorce negatywne. Masowa kultura rodzi 
postawę wypierającą śmierć ze świadomości. Śmierć dla człowieka staje się te-
matem tabu, tak jakby w ogóle nie istniała. Niestety takie podejście powoduje, 
że człowiek zaczyna odczuwać samotność, izolację, zamknięcie się na drugiego 
człowieka i strach. Ucieczka przed problemem, nieumiejętność rozładowania 
negatywnych napięć, a co najważniejsze odrzucenie „oswajania śmierci” spra-
wia, że współczesny człowiek coraz bardziej boi się śmierci. Śmierć przestaje 
oznaczać zwykłą nieobecność lub zatrzymanie się ruchu czy życia; z tą chwilą 
pojawiają się lęki przed śmiercią i obietnica nieśmiertelności. Wraz z potwier-
dzeniem indywidualności ujawnia się więc jednocześnie potrójna przesłanka 
śmierci. Strach przed śmiercią i świadomość śmierci znikają nie tylko wtedy, 
gdy śmierć przybliżając się w trakcie choroby, zadając rany, niszczy indywidu-
alność. Strach przed śmiercią słabnie wtedy, gdy człowiek jest jeszcze w pełni 
świadomy, gdy nadwątleniu ulega „mięsień” odpowiedzialny za autoafirmację. 
I dlatego też te osoby, których całe życie było naznaczone myślą o śmier-
ci, okazują w chwili fizycznej agonii spokój, zadziwiający nawet ich samych.  
Nazywa się to „pięknem” umierających, które roztacza opiekę nad dogorywa-
jąca jednostką43.

42 M. Królica, Problem śmierci..., op.cit., s. 39.
43 E. Morin, Antropologia śmierci (77-153), [w:] S. Cichowicz, J.M. Godzimirski red., Antro-
pologia śmierci..., op.cit., s.88.
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Nasza śmierć jako odbicie kondycji 
współczesnego społeczeństwa1

Nie ma sensu przypominać prawd niepotrzebnych, takich na przy-
kład, że świat jest zepsuty lub że wszyscy ludzie są miertelni2 

Milan Kundera

Cechą charakterystyczną społeczeństwa doby ponowoczesności

jest wydzielenie z niego i odizolowanie pewnych zjawisk, wywołują-
cych w nim poczucie zagrożenia, takich jak przestępczość, choroba, 
seksualność oraz śmierć, a co za tym idzie izolacja społeczna osób uosa-
biających te zjawiska: przestępców, obłąkanych, chorych i umierają-
cych. Proces ten, przez Giddensa nazywany separacją doświadczenia, 
dokonuje się m.in. poprzez instytucjonalizację tychże wymiarów życia 
codziennego3.

U. Beck pisze w związku z tym o "społeczeństwie ryzyka" mając na 
uwadze, iż czas, w którym żyjemy otacza naszą egzystencję w warunkach nie-
ustannego zagrożenia. Obok zagrożenia cywilizacyjnego, każdy z nas jest ryzy-
kantem z własnej woli. Ryzyko indywidualne przybiera najrozmaitsze formy.  
Z jednej strony, wydaje się być elementem zmiany i rozwojem obecnym  
 
 

1 L. Kołakowski, Nasza śmierć, nasze ciało, nasze samooszukiwanie się (114-137), [w:] L. Ko-
łakowski, Śmierć jako własność prywatna, Kraków 2021: Wydawnictwo Znak.
2 M. Kundera, Kubuś i jego Pan. Hołd w trzech aktach dla Denisa Diderota, Warszawa 2000: 
PIW, s.70.
3 W. Witkiewicz, W.M. Piegza. M. Pfanhauser, J. Gnus, Śmierć jako rozrywka (39-41), [w:]  
J. Kobuszewski red., Problemy..., op.cit., 2008, s. 40; Giddens, Nowoczesność..., op.cit., s.214.
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na bardzo elementarnym poziomie codziennej egzystencji i w tym sensie nie-
ustannie wpisuje się w nasze życie4.

Wiąże się to z dynamicznym rozwojem zachodniej cywilizacji, który ra-
dykalnie zmienił obraz człowieka uformowany przez grecką metafizykę.

Miejsce istoty zdefiniowanej jakościowo i kompletnie ze względu na 
przynależność do harmonijnie skonstruowanego metafizycznego po-
rządku zajęła wizja istoty ludzkiej zmieniającej ów porządek, a wraz 
z nim i siebie w sposób nie dający się ostatecznie zdystansować. We-
dle określenia XX-wiecznej fenomenologii egzystencjalnej człowiek to 
projektujące siebie jako własne bycie w świecie existentia. W ten spo-
sób człowiekowi zostaje przyznane prawo do suwerennego określenia 
charakteru swego istnienia, co może znaczyć możliwość wyrwania się 
z tyranii prawa naturalnego na rzecz prawa suwerennie przez niego 
samego stanowionego5.

Prowadzi to m.in. do uznania przez człowieka śmierci za rodzaj defektu, 
z którym można i należy walczyć. Nietrudno zauważyć, że w ten sposób de-
gradacji ulega również wartość samego życia.

Istotne bowiem staje się nie tyle samo życie, ile to, aby nie umrzeć. 
Odpryskiem tej świadomości są rozmaite, mniej lub bardziej cudowne 
recepty na długowieczność, wprzęgnięcie coraz większej rzeszy ludzi  
w kierat katorżniczych poczynań, których celem jest miraż nieustannej 
intelektualnej i fizycznej sprawności […]. Życie staje się ustawicznym 
zaprzeczeniem śmierci6.

I śmierć stała się tematem tabu w świadomości społeczeństwa ponowocze-
snego. Jeśli już dochodzi do rozmowy o niej, to ma ona posmak przekra-
czania granic przyzwoitości7 i obarczona jest ‘przyjemnością winy’, właściwą 
pornografii8. Efektem tego jest wyrugowanie tematu umierania i śmierci  

4 A.T. Beck, Społeczeństwo ryzyka..., op.cit.; K. Sydow, Ryzyko a śmierć. O różnych strate-
giach życia (64-75), [w:] W. Kuligowski, P. Zwierzchowski red., Śmierć jako norma. Śmierć 
jako skandal, Bydgoszcz 2004: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej; A. Giddens, Nowocze-
sność..., op.cit.
5 W. Kwiatkowski, Medycyna i śmierć (256-283), [w:] M. Gałuszko, G. Szewczyk red., Naro-
dziny i śmierć..., op.cit., s.263.
6 Ibid., s.256.
7 M. Marois, Geneza pojawienia się życia i śmierci (27-42), [w:] Ch. Chabanis, Śmierć, kres 
czy początek?, Warszawa 1987: PAX, s.35 nn.
8 G. Gorer, Death, Grief..., op.cit.; G. Gorer, Pornografia śmierci, Teksty 1979, 3, 45, s.197-
203; J. Kolbuszewski, Prasowe aspekty pornografii śmierci (41-49), [w:] J. Kolbuszewski, Pro-
blemy…, op.cit., Wrocław 2009.
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z języka, obyczajowości oraz debaty prywatnej i publicznej9. Kultura codzien-
na marginalizuje śmierć prawdziwą i bliską emocjonalnie, podobnie jak pro-
ces umierania – do absolutnego minimum. Śmierć stała się tabu.

[…] marginalizacja i wyciszenie tego tematu zostały wsparte głębokim 
i fundamentalnym nakazem kulturowym, którego złamanie powodo-
wało negatywną, spontaniczną i niejednokrotnie gwałtowną reakcję ze 
strony ogółu przedstawicieli danej kultury, gdyż było przez nich odbie-
rane jako zamach i zagrożenie10.

Tabu nie dotyczy jednak śmierci odległej emocjonalnie (kryterium odległości 
to siła poczucia więzi), ani śmierci fikcyjnej prezentowanej według akcepto-
wanych, „bezpiecznych” schematów kultury masowej11. Marginalizacja i wyci-
szenie problematyki śmierci, odarcie jej z atrybutów sakralności12 jest rezulta-
tem procesu cywilizacyjnego, który przypisał jej rekwizyty wielu uczestnikom 
i mechanizmom współczesnego społeczeństwa. Jeden z takich aspektów tkwi

w zjawisku infantylizacji świadomości uczestników kultury masowej. 
Ta przejawia się poprzez przyjęcie wobec życia jednej fundamental-
nej postawy: życie polega na zaspokojeniu potrzeb konsumpcyjnych, 
które sprawiają radość i przyjemność; wszystko, co temu przeczy,  
a tak jest z głębokim doświadczeniem śmierci, zostaje wykluczone  
czy też, mówiąc inaczej – skwitowane chichotem, który budzi niechęć  
i pogardę dla wytworów i form kultury, która nie daje się bezpośrednio 
wpisać w zakres patrykularnych potrzeb jednostki. Lecz źródło owej 
infantylizacji leży […] w dwóch istotnych znamionach współczesności, 
określających nasz stosunek również do śmierci: w fetyszyzmie techno-
logicznym i jego podstawie fetyszyzmie towarowym, które zakreślają 
przestrzeń aktywności duchowej współczesnego człowieka, w tym rów-
nież jego ubogiego doświadczenia śmierci13.

Brak powagi, pokory wobec śmierci, to tak charakterystyczna dla wieku dzie-
cięcego postawa, niezdolna do przyjęcia zreflektowanej postawy wobec wła-
snego życia. Śmierć ośmieszana w żartach niweluje jej sakralność i znaczenie. 

9 M. Szabat, Szaleństwo jako forma śmierci społecznej (99-104), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy współczesnej…, op.cit., 2009.
10 J. Kwaśniewski, Tabu śmierci. Dlaczego powstało? Dlaczego gaśnie? (326-341), [w:]  
M. Wójtowicz, W. Kania red., Filozofia a śmierć, Katowice 2007: FHU, s.326.
11 M. Synowiec – Piłat, Obrazy śmierci w kampaniach społecznych dotyczących uzależnień 
(77-82), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy współczesnej…, op.cit., 2009.
12 M. Eliade, Historia wierzeń…, op.cit.
13 J. Barański, Chichot za plecami śmierci. Infantylizacja i fetyszyzacja śmierci jako przejaw re-
gresji kulturowej. Zarys problemy (65-69), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy współczesnej…, 
op.cit., 2001, s.65.
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Aktywność ta nosi cechy kulturowej regresji, która polega na tym, że współ-
czesny człowiek „nie tyle nie rozumie wytworów i form kultury nie należących 
do kultury masowej, czy nie akceptuje ich treści, tworzących aksjologiczną 
ramę dla celów i działań człowieka oraz oferujących klucz do interpretacji 
zjawisk kulturowych odpychając od siebie rozumienie i odczuwanie sacrum, 
lecz przede wszystkim neguje możliwość poznania wytworów kultury i po-
trzebę uczestnictwa w nich”14. Pojawia się niechęć do głębokiego przeżywania  
i doświadczania śmierci, wrogość wobec refleksji nad nią oraz obyczajów z nią 
związanych. Śmierć, coraz częściej spowija milczenie, bowiem główną treścią 
jej doświadczenia staje się ekwiwalentność pieniężna oraz jej społeczne wyra-
zy ideologiczne i instytucjonalne. „Przypomina to niemotę kulturową, która 
ogarnia mowę i kryjące się w niej znaczenia, zaczepiane jedynie o abstrakcyjną 
stronę wartości wymiennej: świat pozornie przejrzysty milknie w swej treści, 
osaczony formalną subiektywnością konsumenta”15. Indywidualizacja i pry-
watyzacja śmierci tworzą powiększającą się sferę niepewności i ambiwalencji 
o charakterze medycznym, prawnym, etycznym. Coraz bardziej rozchodzą się 
władza i sfera decyzyjna, zarówno w płaszczyźnie indywidualnych wyborów, 
jak i rozrastającej się sfery doradców.

Coraz silniej uwidacznia się sprzeczność pomiędzy ideami indywidu-
alizmu: autonomii, godności, prawa do samostanowienia, a obowią-
zującymi w sferze publicznej normami i regulacjami. Odbywające się 
coraz częściej debaty na temat eutanazji i testamentów życia pokazują, 
jak różnymi językami mówi się w społeczeństwie, jak różnie rozumiana 
i definiowana jest ‘naturalna śmierć’, ‘dobra śmierć’, ‘godna śmierć’.  
Z tych obrzeży wyłania się obraz śmierci rozproszonej, polifonia róż-
nych narracji, ukazujących śmierć w jej najokrutniejszych przejawach 
choć dopuszczających głosy protestu, sprzeciwu zarówno wobec nowo-
czesnej biowładzy, jak i ponowoczesnego banalizowania i odsuwania 
problemu śmierci i umierania16.

Istotną cechą owej śmierci rozproszonej w dobie późnej nowoczesno-
ści wydaje się również zacieranie granicy między życiem a śmiercią17. Mno-
żą się neomortos, byty zawieszone pomiędzy światami, dotknięci demencją  
i alzheimerem, neuroleptycy w stanie między jawą a snem, ludzie w śpiączce, 
dotknięci syndromem zamknięcia18.

14 Ibid., s.65-66.
15 Ibid., s.69; M. Eliade, Historia wierzeń..., op.cit.
16 A.E. Kubiak, Inne śmierci..., op.cit., s.10-11.
17 B.J. Koc, Między śmiercią a narodzinami, Poznań 1989: UAM.
18 J.-D. Bauby, Skafander i motyl, Gdańsk 2008: Słowo/obraz terytoria.
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Niezależnie jednak od wszelkich indywidualnych swoistości istnieje 
chyba […] pewna fundamentalnie jednakowa postawa wobec śmier-
ci i umierania uwarunkowana przez jednakowość zasadniczego losu  
i pozwalająca odnaleźć się nawzajem na zasadzie równości dzielnemu  
i tchórzliwemu, krzepkiemu i schorowanemu, pogodnie akceptują-
cemu siebie i niezrównoważonemu neurotykowi. Wszyscy oni, sta-
rzejąc się zawierają kompromis ze śmiercią. Nie pokój lecz kompro-
mis – mętny, jakkolwiek źle by to brzmiało. […] Mętny kompromis 
polega na trudno kształtującej się, zależnie od przypadku mniej lub 
bardziej zakłóconej, zawsze jednak obecnej nawet u neurotycznego 
hipochondryka równowadze strachu i ufności. Starzejący się, dla któ-
rego umieranie z powszechnej i obiektywnej staje się osobistą sprawą, 
usiłuje zneutralizować widoczną dla siebie na podstawie statystyki  
i danych medycznych bliskość krytycznego momentu za pomocą z dnia 
na dzień coraz bardziej irracjonalnej, nieufającej sobie samej ufności19.

Życie z umieraniem nie oznacza własnej skończoności. Nie oznacza też 
przywykania do bezsensu nicości. Przywykanie jest tylko pewnym ćwiczeniem 
w daremnym i błędnym oczekiwaniu, w samooszukiwaniu się, którego pada-
my ofiarą, „gdy nią nie jesteśmy, bo w końcu przecież wiadomo, że kiedyś,  
i to wkrótce, wyrok nabierze prawomocności i zostanie wykonany”20. W naszej 
świadomości rodzi się chaos, gdyż z jednej strony wciąż głęboko przekonani 
jesteśmy o naszej sile zakorzenionej w stechnicyzowanym potencjale wytwo-
rów cywilizacji, a z drugiej strony czujemy się bezsilni, gdyż śmierć odbiera 
nas życiu. Pojawia się w związku z tym pytanie: Czym różni się współczesna 
kultura od jej poprzedniczki kultury w wydaniu tradycyjnym w odniesieniu 
do śmierci? Odpowiedź, jedna z wielu, wskazuje na inną nadzieję; już nie na 
życie wieczne po śmierci, lecz na życie wieczne przed śmiercią21.

[…] jeśli już pragniemy opisać śmierć – umyka nam przedmiot opisu; 
jeśli śmierć jawi się jako przedmiot – nie potrafimy odnaleźć języka.  
Tu wzajemna nieadekwatność ma wiele społecznych poziomów arty-
kulacji (religijny, praktyka rytuału pogrzebowego, medyczny, filozo-
ficzny, „hospicyjny”, medialny itd.), które zaświadczają o głębokiej 
metamorfozie kultury ostatniego stulecia22.

19 J. Amery, O starzeniu się..., op.cit., s.149-150.
20 Ibid., s.151.
21 J. Barański, Anestetyzacja tanatyczna..., op.cit.; J. Barański, Śmierć i zmysły. Doświadczenie 
śmiertelnej choroby i śmierci na przestrzeni wieków (135-156), [w:] M. Machinek red., Śmierć 
i wiara..., op.cit.
22 Ibid., s.39-40.
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Jej istotą jest nieustanna depersonalizacja ludzkości, próba „zredukowa-
nia istot ludzkich do poziomu podczłowieczeństwa, nie tylko zgodnie z jakąś 
abstrakcyjną definicją, lecz również w każdym wymiernym aspekcie naszego 
człowieczeństwa”23. Także liczne głosy domagają się depersonalizacji śmierci, 
uważając humanitarne traktowanie człowieka (np. eutanazja), za równoważne 
z humanitarnym traktowaniem zwierząt „[…] w takim ujęciu uśpienie osoby 
starszej lub cierpiącej staje się aktem miłosierdzia równoważnym usypianiu 
starych i schorowanych zwierząt, co więcej, odbywa się z dokładnie takich 
samych powodów”24. Śmierć zatem pogrąża się w nicość aksjologiczną, prze-
staje być jakąkolwiek wartością. Współczesna, technologiczna nauka, która 
coraz skuteczniej i wydajniej ogranicza rozmaite sfery codziennego życia ludzi, 
ciągle nie ma człowiekowi do powiedzenia niczego istotnego na temat śmierci. 
Wciąż, jako zjawisko egzystencjalne, pozostaje ona poza zasięgiem techniczne-
go ładu, choć, także nie oparła się technologicznej potrzebie unifikacji.

Śmierć tak zbanalizowana rzadko kiedy wprawia w zamyślenie i traci 
moc wywoływania głębokich wzruszeń. Jest zdarzeniem normalnym, 
zbyt zwyczajnym by osiągnąć wymiar dramatu […]. Jej groza rozwad-
nia się i wątleje we wszechobecności zjawiska – śmierć jest myślowo 
nieobecna przez nadmiar swej zmysłowej widoczności, pozbawiona 
wagi przez swą wszędobylskość, niedosłyszalna wśród ogłuszającego 
hałasu, jaki czyni. A w miarę tego, jak śmierć więdnie i w końcu obu-
miera w procesie banalizacji, usychają i zamierają wolicjonalnie i emo-
cjonalnie inwestycje w wysiłek jej pokonania25.

Gdy śmierć staje się czymś tak powszechnym, że wydaje się być niewar-
ta zachodu, ideałem przestaje także być nieśmiertelność jako jej antidotum.  
W taki oto sposób  dekonstrukcję śmierci, charakterystyczna dla nowocze-
sności, w ponowoczesności zastępuje dekonstrukcja nieśmiertelności. „Troska  
o nieśmiertelność osoby rozpuszcza się tu w zabiegach o nieśmiertelność gru-
py, a wraz z tym rozpływa się już sama indywidualność jednostki”26. Jednak, 
według Z. Baumana, najbardziej popularna stała się medykalizacja i wszelkie 
próby zwalczania bezpośrednich, jednostkowych przyczyn zgonów. Ale, wraz 
z nadejściem ponowoczesności, także i ta strategia przestaje być wystarczają-
ca. Zastępują ją dwie kolejne, zmierzające do dewaluacji i dekonstrukcji nie-
śmiertelności, poprzez łagodzenie strachu przed śmiercią. Pierwsza polega na 

23 D. Marco de, B. D. Wiker, Architekci…, op.cit., s.16.
24 Ibid., s.16.
25 Z. Bauman, Ponowoczesność..., op.cit., s.268.
26 Ibid., s.257.
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usuwaniu śmierci bliskich z pola widzenia, druga, na powszechnej obecności 
widoku śmierci, co ma na celu jej zbagatelizowanie27.

Śmierć rozumiana jako moment, chwila sprowadzana do empirycznego 
zdarzenia, mówi raczej o życiu, aż do tego momentu, o którym nie można już 
powiedzieć, że coś po nim nastąpi. „Za życia jeszcze daje nam poznać [natura] 
wieczny stan, jaki nam przeznacza po jego upływie, aby nas doń przyzwyczaić 
i odjąć przed nim obawę […] Obawiać się możemy jedynie chwil poprzedza-
jących ją; te zaś mogą podpadać doświadczeniu”28, pisał M. de Montaigne. 
Ale bliskość śmierci zawsze może zmienić postawę człowieka wobec świata  
i ludzi, odkrywając np. bezsens dotychczasowego życia, nie ma jednak mowy 
o jej doświadczeniu. „By zatem doświadczyć naprawdę własnej śmierci, trze-
ba być w momencie umierania i zdawać sobie z tego sprawę, a są to dwa 
warunki, które z samej swojej istoty nie mają nic wspólnego z powtarzalno-
ścią, właściwą doświadczeniom naukowym”29. Koniec unicestwia sam siebie. 
Istota śmierci wciąż wymyka się wszelkiemu doświadczeniu – uchwycić ją, to 
automatycznie jej doświadczyć, a to znaczy przestać istnieć i zanegować moż-
liwość wszelkiego doświadczenia. Być w stanie agonii oznacza, że już bliżej do 
śmierci przybliżyć się nie można. Fragmenty przeżyć ludzi w trakcie agonii 
mówią jedynie o umieraniu, ale nic o samej śmierci. „Psychologia ‘umierania’ 
dostarcza wiedzy raczej o życiu ‘umierającego’ niż o samym umieraniu”30.

Dotychczasowe rozważania, szczególnie te z zakresu antropologii filozo-
ficznej i psychologii dowodzą, że człowiek posiada wiedzę na temat śmierci. 
Specyficznie ludzkim ‘doświadczeniem’ śmierci jest świadomość jej nieuchron-
ności, czyli świadomość nie tylko umierania, ale pewność, że trzeba umrzeć. 
Jednak człowiek tej pewności zaprzecza, co nie pozwala mu traktować śmierci 
jako czegoś człowiekowi przypisanego, a z czego bierze swój początek nadzieja, 
że śmierć zostanie przezwyciężona. P.L. Landsberg31 i M. de Unamuno32 pod-
kreślają, że wiedza o śmierci zakłada sprzeciw wobec niej, a sprzeciw ten ma 
podstawę w sposobie bycia osoby ludzkiej, podstawę ontologiczną.

Poprzez ten sprzeciw osoba potwierdza własną autonomię i dążenie 
ku takiemu byciu. Tak pojęta osoba nie może uznać śmierci za punkt, 
który musi uwzględnić w swoim wybieganiu ku przyszłości. Śmierć nie 

27 Ibid., s.267nn; A. Ostrowska, Śmierć w doświadczeniu..., op.cit.; A. Ostrowska, O umieraniu  
i śmierci..., op.cit.
28 M. de Montaigne, Próby, t.2…,  op.cit., s.75.
29 L.-V. Thomas, Doświadczenie śmierci..., op.cit., s.163.
30 M. Heidegger, Bycie i czas…, op.cit., s.348.
31 P.L. Landsberg, O sprawach ostatecznych, Warszawa 1967: PIW.
32 M. de Unamuno, O poczuciu tragiczności życia..., op.cit.
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jest dla takiej osoby granicą, jak to ukazywał Max Scheler, albo czymś 
najbardziej pewnym, własnym i nieprześcignionym, czymś co konsty-
tuuje autentyczny sposób bycia, jak to ukazywał M. Heidegger33.

Akceptacja śmierci jako pewnej nieokreślonej perspektywy dla Lands-
berga i Unamuno wiąże się z najbardziej wewnętrznym sprzeciwem – śmierć 
nie jest immanentną właściwością człowieka, jest tragicznym wypadkiem, 
zrządzeniem okrutnego losu, a zgoda na nią jest niezgodą. Dlatego śmierć  
i jej pewność zawsze wiązać się będzie z buntem i pojmowaniem jej jako cze-
goś obcego, wdzierającego się w życie i próbującego zniweczyć wszystko to,  
z czym wiąże się przyszłość osoby. Ta zaś dąży do pełnej wolności, a z drugiej 
strony uzależniana jest od tego, co jest jej ‘podstawą’; „[…] według Schelera  
i Heideggera, śmierć wpleciona jest w życie i stanowi czynnik pozwalający jej 
w pełni doświadczyć – pytanie o naturę samego bycia musi człowiek skiero-
wać do śmierci”34.

Pewność śmierci dana człowiekowi jest wynikiem wewnętrznej dynamiki 
życia. Ta wiedza nie musi być dana jako coś, co można wyrazić za pomocą 
pojęć. Człowiek o śmierci ‘wie’, ponieważ jest istotą żywą i nie ma znaczenia 
forma, w jakiej wiedza o śmierci jest dana, chodzi o powiązanie idei śmierci  
z dynamiką każdego dnia.

Człowiek wiedziałby w jakiej formie i w jaki sposób, że śmierć go do-
sięgnie, nawet gdyby był jedyną istotą żywą na ziemi, gdyby nigdy nie 
widział tego, jak zmiany, którym podlegają inne istoty żywe, doprowa-
dzają do zjawiska trupa35.

Istoty śmierci należy zatem doszukiwać się w doświadczeniu wewnętrz-
nym, a nie zewnętrznym. Badając życie można się w nim doszukać właściwości, 
których rozjaśnienie pozwala dostrzec jej istotę. Każde życie ma wyznaczony 
właściwy sobie kierunek, o którym dowiadujemy się m.in. dzięki chorobie lub 
starzeniu się. Badanie struktury tego procesu ma za zadanie w jego punkcie 
końcowym odnaleźć ideę śmierci.

Całe życie jawi się jako ‘umieranie’, w każdym punkcie czasowym 
życia pojawia się jakiś obraz życia. […] Życie to proces, który sam 
się rozwija i pozostaje w końcu zamknięty. Śmierć zaś wzbogaca  
 

33 J.W. Sarna, Człowiek..., op.cit., s.133.
34 Ibid., s.135.
35 M. Scheler, Cierpienie…, op.cit., s.74.
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każde doświadczenie, pozwalając odnaleźć jedność tam, gdzie jest cha-
os wrażeń36.

Dlatego, jak twierdzi M. Scheler, umrzeć to dokonać ostatecznego czynu; 
sama śmierć to akt istoty żywej i dlatego należy ona do życia, nie pokonuje 
go, ale jest jego ostateczną czynnością; „do istoty śmierci należy to, iż sama 
istota żywa dokonuje aktu umierania”37. Śmierć nie jest bezsensownym prze-
rwaniem tego, co się nie dokończyło, ale aktem dopełniającym. Tak pojęta 
śmierć odpowiada tradycyjnej, świadomej postawie. Niezgoda zaś cechuje 
człowieka współczesnego, który próbuje eliminować śmierć, traktując ją jako 
wynik wadliwego funkcjonowania organizmu. Asekurując i dystansując się na 
różne sposoby wobec śmierci, nie umie z nią żyć. Z drugiej strony życie w jej 
obliczu, to życie z tym, że jest ono puste i przerażające. „Nie umiera się już 
rzetelnie i świadomie. Nikt też już nie czuje i nie wie tego, że musi umrzeć 
swoją śmiercią”38.

Śmierć przynależy więc do życia, co uwidacznia się w pytaniu  
M. Heideggera o sens śmierci, a tym samym o sens bycia jestestwa Dasein, 
które oznacza, że jest się świadomym swojej obecności (do) i poprzez tę świa-
domość Dasein stawia siebie poza bytem, dającym się ująć jako przedmiot. 
Dasein jest egzystencją (Ek-sistenz), co oznacza, że nie jest sobie dana jako ca-
łość i dopóty jest, dopóki jest nie zamknięta, a więc nie jest urzeczywistniona 
jakaś możliwość jego bycia. Dlatego, jeżeli Dasein jest, to nie jest dana jako 
całość, a także ‘całościowość’ jest możliwa dopiero wraz z momentem śmier-
ci. Jednak śmierć uniemożliwia jakiekolwiek doświadczenie, tak więc będąc  
w niej i stając się całością Dasein przestaje być39.

Heideggerowska analityka skończoności bytu ludzkiego może być 
tym egzystencjalnym ujęciem fenomenu śmierci, który w swej istocie, 
obowiązuje przy każdym innym widzeniu… fenomenu. Skończoność, 
nie-wieczność, śmiertelność nasza jest…źródłem i sensem tego, kim 
jesteśmy. Oto istnieję, jestem. Jestem, tzn. ‘pojmuję’ swe istnienie, 
siebie, przede wszystkim i najpierw, w swym istnieniu, czyli odnoszę 
się sam do siebie. Lecz gdybym był nieograniczony, więc gdybym nie 
był ograniczony (skończony, śmiertelny), nie pojąłbym, nie pochwycił 
siebie. Jestem, tak właśnie, że ujmuję to, że jestem, bo jestem skończo-
ny. Jestem skończony, i rozumiem to, to do mnie trafia. Tym wybie-
gnięciem ku własnemu kresowi, postrzeżeniem oto swej skończoności, 

36 J. W. Sarna, Człowiek…, op.cit., s.137.
37 M. Scheler, Cierpienie…, op.cit., s.85.
38 Ibid., s.97.
39 W. Pawliszyn, Misterium śmierci..., op.cit.
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byciem ku śmierci, ujrzeniem swej najgruntowniejszej możliwości, tzn. 
dojrzeniem w sobie swojej fundamentalnej (czyli całkowicie własnej 
i najpewniej pewnej) niemożliwości: możliwości nieistnienia – przy-
chodzę do siebie, oto przed-stawiam się sobie, wyodrębniam z Wszyst-
kiego…Oto: (z) śmieci jesteśmy. Całe nasze człowieczeństwo, ludzki 
świat sensów – pierwej napotkanie siebie samego, potem język komu-
nikacji, wspólnota z innymi, kultura, całe ludzkie życie – bierze się stąd, 
że jesteśmy śmiertelni!40.

Śmierć rozumiana jako moment w czasie nie jest zatem dla Dasein żadną 
możliwością nadającą mu jakiś kształt. Pełnia w tym sensie nie jest możliwa 
do osiągnięcia, gdyż w momencie śmierci, czyli utraty zaległości, nie można 
już niczego doświadczyć.

Śmierć to ontologiczna inność, wobec której tracą moc poznawcze 
zdolności podmiotu, a on sam doznaje cierpienia pasywności wobec 
zjawiska obcego światła poznania. Tajemnica śmierci rozgrywa się 
więc w sferze mroku, w strefie nieuchwytnej, zaskakującej przyszłości, 
stanowiącej dla podmiotu granicę jego panowania41.

Faktem jest jednak, że medycyna czy biologia zajmują się innego ro-
dzaju fenomenami niż filozofia. „Lekarze niewiele mają do powiedzenia na 
temat śmierci, jako faktu dotykającego indywidualne jednostki, zaś psycho-
logia może jedynie minimalizować poprzez terapie lęk przed śmiercią – nie 
chodzi tu o rozjaśnianie, czym jest ten, który na śmierć został wydany”42. Dla-
tego, według Heideggera, śmierć jawi się jako jedna z możliwości bycia Dasein,  
i określa czym Dasein jest w chwili obecnej. Śmierć, która jest przyszłością, nie 
ma w tej przyszłości umiejscowienia, nie jest czymś, co czeka Dasein, ale tym, 
co określa jego teraźniejszość. Dlatego nie można powiedzieć, że jestestwo  
w śmierci się dopełnia albo ginie, czy zanika.

Śmierć – fakt ludzkiej egzystencji – jest darem: obdarowuje nas życiem; 
takim, w jakim faktycznie oto jesteśmy, się odnajdujemy, sensownym 
i wartościowym. To znaczy więcej niźli tylko biologiczno-światowym; 
więcej niż bytowanie w trybie ziarna piasku czy planety, więcej też 
niż bytowanie ptaka albo wilka. Życie zasiedlane, pełne sensów  
i wartości… Znów można się spierać – pamiętamy; zagadnienia gra-
niczne nie są rozwiązywalne – czy to „więcej” jest rzeczywiście więcej.  

40 Śmiercią nie gardź; owszem niech miła będzie (7-9), [w:] A. Pawliszyn, W. Pawliszyn red., 
Misterium śmierci..., op.cit., s.8.
41 A. Pawliszyn, Dramat istnienia..., op.cit., s.11.
42 S. Drogoś, Człowiek w obliczu śmierci…, op.cit., s.149; A. Toynbee, Człowiek wobec 
śmierci..., op.cit.



367

    NASZA ŚMIERĆ JAKO ODBICIE KONDYCJI WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA

Ale jest faktem, że to jacy faktycznie jesteśmy, przytomni sobie, moralni,  
z marzeniami o Wieczności…krótko; w duchowej złożoności –  
zawdzięczamy swojej skończoności43.

Prawdziwe doświadczenie śmierci to nie jest bycie-u-kresu, gdyż w każdym 
momencie swego istnienia antycypuje ono śmierć. Naprowadza na to właściwe 
rozumienie jestestwa jako bycia-ku-śmierci (Sein zum Tode). W każdym mo-
mencie jestestwo jest już swym kresem. „Śmierć jest pewnym sposobem bycia, 
przyjmowanym przez jestestwo, od kiedy ono jest”44. Śmierć staje się aktualnym 
elementem jestestwa, określającym go w każdej chwili jego egzystencji. „A życie 
nie jawi się jako droga, na końcu której ‘jaśnieje’ idea śmierci, jak to widzieliśmy  
u Schelera, gdyż śmierć stanowi realną możliwość. Każdy dzień jest dobry by 
umrzeć. Śmierć dziecka nie jest w tym sensie bardziej dziwna niż śmierć starca, 
gdyż w każdym wieku jest się bytem-ku-śmierci”45. Śmierć nie jest zdarzeniem 
w życiu, a wynika z samego jestestwa i jako taka jest jego możliwością i to 
najbardziej własną. „Tak oto śmierć odsłania się jako możliwość najbardziej 
własna, bezwzględna, nieprześcigniona. Jako taka jest wyróżnionym czymś, co 
nas czeka”46. Nasze bycie-w-świecie sprawia, że na śmierć zostaliśmy wydani 
w momencie, gdy się na świecie pojawiliśmy. Trwoga przed śmiercią, której 
nie należy mylić z lękiem, odzwierciedla to podstawowe położenie jestestwa, 
które nie może być inaczej jak bytem-ku-śmierci. Oznacza to także, że wiedza 
o śmierci jest już „wkomponowana” w jestestwo. O ile jestestwo jest narzu-
cone, o tyle jest wydane na śmierć. Próby ucieczki od tego sposobu bycia są 
też jakimś do niego odniesieniem i wiąże się z tym, już jakoś wiedza na temat 
śmierci47.

Współczesny człowiek, który negując śmierć poddał się, tak naprawdę, 
jej mocy, przejawiającej się w destrukcyjnym chaosie, którego źródłem są pod-
świadome lęki. Oznacza to, że ucieczka przed śmiercią zakłada pewien sposób 
jej rozumienia. Jest to jakaś pewność, która godzi się z uznaniem śmierci za 
coś niekoniecznego i obcego, o czym najlepiej nie myśleć. Jest się pewnym 
śmierci, ale nie we właściwy sposób, gdyż pewność taka nie jest właściwym 

43 Śmiercią nie gardź…, op.cit., s.9; L. Grudziński, Doświadczenie śmierci..., op.cit.
44 M. Heidegger, Bycie …, op.cit., s.345.
45 J.W. Sarna, Człowiek i filozofia…, op.cit., s.151.
46 M. Heidegger, Byt…, op.cit., s.352.
47 R. Kostenbaum, Is There Life After Death? London 1984: Rider; R. Kostenbaum, Po tamtej 
stronie życia, Warszawa 1998:Diogenes; Świat Książki; J.F. Croland, Odrodzić się po śmierci, 
Kraków 1997: Znak; F. Horak, O życiu poza grobowym: spotkania z duszami czyścowymi, 
Warszawa 2020: Fronda; H. Langkammer, Życie po śmierci. Eschatologia Starego i Nowego 
Testamentu, Lublin 2004: Wydawnictwo KUL.
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sposobem bycia jestestwa, co więcej, jestestwo w tym wypadku bytuje jak-
by było pewne czegoś przeciwnego. Sprawia to, że człowiek w perspekty-
wie śmierci odczuwa niepokój, uznając ją za coś nieczystego i niegodnego, 
o czym szybko należy zapomnieć. Powoduje to, że myślenie o śmierci, nie-
zależnie od charakteru jaki się jej nadaje, jest czymś niepożądanym i grozi 
utratą tej chorej pewności współczesnego człowieka, że sukces jest osiągal-
ny, a śmierć dotyczy zawsze innych, że nie umieram „Ja”, ale „się umiera”  
i tylko w skutek niedoskonałości nauki48, Sprawia to, że w perspektywie 
śmierci jesteśmy absolutnie samotni, a ponieważ jest nieokreślona co do czasu, 
w którym nastąpi, jest stałym zagrożeniem.

A przecież, jeszcze na początku XX wieku49, śmierć dotykała nie tylko 
jednostkę, ale i grupę społeczną, która reagowała zbiorowo, poczynając od 
najbliższej rodziny, a kończąc na bliższych i dalszych, znajomych oraz klien-
tach. Umierała nie tylko jednostka, strata dotykała całą społeczność i rana 
musiała się zabliźnić.

W ciągu XX wieku na najbardziej uprzemysłowionych, najbardziej 
zurbanizowanych i technicznie najbardziej rozwiniętych obszarach Za-
chodu pojawił się zupełnie nowy model umierania […] polegający na 
przeciwstawieniu się wszystkiemu, co było poprzednio, na stworzeniu 
pewnego odwróconego obrazu, pewnego negatywu – społeczeństwo 
wyrzekło się śmierci, z wyjątkiem śmierci mężów stanu50.

Śmierć, niegdyś wszechobecna i swojska powoli zanikała ze świadomości 
społecznej, później jednostkowej, stając się w konsekwencji sprawą wstydliwą 
i zakazaną51. Istota transformacji związana była z jednej strony z postępującą 
laicyzacją przestrzeni kulturowej, kryzysem religii52, z drugiej zaś z rozwojem 
medycyny. Tradycyjny związek wartości i odniesienia śmierci do przestrzeni 
metafizycznej upadł pod naporem zracjonalizowanego dyskursu naukowego53. 
Progres rozwoju nauk medycznych stał się niewątpliwie jednym z głównych  
i najważniejszych czynników kulturotwórczych.

Medycyna wkroczyła w przestrzeń życia codziennego, wyznaczając 
nowy styl życia, od zasad żywienia aż po higienę. Choroba i śmierć 

48 M. de Unamuno, O poczuciu tragiczności..., op.cit.; P.L. Landsberg, O sprawach…, op.cit.
49 M. Derwich red., Śmierć w dawnej Europie, Wrocław 1997:
50 P. Aries, Śmierć odwrócona…, op.cit., s. 228; L.-V. Thomas, Trup..., op.cit.
51 P. Aries, Rozważania o historii śmierci, Warszawa 2007: Oficyna Naukowa, s.90nn; C. Zuc-
caro, Teologia śmierci, Kraków 2004: WAM.
52 H. de Lubac, Dramat..., op.cit.
53 P. Mainlaender, Metafizyka unicestwienia (35-71), [w:] G. Sowiński red., Wokół..., op.cit. 



369

    NASZA ŚMIERĆ JAKO ODBICIE KONDYCJI WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA

zostały wyeliminowane z przestrzeni doświadczania społeczno-rodzin-
nego i przeniesiona do szpitali, poddana specjalistycznemu aparatowi 
kontroli. Kuratela medyczna z każdym dniem zaczęła przynosić wi-
doczne sukcesy, zwalczając chorobę i odsuwając moment śmierci, wy-
dłużając czas życia. Zdrowie zaczęło zastępować zbawienie, a śmierć 
stała się najgorszym z możliwych doświadczeń dla człowieka54.

Ta zmiana, która się dokonała w drugiej połowie XX wieku w postawach 
społecznych wobec śmierci, sprawiła, że zaczęto mówić o wzorcu ‘śmierci 
zdziczałej’55. Śmierć stała się Innym nowoczesnego świata, Innym Życia. Sta-
nowi zaprzeczenie idei nowoczesności; „[…] kontroli, planowania, porządku, 
panowania nad naturą, przewidywalności, pragmatyzmu, przeświadczenia 
o wszechwładzy rozumu i możliwości wyjaśniania wszystkiego. Śmierć jest 
skandalem w nowoczesności”56. Życie i śmierć w kontekście struktury byto-
wej człowieka dramatycznie zderza się z dylematem ostatecznej śmiertelności 
lub nieśmiertelności osoby ludzkiej. Teoretycznie w drugim składniku tej al-
ternatywy najistotniejszy staje się element bytu człowieka, który nie podlega 
śmierci, a w związku z nim jego geneza, egzystencja, eschatologia, natura, jak 
również stosunek do tego, co w bycie ludzkim śmiertelne57. Efektem tego 
stanu rzeczy jest to, że jesteśmy świadkami formowania się nowego typu spo-
łeczeństwa, w pełni mobilnego osób samotnych i przepełnionych lękiem.

Życie jest wypełnione nieobecnością drugiej osoby […] Wszystko 
tchnie obroną przed samotnością: wielość racji, prawa, jakie im się 
przyznaje, przyzwyczajenia związane z mieszkaniem, zarządzaniem 
czasem, sposoby wycofywania się – wszystko to służy pokonaniu 
męczącego nas bólu58.

Skutkuje to zmianą postaw i rozumienia siebie59.

Sprzyjający klimat społeczny dla rozwoju indywidualizmu i autonomii 
jednostki, zaspokajanie potrzeb i osiągania satysfakcji, urealnił zmiany 

54 K. Sobczak, Współczesne postawy..., op.cit., s.36; L. Watson, Biologia śmierci, Poznań 
1992: PWN.
55 P. Aries, Rozważania o historii…, op.cit., s.90.
56 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność..., op.cit., s.160; J. Brehant, Thanatos. Chory i lekarz 
w obliczu śmierci, Warszawa 1980: PAX ; M. Adamkiewicz, Zagadnienie śmierci w bioetyce, 
Warszawa 2002: Wydawnictwo WAT.
57 Ch. Chabanis, Śmierć kres..., op.cit.; P. Kapleau, P. Simons, Koło życia i śmierci..., op.cit.; 
B. Innes, Granice śmierci..., op.cit.; E. Kapellari, Sztuka umierania, Kraków 1996: Znak.
58 U. Beck, Społeczeństwo…, op.cit., s.187; L. Watson, Biologia śmierci..., op.cit.
59 Z. Szawarski, W kręgu życia i śmierci: moralne problemy medycyny współczesnej, Warsza-
wa 1987: KiW.
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postaw i preferencji. Wzrastają oczekiwania i wymagania na różnych 
polach – osobistym, rodzinnym, zawodowym. Jednostka dąży do sa-
morealizacji, osiągnięć, satysfakcji, poszukuje przyjemności. Nabiera 
znaczenia zaspokojenie potrzeb emocjonalnych i seksualnych, a osła-
bienie kontroli zachowań pozwala na indywidualność wyborów w tym 
zakresie60.

Indywidualizm, dominacja rozumu instrumentalnego, oraz utrata wol-
ności, wymuszona racjami tego rozumu przez struktury cywilizacji przemy-
słowo-technicznej, to trzy, główne zagrożenia – według Ch. Taylora61 – które 
mogą doprowadzić do (samo)degradacji kultury Zachodu62.

Nowy hedonizm najwyraźniej nie potrafi zaoferować ludziom żadnego 
poczucia celowości życia. Pierwsze owoce, jakie wydał, zdają się być 
trujące. Czy ta nowa, ‘dająca poczucie swobody’ kultura, którą młodzi 
przyjmują z takim entuzjazmem okaże się najgroźniejszym, śmiertel-
nym wirusem?63,

pyta P.J. Buchanan. Czy pielęgnując nadzieję na technologiczną nieumieral-
ność64, medycyna zaczyna przejmować społeczne funkcje religii, opartej na 
strachu przed skończonością?, mimo że wiadomo, iż ceną za marzenie o nie 
umieralności stało się podporządkowanie „[…] rozumowi technologicznemu 
sztuki i nauki lekarskiej, cielesności, erotyzmu i śmierci. Ta ostatnia, prze-
słonięta już przez witalność i seksualność, całkowicie znikła z pola widzenia 
zmedykalizowanej cywilizacji, stając się ‘śmiercią zdziczałą’”65. Śmierć, która 
dotyka człowieka okazuje się być zjawiskiem wielowymiarowym66. W nurcie 
egzystencjalnym śmierć fizyczna jest ostatnim etapem dramatu istnienia prze-
nikniętego absurdem. Ten fakt ciąży nad całym życiem i sprawia, że jego bycie 
staje się byciem ku śmierci pełnym trwogi.

60 A. Kwak, Refleksje nad współczesną rodziną – kontrowersje, pytania, wartości (17-31),  
[w:] Współczesna rodzina polska: przemiany, zagrożenia i wyzwania, Lublin 2014: Wydaw-
nictwo KUL., s.21; H. Aleksander, Doświadczenie żałoby..., op.cit.; W.R. Clark, Płeć i śmierć, 
Warszawa 2000: PIW.
61 Ch. Taylor, Etyka autentyczności..., op.cit.
62 F.C. Copleston, Filozofie i kultury, Warszawa 1986: Instytut Wydawniczy PAX; B. Gra-
ham, Śmierć a co dalej? Warszawa 1992: Instytut Wydawniczy PAX.
63 P.J. Buchanan, Śmierć Zachodu, Wrocław 2006: Wydawnictwo Wektory.
64 L. Grudziński, Doświadczenie śmierci..., op.cit. 
65 K. Szewczyk, Bioetyka kulturowa..., op.cit., s.30.
66 J. Bowker, Sens śmierci..., op.cit.; N.O. Brown, Life Against Deatrh, Connecticut 1959: 
Wesleyan University.
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Heroizm bycia polega na tym, by świadomie zmierzyć się z tragizmem 
istnienia, przede wszystkim w momencie umierania. Być może też 
sposób postrzegania śmierci jest reakcją na wycinkowe i esencjalne po-
dejście do niej w kulturze i religii Zachodu, które oferowało niewiele 
więcej od narkotyku na złagodzenie przemożnego bólu istnienia67.

Jednym z tych narkotyków jest przyzwalanie na śmierć, czego przykładem 
może być legitymizacja eutanazji. Eutanazja68, czyli ‘prawo do godnego umie-
rania, polega na zaniechaniu zabiegów lekarskich, które w rezultacie nie mogą 
zapewnić życia. Spór o eutanazję69 toczy się obecnie w wielu krajach70, środo-
wiskach na wielu płaszczyznach, „[…] życzliwość wymaga, by skrócić udrękę 
biednego stworzenia. I oto paradoks: cofamy się z okazaniem człowiekowi 
takiego aktu życzliwości, na jaki zdobywamy się w stosunku do zwierząt”71, 
twierdzi Tadeusz Kotarbiński. Z kolei Jan Paweł II pisał, „Praktyka euta-
nazji zawiera – w zależności od okoliczności – zło cechujące samobójstwo 
lub zabójstwo”72, choć w niektórych została już prawnie zalegalizowana73.  
W 1936 roku w Anglii powstało Towarzystwo Legalizacji Dobrowolnej Eu-
tanazji, a w 1938 roku amerykańskie Towarzystwo Eutanazji. W niektórych 
stanach Ameryki Północnej doszło do zalegalizowania eutanazji dzieci upośle-
dzonych. W Holandii eutanazja czynna, na życzenie pacjenta, stała się legalna 
w 1993 roku, w Australii, na Terytorium Północnym, w 1996 roku zapew-
niono pomoc lekarza w przygotowaniu śmiercionośnej substancji, która mo-
gła być podana osobie nieuleczalnie chorej po złożeniu uprzednio przez nią 
odpowiedniego podania74.

67 B. Górka, Thanotos..., op.cit., s.225; M. Gajewska, K. Sobczak, O kulturowej potrzebuje 
propedeutyki śmierci (15-26), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy…, 2008; Baudrillard, Wy-
miana symboliczna i śmierć..., op.cit.
68 M. Machinek, Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu ludzkiego 
życia, Olsztyn 2004; „Hosianum”; S. Rosik, Pokusa eutanazji a normatyw osobowej godności 
człowieka, Roczniki Teologiczne, 1997, 3, s. 19-27; L. Israel, Eutanazja czy życie aż do końca, 
Kraków 2002: WAM.
69 J. Dziedzic, Spór o eutanazję, Kraków 2005: PAX, s.23-44.
70 W. Otrębski, Człowiek nieuleczalnie chory, Lublin 1997: A.Kellehear, A Social History  
of Dying, Cambridge 2007: University Press.
71 T. Kotarbiński, Problemy eutanazji, [w:] T. Kotarbiński, Myśli o ludziach i ludzkich spra-
wach, Wrocław 1986: PAN, Ossolineum, s.232.
72 Jan Paweł II, Evangelium vitae, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2003: 
Wydawnictwo Znak, s.931.
73 T. Kielanowski, Rozmyślania o przemijaniu, Warszawa 1980: WP.
74 M. Zaus, Eutanazja jako zjawisko społeczno-kulturowe (szkice z badań), Poznań 2003: Re-
bis, s.14; Z. Mikołejsko, O świecie wszechmogącym. O przemocy śmierci i Bogu, Warszawa 
2009: WAB; M. Muszel, Tanatoturystyka – mroczna strona turystyki, Kultura i społeczeństwo, 
2007, 1(51), s.151-168.
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R. Fenigsten75 uważa, że na przestrzeni dziejów wyróżnić można dwa 
dominujące  nurty ruchu proeutanazyjnego. Pierwszemu z nich – ekstermi-
nacyjnemu – przyświeca ideał ludzkości zdrowszej, silniejszej, piękniejszej  
i wyzwolonej od cierpień, dlatego jego przedstawiciele dopominają się eli-
minacji istot biologicznie mało wartościowych76. Drugi nurt – wolnościo-
wy – odwołuje się natomiast od praw i swobód człowieka, wśród których 
na jednym z czołowych miejsc znajduje się prawo do wyboru własnej śmier-
ci. Współcześni zwolennicy eutanazji reprezentują najczęściej ten drugi nurt, 
chociaż w historii najczęściej dochodzili do głosu entuzjaści pierwszej opcji77.

Zaniechanie sztucznego utrzymywania pacjentów przy życiu w 1993 
roku wprowadziła Szwecja, a w skrajnych przypadkach lekarz może podjąć 
sam decyzję o odłączeniu pacjenta od respiratora78. W Szwajcarii, w kanto-
nie Zurychu, pomoc w umieraniu nie jest karana, pod warunkiem, że nie 
kryją się za tym motywy materialne. W 2002 roku, eutanazję uprawomocnił 
parlament belgijski79. Kolumbia i Chiny dopuszczają dokonywanie eutanazji 
na chorych w fazie terminalnej80. Pierwsza udokumentowana wzmianka na 
temat eutanazji pochodzi z V wieku przed Chr.

Żyjący w tym czasie grecki poeta Kratinos w jednej ze swoich komedii 
użył greckiego przymiotnika euthanatos na określenie człowieka, którego 
śmierć nastąpiła szybko i w miarę bezboleśnie. Śmierć taka, lekka – jak się 
powiada jest przeciwieństwem śmierci ciężkiej, poprzedzonej długotrwałą 
śmiertelną chorobą. Natomiast rzeczownika euthanasia po raz pierwszy 
użył około 300 roku przed Chr. Posejdippos, który w swej komedii Myr-
mex napisał: ‘Ze wszystkiego, co człowiek usiłuje wyprosić od bogów, nie 
życzy sobie niczego lepszego jak dobrej śmierci (eutanazji)’81.

75 R. Fenigsten, Eutanazja. Śmierć z wyboru? Poznań 1994: Wydawnictwo „W drodze”.
76 A.E. Kubiak, Inne śmierci; antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności, Kra-
ków 2014: Universitas, s.133-165.
77 G. Górny, Zbrodnia i medycyna, Radom 2013: Polskie Towarzystwo Encyklopedyczne.
78 J. Troska, Moralność życia cielesnego, Poznań 1999: UAM, s.142.; M. Sych, Granice in-
tensywności terapii – aspekty etyczne i prawne (67-74), [w:] Eutanazja, perspektywa religijno-

-medyczno-prawna. Etyka kresu życia. Sympozjum Ogólnopolskie 22-23 marca 1996, Lublin 
1996: KUL.
79 M. Adamkiewicz, Zagadnienie śmierci w bioetyce, Warszawa 2001: Wydawnictwo WAT, 
s.281; J. Dziedzic, Spór o eutanazję…, s.23-44.
80 M. Safian, Eutanazja a autonomia pacjenta. Granice ochrony prawnej (157-176), [w:]  
W. Bołoz, M. Ryś, Między życiem…, op.cit.; N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja, 
Warszawa 2003: Inst. Wydaw. PAX, s.79-93; T. Sikiorski, Wolność ludzka wobec śmierci, 
Collectanea Theologica 1987, 3, s.19-28. 
81 W. Bołoz, Etyka chrześcijańska wobec problemów końca życia (119-134), [w:] W. Bołoz, 
M. Ryś red., Między życiem a śmiercią, uzależnienia, eutanazja, sytuacje graniczne, Warsza-
wa 2002: Wydawnictwo UKSW, s.123; N. Auminier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja…, 
op.cit., s.37-39; M. Machinek, Śmierć…, op.cit., s.52nn; M. Bradbury, The God Death? (59-
63), [w:] D. Dickinson, M. Johnson, J. Katz ed. Death, Dying, and Bereavement, London 
2000: Open University in Association with Sage.
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Wiadomo jednak, że śmierć gwałtowna, samobójstwo, wyrok samobój-
czy mogą być śmiercią pożądaną, jakkolwiek nie lekką.

Polibiusz (202-120 przed Chr.) w swoich Dziejach (V, 38,9) opisuje, 
jak Kleomenes, król Sparty, poniósłszy klęskę militarną, popełnił sa-
mobójstwo, aby raczej umrzeć w sposób piękny i zaszczytny (euthana-
testai), niż wpaść w ręce wrogów. Cyceron (106-43 przed Chr.), jak się 
wydaje, pragnął dobrej śmierci (euthanasion), o której Attyk pisał, że 
przypominałaby dezercję (Listy do Attyka, XVI, 7,3)82.

Pojęcie eutanazji oscyluje więc między dwoma przeciwstawnymi znacze-
niami – ‘dobrej śmierci’ i samobójstwa, które uznane zostało za lepsze od cięż-
szej śmierci. Zjawisko eutanazji występowało także już w starożytnej Grecji. 
Platon twierdził, że nie warto zachowywać życia pozbawionego zdrowia ani 
dla dobra jednostki, ani dla społeczeństwa. Nie widział żadnej cnoty w zachę-
caniu do dalszego życia bliźniego trapionego ciągłymi chorobami.

Powołując się na Asklepionsa zalecał lekarzom, by nie poddawać lecze-
niu i lekarskiej opiece pacjenta, nie wykazującego dostatecznych sił wi-
talnych. Lekarz powinien pozwolić umrzeć takim chorym, a ‘mających 
duszę nikczemną i nieuleczalną nawet zabić’. […] Myśli te były czę-
ścią eugenicznego programu Platona, dzięki któremu można stworzyć  
i utrzymać idealne państwo. Interes jednostki miał być bezwzględnie 
podporządkowany interesowi ogółu, gdyż wartość jednostki i jej god-
ność mierzy się przydatnością dla społeczeństwa i państwa. Człowiek 
traci prawo do życia, gdy przestaje być użytecznym dla innych. To na-
stawienie do słabych i nieuleczalnie chorych ludzi należy rozpatrywać 
w kontekście zabijania, względnie porzucania dzieci83.

Także Arystoteles zaleca, aby żadne kalekie dziecko nie było dalej wycho-
wywane. Jedynie lekarze z kręgu Hipokratesa (460-377) odrzucali usuwa-
nie płodu, zabijanie dzieci czy pomoc przy samouśmiercaniu lecząc również 
nieuleczalnie chorych. Zwolennicy Hipokratesa stanowili jednak niewielką, 
ezoteryczną grupę lekarzy. Ich przysięga zdobyła dopiero szersze znaczenie  
w czasach chrześcijańskich.

Stoicy uważali, że warunkiem wolności człowieka jest swobodny wybór 
między życiem a śmiercią. Byli przeciwni twierdzeniu, że samozniszczenie jest 
ucieczką przed cierpieniem i wyniszczającą chorobą.

82 N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja…, op.cit., s. 38.
83 J. Dziedzic, Spór o eutanazję, Kraków 2005: Wydawnictwo Naukowe PAT, s.15-16.



374

ROZDZIAŁ 12

Filozofia tej szkoły, ukierunkowana wyłącznie na jednostkę, posługi-
wała się argumentacją indywidualistyczną w analizie problemu śmierci 
człowieka. Chodziło o moralne zobowiązaniowe, aby strzec wewnętrz-
nej wolności własnego ja wobec zewnętrznej presji natury łącznie ze 
strachem przed śmiercią dotykającym każde stworzenie. Wolność wy-
boru należy do człowieka, a umieranie i śmierć stają się wręcz zna-
komitym aktem potwierdzenia własnego wewnętrznego ja. Aby czło-
wiek nie został opanowany przez lęk wobec wszechogarniającego bólu, 
winien umrzeć w wyniku aktu wolności i przekształcić swoją śmierć  
w czyn wolnego podmiotu84.

Podejście do eutanazji uległo zmianie pod wpływem chrześcijaństwa i ju-
daizmu. Obie religie głoszą poszanowanie życia ludzkiego, które jest darem od 
Boga, a przez to jest święte. Uważano, że pozbawienie życia to czyn haniebny 
i niecny. Odrzucano pomoc przy umieraniu, zabijanie nieuleczalnie chorych 
oraz dzieci. Wzorowano się na przysiędze Hipokratesa, twierdząc, że lekarz 
może tylko uśmierzyć cierpienie, natomiast niedopuszczalne jest jakiekolwiek 
działanie zabójcze.

W średniowieczu za pewną formę eutanazji uważano skracanie życia 
śmiertelnie rannym żołnierzom używając krótkiego sztyletu zwanego ‘mizery-
kordią’ - zadawano nim tzw. cios miłosierdzia.

Tomasz Moore w Utopii twierdził, że życie należy zakończyć wówczas, 
gdy choroba jest nieuleczalna i powoduje cierpienia, a życie staje się udręką. 

Jeśli jakiejś nieuleczalnej chorobie towarzyszą nieustanne i straszliwe 
bóle, kapłani i urzędnicy przekonują chorego, który stał się ciężarem 
zarówno dla siebie, jak i dla wszystkich, aby pogodził się ze śmiercią  
i sam pozbawił się życia albo też poprosił, by wyzwolili go inni. W ten 
sposób da dowód mądrości, uciekając od straszliwych cierpień i po-
bożności, idąc za radą kapłanów, pośredników boskich. Może przeto 
wstrzymać się od jedzenia albo pozwolić na sztuczne uśpienie. Nikt 
wszakże nie zostanie pozbawiony życia wbrew swej woli ani też nie 
zostanie bez opieki. Nikt jednak nie zostanie pogrzebany, o ile odebrał 
sobie życie bez powodu, uznanego przez kapłanów i senat85.

F. Bacon przypisuje medycynie podwójne zadanie – leczenia i łagodzenia bólu 
także w chwili śmierci. W 1623 roku Bacon powraca do idei, że zadanie leka-
rza polega nie tylko na przywracaniu zdrowia chorym, lecz także na uśmierza-
niu ich bóli, tak aby chory, który już stracił nadzieję na wyzdrowienie, miał 
‘lekką i spokojną śmierć’.

84 J. Dziedzic, Spór…, op.cit., s.17.
85 T. Moore, Utopia, Warszawa 1954: PAX, s.152. 
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Zamiast opuszczać pacjentów, których choroba wkroczyła w etap osta-
teczny, lekarze powinni zrobić wszystko, aby ‘umierającym pomóc 
zejść z tego świata dużo łagodniej i łatwiej’. Owo zabieganie o eutana-
zję fizyczną, przygotowującą ciało, w odróżnieniu od eutanazji ducho-
wej, której celem jest przygotowanie duszy, musi być częścią naszych 
pragnień. […] Przykłady podane przez Bacona i ich wyjaśnienie nie 
budzą żadnych wątpliwości: eutanazja ciała polega na uśmierzeniu 
bólu. Nie chodzi o przyspieszenie śmierci, ale o takie postepowanie, by 
nadejście śmierci obyło się bez cierpień86.

Do języka nowożytnego termin eutanazja wprowadził F. Bacon w 1605 roku. 
W swoim dziele De dignitate et augmentis scientiarum (O godności i wzroście 
nauki), posłużył się wyrażeniem eutanasia exreriore (‘eutanazja zewnętrzna’), 
rozumiejąc przez nie medycznie wspomagane, łagodne i przyjemne rozstanie 
się z życiem w przypadkach choroby nie rokującej nadziei wyzdrowienia.

Ten rodzaj eutanazji, jego zdaniem, przekracza zasadę towarzyszenia 
umierającemu i jawi się jako powinność lekarzy, która ma obligującą 
moc. Przeciwieństwem ‘eutanazji zewnętrznej’ jest, według niego, inny 
rodzaj eutanazji, polegający na duchowym przygotowaniu do śmierci. 
Sformułowana przez Bacona propozycja ‘eutanazji zewnętrznej’ przez 
dwa wieki pozostawała bez większego oddźwięku. Dopiera w latach 
trzydziestych XX wieku w USA i Wielkiej Brytanii zaczęły powstawać 
promujące ją stowarzyszenia (Society for the Right to Die)87.

John Stuart Mill zakładał, iż zgodnie z utylitaryzmem jedyną rzeczą wartą 
pożądania, jedynym celem jest szczęście, czyli przyjemność i brak bólu. Jeśli 
ból przeważa nad przyjemnością, życie staje się bezwartościowe. A kiedy jest 
to stan definitywny i bez wyjścia, należy położyć mu kres. Wiek XIX rozpo-
wszechnił przychylne eutanazji opinie. Zaczęto opowiadać się za prawem do 
śmierci nieuleczalnie chorych, a lekarzom zezwalać na uśmiercanie pacjentów 
w wyjątkowych wypadkach88. F. Nietzsche uważał, że należy eliminować lu-
dzi chorych nie mających przyszłości. Dopuszczalność eutanazji głosili także  
D. Hume, J. Bentham, A. Schopenhauer89.

86 N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja…, op.cit., s. 39.
87 W. Bołoz, Etyka…, op.cit., s.123.
88 J. Brehant, Thanatos, chory i lekarz w obliczu śmierci, Warszawa 1980: PAX; M. Sokołow-
ska, Granice medycyny, Warszawa 1980: WP.
89 F. Nietzsche, Zapiski o nihilizmie (z lat 1885-1889) (73-110), [w:] G. Sowiński red., Wokół 
nihilizmu, Kraków 2001: Wyd. A; K. Lowith, Kierkegaard i Nietzsche: filozoficzne i teologicz-
ne przezwyciężenie nihilizmu (113-135), [w:] G. Sowiński red., Wokół nihilizmu... op.cit.;  
W. Brocher, Nietzsche u nihilizm europejski (137-154), [w:] G. Sowiński red., Wokół nihili-
zmu... op.cit.; W. Muller-Lauter, Nihilistyczny cień Zaratustry (179-200), [w:] G. Sowiński 
red., Wokół nihilizmu... op.cit.
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W XX wieku problem eutanazji pojawił szczególnie wyraźnie za czasów 
II wojny światowej w nazistowskich Niemczech, gdy A. Hitler w 1939 roku 
wydał tajne rozporządzenie w tej sprawie. Zakładano w nim wyższość rasy 
aryjskiej, germańskiej nad innymi, natomiast należało ograniczyć lub nawet 
zapobiegać rodzeniu się tzw. mieszańców rasowych, eliminowanie ludzi ob-
ciążonych dziedzicznie i chorych psychicznie, a także cierpiących na choroby 
weneryczne i starców90.

Już w 1883 roku F. Galton, odwołując się do tradycji ruchu higieni-
stycznego z lat 1830-1840, tworzy termin eugenika (eugenics z gr. szlachet-
nie urodzony) na określenie nauki o doskonaleniu dziedzicznych właściwości 
rasy ludzkiej przez ograniczenie wpływu cech negatywnych91. W 1888 roku 
Georges Vacher de Lapouge rezultat takiej eugeniki nazwie eugenizmem. Nie-
mal wszędzie w Europie lekarze i biolodzy, na fali rosnącej popularności tej 
doktryny, zakładają towarzystwa eugeniczne. Nową jakość92 wniosła w 1920 
roku publikacja Karla Bindinfga i Alfreda Hochego Zgoda na niszczenie bez-
wartościowego życia. Obaj niemieccy naukowcy uznali, że dla dobra pacjentów 
można pozbawić ich życia – nieuleczalnie chorych na ich prośbę, a znajdujące 
się w śpiączce i upośledzonych psychicznie bez ich zgody. Praktyczna realiza-
cja postulatów dokonała się w Trzeciej Rzeszy93. W 1924 roku Adolf Hitler  
w Mein Kampf , głosząc, że każde bezproduktywne życie uważa się za życie bez 
wartości. Na rozkaz Hitlera powstaje Komitet Eutanazji, kierowany poprzez 
prof. Lindena, a 1 września 1939 roku rozpoczyna Hitler tzw. Aktion T4, na-
zywaną także Aktion Gnadentod, której celem, dosłownie było udzielenie ‘ła-
ski śmierci’ osobom chorym psychicznie. Wobec sprzeciwu władz religijnych, 
pewnej części armii oraz rosnącej liczby lekarzy, Hitler wstrzymał operację  
24 sierpnia 1941 roku. W jej wyniku zostało już zabitych 1000000 psychicz-
nie chorych i około 75000 osób w podeszłym wieku94.

Współcześni zwolennicy eutanazji formułują tezę, że każdy człowiek 
ma prawo do ludzkiej śmierci i dlatego może żądać od lekarza, aby 
skrócił jego cierpienia. Nie można bowiem, ich zdaniem, pod pozo-
rem bezwzględnego szacunku dla życia zmuszać chorych do nieludz-
kich cierpień, do poniżenia i samotności wśród aparatury medycznej.  

90 R. Gutt, O zdrowych i chorych, Kraków 1977: Wydawnictwo Literackie.
91 G.K. Chesterton, Eugenika i inne zło, Sandomierz 2011: Wydawnictwo Diecezjalne.
92 J. Leociak, Doświadczenie graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, 
Warszawa 2009: Wyd. IBL PAN.
93 G. Górny, Zbrodnie…, op.cit., s.90; G. Agamben, Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie 
życie, Warszawa 2008: Prószyński i S-ka; R. Fenigsen, Eutanzja. Śmierć z wyboru?, Poznań 
2002: Wydawnictwo „W drodze”; L. Israel, Eutanzja…, op.cit.
94 N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja…, op.cit., s. 42-46.
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Zapewnienie każdemu prawa do godnej śmierci jest, zdaniem zwolen-
ników eutanazji, tym bardziej konieczne, że współczesna medycyna 
jest w stanie przez całe lata utrzymywać przy życiu monstra, które  
w ogóle trudno nazwać istotami ludzkimi. Podtrzymywanie przy życiu 
takich istot jest źródłem ich wielkiego cierpienia, a dla społeczeństwa 
obciążeniem, uniemożliwiającym właściwą pomoc dla tych, którzy ją 
rzeczywiście potrzebują95.

J. Fletscher, jako pierwszy po II wojnie światowej zainicjował dyskusję o eu-
tanazji. Jego zdaniem o wartości ludzkiego życia decyduje jego jakość, dlatego 
proponuje przyjęcie polityki „kontroli śmierci’, której zadaniem byłoby stanie 
na straży jakości kończącego się życia. Fletscher rozwija antropologię, identyfi-
kującą człowieczeństwo z racjonalnymi i duchowymi zdolnościami człowieka.

Tam, gdzie takich zdolności brak, tak jak ma to miejsce u dzieci uro-
dzonych z ciężkimi uszkodzeniami mózgu, powinno się z tego wzglę-
du człowieka uwolnić od tak nędznego i niegodnego bytu. Człowiek 
nie ma obowiązku życia, ‘szczególnie wtedy, kiedy przedłużające się 
życie jest tak odrażające i tak dogłębnie wyniszczane, że osoba zostaje 
pomniejszona i zdegradowana do nieprzytomności, względnie do nie 
kontrolowanych reakcji nerwowych96.

Peter Singer proponuje zrezygnować z tabu świętości życia, jako nie 
obowiązującej już spuścizny judeochrześcijańskiej, a także z różnicy między 
uśmiercaniem a dopuszczeniem do śmierci, skoro zdarza się, że to ostatnie 
jest niekiedy dozwolone. Dlatego jest ważne, aby w dyskusji na temat święto-
ści życia i zakazu uśmiercania wyraźnie ukazać różnicę między uśmiercaniem  
a dopuszczeniem do śmierci, uporczywej terapii i przedstawić negatywne 
skutki – zwłaszcza społeczne- tolerowania i prawnego regulowania zjawiska 
eutanazji. „Zniesienie bądź zamazanie tej różnicy jest – jak to widać jasno na 
przykładzie Holandii – bramą prowadzącą do rozprzestrzeniania się nowej fali 
eutanazji”97. P. Singer dokonuje radykalnego rozróżnienia pomiędzy istotą 
ludzką a osobą, która, według niego, jest żywą istotą, którą charakteryzują 
cztery cechy: (1) jest istotą świadomą i autonomiczną; (2) ma wolę trwania 
i doznaje pewnych przeżyć; (3) posiada zdolność nawiązywania kontaktów 

95 W. Bołoz, Etyka..., op.cit., s.124; U. Benzenhofer, Der gute Tod? Eutanasie und Sterbehi-
lfe in Geschichte und Gegenwort, Munchen 1999: Verlag C.H.Beck; W. Bołoz, M. Ryś red., 
Między życiem a śmiercią. Uzależnienie, eutanazja, sytuacja graniczna, Warszawa 2002:Wy-
dawnictwo UKSW.
96 J. Dziedzic, Spór…, op.cit., s.21.
97 G. Góralczyk, Etyczne…, op.cit., s.187; P. Singer, Praktische Ethik, Stuttgart 1984, 
s.134nn; P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997: PIW.
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fizycznych, społecznych i intelektualnych z innymi istotami; (4) ma krew-
nych, którzy będą ją opłakiwać po śmierci. Taka deskryptywna definicja 
osoby pozwala Singerowi zaliczyć wprawdzie płód i urodzone dziecko ludz-
kie oraz człowieka z demencją do istot przynależnych do gatunku ludzkie-
go, ale odmawia im statusu osobowego. Natomiast za osoby uważałby małpy 
człekokształtne, zwierzęta domowe i niektóre zwierzęta z dużym mózgiem, 
np. delfiny, i domaga się traktowania ich jak osoby, a więc przyznawania im 
praw człowieka. Stanowisko to prowadzi go w konsekwencji do przekonania,  
że człowiek terminalnie chory, pozbawiony autonomii i świadomości, zasłu-
guje tylko na eutanazję98.

Życie ludzkie pozbawione kontekstu religijnego jest traktowane 
wyłącznie w kategoriach wydajności ekonomicznej, konsumpcjonizmu 
i przyjemności. W takiej koncepcji życia nie ma już miejsca na 
cierpienie, które często przychodzi nieoczekiwanie. Cierpienie jawi 
się jako rzeczywistość, którą trzeba odrzucać. Gdy zaś nie ma innej 
możliwości, trzeba uciec się do eutanazji, by życiu położyć kres.  
Z tego też powodu najbardziej kwestionowane jest życie trzech 
kategorii osób: 1) chorych, zwłaszcza osób starszych w chorobie 
terminalnej, szczególnie w końcowej fazie życia; 2) osób cierpiących 
na postępujący zanik czynności mózgu; 3) dzieci narodzonych ze 
znacznym upośledzeniem fizycznym99.

Chociaż historia eutanazji sięga starożytności, to współczesny dyskurs, niu-
anse oraz uczynienie z niego tematu debaty publicznej są wytworem dwudzie-
stowiecznych przemian kulturowych. Procesy, które przygotowały ów zwrot,  
i które nadają ton dyskursowi eutanastycznemu, to: medykalizacja, biurokraty-
zacja warunków umierania, wpływająca na jawność sfery decyzyjnej personelu 
medycznego oraz pacjentów i ich rodzin, racjonalizacja biowładzy, pluralizacja 
i napięcia między ekspertami, pluralizacja światopoglądów i w konsekwencji 
różne rozumienie kwestii życia i śmierci. „A jest rzeczą postępowego humani-
tarnego prawodawstwa przewidzieć, dopuścić, prawnie zorganizować akty do-
browolnego kończenia własnego żywota, gdy ktoś już będzie miał go dosyć”100.

W XXI wieku eutanazja została zalegalizowana w wielu krajach co 

98 W. Bołoz, Prawa człowieka umierającego…, s.220; P. Singer, O życiu…, op.cit., s.209.
99 W. Bołoz, Etyka…, op.cit., 127; Ch. Bernard, Godne życie – godna śmierć. Kardiolog  
o eutanazji i samobójstwie, Warszawa 1996: Jacek Santorski&Co.; M.P. Battin, Ending Life. 
Ethics and the Way We Die, Oxford – New York 2005: Oxford University Press; M.P. Battin, 
Niemniej zła śmierć (129-138), [w:] W. Galewicz red., Wokół śmierci i umierania, Kraków 
2009: Universitas.
100 T. Kotarbiński, Krótkość życia, [w:] T. Kotarbiński red., Medytacja o życiu godziwym, 
Warszawa 1985: WP, s.78.
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związane jest – w zamierzeniu projektodawców – z przerwaniem cierpienia101. 
Panuje obecnie opinia, że ból, cierpienie powodują spustoszenie w organi-
zmie, wpływając negatywnie na stan fizyczny i psychiczny człowieka102. Stoso-
wane są wówczas różnego rodzaju środki farmakologiczne, także narkotyczne, 
o silnym działaniu przeciwbólowym. Literatura przedmiotu wyróżnia różne 
rodzaje eutanazji103; eutanazję czynną, która polega na podjęciu konkretnych 
działań mających na celu doprowadzenie do śmierci człowieka. Może to być 
przyspieszenie lub niezapobieganie śmierci mające na celu skrócenie cierpie-
nia, zwykle na życzenie chorego; eutanazję bierną (pośrednią lub pasywną), po-
legającą na zaniechaniu leczenia, w wyniku czego następuje śmierć. Zwana 
jest także ‘wyciąganiem zatyczki’, polega bowiem na odłączeniu chorego od 
aparatury podtrzymującej go przy życiu104; eutanazja dobrowolna, oznacza 
uśmiercenie chorego, który o to prosi; eutanazja niedobrowolna, to odbieranie 
życia tym, którzy nie są w stanie decydować o sobie; eutanazja zinstytucjona-
lizowana nie dotyczy osób stojących w obliczu śmierci, lecz poważnie upośle-
dzonych, które ze względów społecznych powinny być wyeliminowane z życia 
biologicznego, ponieważ ich stan fizyczny i umysłowy wykluczył je już całko-
wicie z jakiegokolwiek aktywnego udziału w życiu społecznym105; eutanazja 
tradycyjna, polega na tym, że ciężko choremu wyciągano spod głowy podusz-
kę, kiedy zasnął czy stracił przytomność. Ułożenie takie chorego przyspieszało 
jego zgon. Ten rodzaj eutanazji to eutanazja czynna, ale uświęcona wielowie-
kową tradycją i niemożliwa do udowodnienia106; eutanazja przymusowa, to 
spowodowanie czyjejś śmierci wbrew woli tej osoby w jakichkolwiek oko-
licznościach107, „[…] gdy pewnym osobom (kalekim, noworodkom, ludziom 

101 W. Chańska, Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współcze-
snej, Wrocław 2009: Wydawnictwo UWr.; G. Gorer, Pornografia śmierci, Teksty, 1979, 3(45), 
s.197-203; W.A. Muller, Prawo do eutanazji (eutanazja a autonomia), Homo Dei, 2001, 2,  
s. 11-26.
102 W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997: 
Wydawnictwo ATK: Oficyna Wydawniczo –Poligraficzna ‘Adam’.
103 M. Zaus, Eutanazja…., op.cit., s.11nn; A. Flew, Zasada eutanazji (365-382), [w:] W. Ga-
lewicz red., Wokół śmierci i umierania, Kraków 2009: Universitas; B.M. Pabst, Eutanazja: 
kwestie podstawowe (393-432), [w:] ibid.
104 W. Otrębski, B. Bloch red., Człowiek nieuleczalnie chory, Lublin 1997: WNS KUL.
105 M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1977: Wydawnictwa Prawnicze, 
s.203-204.
106 P. Skurzyński, Jak spokojnie umrzeć, Gdańsk 1993: Wydawnictwo Albatros, s.53.
107 J.E. Tadla, Kiedy można umrzeć? Samobójstwo, eutanazja, cierpienie, litość, Lublin 1993: 
Wydawnictwo Pojednanie, s.46; M. Tarnowski, Zabójstwo uprzywilejowane w ujęciu polskie-
go Prawa Karnego, Poznań 1981: UAM; J. Wrobel, Człowiek i medycyna. Teologiczno-mo-
ralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999:Wydawnictwo Księży Sercanów „SCJ’;  
D. Callahan, Zabicie a przyzwolenie na śmierć (173-182), [w:] W. Galewicz red., Wokół…, 
op.cit.
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starym, upośledzonym umysłowo albo samotnym) z premedytacją pozwalają 
umrzeć, czynią to dla dobra tego człowieka, w jego własnym interesie”108.

Eutanazja ma swoich zwolenników i przeciwników, którzy powołują się 
na różny światopogląd109. Egzystencjalizm ateistyczny i agnostyczny podnosi 
przede wszystkim problem cierpienia, sumienia i wolności, bo przecież czło-
wiek jest władny podjąć decyzję o zakończeniu swego życia110. Do motywów 
utylitarnych zalicza się rosnące koszty opieki medycznej, jak też koszty pomo-
cy socjalnej111. Przeciwnicy eutanazji opowiadają się za bezwzględną wartością 
życia ludzkiego. Człowiek nie ma prawa do odebrania sobie życia112. „Przyglą-
dając się z miłością, jak umiera człowiek nam bliski i obserwując jego osobistą 
konfrontację ze śmiercią możemy dostrzec śmierć samą w sobie”113. Śmierć 
wyzwala nas także z egoizmu: chociaż nie chcemy umrzeć, to jednak gotowi 
jesteśmy oddać życie za bliskich. Ta zdolność do ofiary może budzić nadzieję, 
że w człowieku istnieje pierwiastek niezniszczalny114. „Nastawienie chrześci-
jaństwa do eutanazji jest negatywne. Stanowisko to wynika z przekonania, 
opartego na Biblii, a mianowicie, że Bóg stworzył człowieka i z tego powodu 
ma On wyłączną władzę nad jego życiem”115.

108 R. Fenigsten, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 1997: Wydawnictwo „W drodze”, s.16; 
W. Hammer, Ars-moriendi – ars vivendi, Praxis Geschichte, 1996, 2, s.20-23; J. Willke, Życie 
czy śmierć. Stare i nowe tajemnice eutanazji, Gdańsk 2000: Bernardinum.
109 P. Aszyk, Konflikty moralne a etyka, Kraków 1988: WAM; P.T. Clements, G.J. Vigil, M.S. 
Manno, Cultural Perspectives of Death, Grief, and Bereavement, Journal of Psychosocial Nur-
sing and Mental Healf Services, 2003, 41, s.19-26.
110 J. Harris, Filozoficzny argument przeciwko filozoficznemu argumentowi eutanazji (199-
210), [w:] W. Galewicz red., Wokół…, op.cit.
111 M. Sych, Granice intensywnej terapii – aspekty etyczne i prawne (67-74), [w:] Eutanazja, 
perspektywa religijno-medyczno-prawna…, op.cit.; Y. Kamisar, Legalizacja eutanazji: kilka 
wątpliwości o charakterze świeckim (339-350), [w:] W. Galewicz red., Wokół…, op.cit.
112 J. Dziedzic, Eutanazja a religijność: badania wśród studentów Wydziału Lekarskiego Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999:PAT; M.D. Goutierre, Człowiek 
w obliczu własnej śmierci. Absurd czy zbawienie?, Kraków 2001: eSPe; L. Israel, Eutanazja czy 
życie aż do końca, Kraków 2002: WAM; J. Sawicki, W kręgu starych i nowych konfliktów, 
Warszawa 1967: PZWL; M. Renkielska, Medycyna i teologia o życiu i śmierci, Kraków 1997: 
Wydawnictwo Naukowe PAT.
113 I. Zieliński, Twoja śmierć: próba eksplikacji doświadczenia śmierci (34-48), [w:] M. Wój-
towicz, W. Kania red., Filozofia a śmierć…, op.cit., s.37; L. Turner, Euthanasia and Distincti-
ve Horizons of MOral Reasoning, Mortality, 1997, 2(3), s.191-204.
114 J. Makselon, Fatum czy szansa? Postawy wobec własnej śmierci (35-44), [w:] M. Machinek 
red., Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu życia, Olsztyn 2004: 
Hosianum; Eutanazja, perspektywa religijno-medyczno-prawna. Etyka końca życia, Sympo-
zjum Ogólnopolskie 22-23 marca 1996, Lublin 1996: WN KUL; J. Makselon, J. Dziedziczak, 
Korelaty akceptacji eutanazji, Annalecta Cracoviensie 2001, 33, s.121-138.
115 W. Bołoz, Etyka…, op.cit., ms.124; J. Dziedziczak, Spór…, op.cit., s.45-61; Kongregacja 
Nauki Wiary, Deklaracja o eutanazji. Iura et bona, Rzym 1980; J. Dziedziczak, Instrukcja Di-
gitas persone dotycząca niektórych problemów bioetycznych, Rzym 2008; K. Gryz, B. Mielec 
red., Chrześcijanin wobec eutanazji, Kraków 2001: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archi-
diecezji Krakowskiej.
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W świetle Biblii i nauczania Kościoła życie ludzkie jawi się jako war-
tość o określonych cechach: 1) właściwa jest mu nietykalność aksjologiczna;  
2) nie nabywa ono ani nie traci wartości etycznej, i to niezależnie od jego jako-
ści (starość, niepełnosprawność); 3) jest główną wartością etyczną i podstawą 
społeczno-politycznych praw osoby; 4) nie może być instrumentalizowana 
ani przez jednostkę, która nim się cieszy, ani przez społeczeństwo. Życie ludz-
kie jest szczególną wartością, ponieważ jakościowo różni się od każdej innej 
formy życia. Jest ono życiem istoty rozumnej i wolnej116. Tymczasem w prak-
tyce XXI wieku spotykamy się z różnymi rodzajami uśmiercania ludzi, jak 
np. dystanazja „jest naruszeniem prawa umierającego do godnej i spokojnej 
śmierci. Zachodzi ona wtedy, gdy wobec człowieka umierającego stosuje się 
tzw. uporczywe terapie, a więc takie procedury medyczne, które nie popra-
wiają znacząco stanu zdrowia, a jedynie przedłużają jego agonię, narażając 
go na dodatkowe cierpienie i burząc spokój jego ostatnich chwil życia”117; 
kryptanazja (gr. Kryptos – tajny, thanatos – śmierć), eutanazja niedobrowolna, 
przeprowadzana bez wiedzy i zgody pacjenta, stanowi 11% wszystkich zgo-
nów w Holandii. Liczba ta powinna być nawet jeszcze wyższa, gdyż w staty-
stykach nie uwzględniono niedobrowolnego uśmiercania noworodków, dzieci 
i pacjentów chorych psychicznie118.

Innym rodzajem uśmiercania pacjentów, którzy nie figurują w rubry-
ce ‘aktywnie dobrowolna eutanazja’, jest tzw. sedacja terminalna. Prakty-
kował ją często doktor Pieter Admiraal, który chętnie dzieli się swym do-
świadczeniem: najpierw pacjentowi podaje się podwyższone dawki morfiny,  
a następnie przestaje się go karmić i poić; po kilku dniach chory umiera z gło-
du lub odwodnienia, ale ponieważ jest odurzony narkotykami, to nie wie, że 
umiera i nie jest w stanie zaprotestować119. Admiraal pisze, że sedacja terminal-
na stanowi około 11,5% wszystkich zgonów w Holandii. „Jego zdaniem więk-
szość lekarzy wybiera tę metodę pozbawienia pacjentów życia, gdyż nie muszą  
 
 

116 Ibid., s.125-126; W. Chrostowski, Godności człowieka umierającego – potrzeby duchowe 
(135-156), [w:] W. Bołoz, M. Ryś red., Między życiem…, op.cit.
117 Ibid., s.130: M. Safian, Eutanazja…, op,cit., s.167nn.
118 G. Górny, Zbrodnia i medycyna, Radom 2013: Polskie Towarzystwo Encyklopedyczne, 
s.86-87.
119 G. Górny, Śmierć…, op.cit., s.87; J. Lynn, F. Childress, Czy pacjenci zawsze powinni 
otrzymywać pożywienie i wodę? (139-154), [w:] W. Galewicz red., Wokół śmierci…, op.cit.;  
A. Szczęsna, Spór o pomoc lekarza a samobójstwie (193-221), [w:] M. Gałuszka, K. Szewczyk 
red., Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych, Warszawa 2002: 
PWN.
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wówczas wypełniać wielu biurokratycznych formalności, które są wymagane 
w przypadku oficjalnie zgłoszonej ‘aktywnej dobrowolnej eutanazji’”120.

Zarówno Katechizm Kościoła Katolickiego, jak i Evangelium vitae zgod-
nie podkreślają, że od eutanazji należy odróżnić rezygnację z tzw. uporczywej  
terapii, czy stosowanie uciążliwych i kosztownych zabiegów medycznych, któ-
re nie rokują właściwych skutków. W sytuacji bowiem, gdy

„śmierć jest bliska i nieuchronna, można zgodnie z sumieniem 
zrezygnować z zabiegów, które spowodowałyby jedynie nietrwałe  
i bolesne przedłużenie życia, nie należy jednak przerywać naturalnych 
terapii, jakich wymaga chory. W takich przypadkach, pokarm i napój, 
podawane także sztucznie, należą do normalnych zabiegów zawsze na-
leżnych choremu, jeśli nie są dla niego ciężarem: ich odmówienie może 
oznaczać prawdziwą i właściwą eutanazję”121.

Z kolei termin ortotanazja po raz pierwszy został użyty w 1950 roku przez dok-
tora Boskani di Liepiego, na oznaczenie nowej kultury umierania umożliwia-
jącej godne przeżywanie śmierci. O ortotanazji można mówić dopiero wtedy, 
gdy są spełnione następujące warunki: 1) umierający jest otoczony opieką me-
dyczną, mającą na uwadze przyniesienie mu ulgi w cierpieniach i przedłużenie 
jego życia; 2) śmierć człowieka jest postrzegana jako wydarzenie osobowe;  
3) umierającemu umożliwia się przeżycie śmierci w sposób świadomy i godny; 
4) umierający ma zapewnioną opiekę religijna; 5) umierający ma zapewnioną 
terapię przeciwbólową. Wynika stąd, że ortotanazja domaga się dobrze spra-
wowanej opieki paliatywnej będącej, według znanej definicji WHO z roku 
1990, „całościową, czynną opieką nad chorymi, których choroba nie poddaje 
się skutecznemu leczeniu przyczynowemu. Obejmuje ona zwalczanie bólu  
i innych objawów oraz opanowywanie problemów psychicznych, socjalnych  
i duchowych chorego. Celem opieki paliatywnej jest osiągnięcie jak najlepszej, 
możliwej do uzyskania jakości życia chorych i ich rodzin”122.

120 Ibid., s.87; D. Orentlicher, Sąd Najwyższy i terminalna sedacja. Możliwość etycznie gorsza od 
lekarskiej pomocy w samobójstwie (211-226), [w:] W. Galewicz red., Wokół śmierci…, op.cit.; 
M. Tooley, Nieistotne rozróżnienie: zabicie a przyzwolenie na śmierć (165-172), [w:] ibid.
121 W. Bołoz, Etyka…, s.131; P. Góralczyk, Etyczne aspekty eutanazji (177-190), [w:]  
W. Bołoz, M. Ryś, Między…, op.cit.; J. Dziedziczak Eutanazja a religijność, Kraków 1999: 
Wydawnictwo Naukowe PAT.
122 W. Bołoz, Etyka…, op.cit., s. 133-134; M. Safian, Eutanazja…, op.cit., s.175-176;  
T. Dangel, Wobec wyboru: opieka paliatywna czy eutanazja? (191-216),[w:] W. Bołoz,  
M. Ryś, red., Między…, op.cit., M. Zawiła, Religia i śmierć. Trajektoria umierania i jej re-
ligijne elementy na przykładzie środowisk hospicyjnych w Polsce, Kraków 2008: Nomos; 
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M Zaus123 przeprowadziła w 2002 roku badania, których celem było 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu zjawisko eutanazji 
jest problemem społeczno-kulturowym? Przeprowadzono je w poznańskim 
szpitalu i objęto nimi 40 chorych w wieku 33-74 r.ż.

„Już sam termin ‘eutanazja’ budzi, zwłaszcza u chorych, negatywne 
skojarzenia. Wśród przebadanej grupy pacjentów większą znajomość 
tematu wykazują mężczyźni. Jeśli chodzi o skracanie cierpień chorych, 
większość kobiet i mężczyzn twierdzi, że to pacjent powinien o tym 
decydować. Za ewentualną legalizacją eutanazji opowiada się więcej 
mężczyzn niż kobiet, traktując ją jako ‘pomoc’ w skracaniu cierpień 
nieuleczalnie chorych, Kobiety w większości uważają, że należy karać 
lekarzy ulegających usilnym prośbom pacjentów, aby skrócili ich życie, 
a przez to ulżyli w cierpieniu, natomiast mężczyźni są w tej kwestii 
niezdecydowani – połowa respondentów była za karaniem, połowa 
przeciw. Natomiast, co do powoływania kwestii lekarskiej wyrażającej 
zgodę na złagodzenie cierpień chorego, większość mężczyzn i kobiet 
opowiedziało się za, a tylko nieliczni byli przeciwni”124.

Inne badania przeprowadził Jan Dziedzic125, które dotyczyły postaw wobec 
eutanazji. Przebadano 100 pielęgniarek pracujących w szapitach, ośrodkach 
zdrowia i innych placówkach służby zdrowia; wyodrębniono dwie grupy: 
zwolenniczek i przeciwniczek eutanazji. Grupa zwolenniczek, to pielęgniarki 
akceptujące eutanazję opowiedziały się za:

Autonomią w decydowaniu o swoim życiu. Zgadzają się na przy-
znanie choremu uprawnień do skracania życia i nie widzą przeszkód  
w uśmiercaniu kogoś kto wyraził na to zgodę. Dokonywanie eutanazji 
świadczy o przejawie solidarności społecznej, wynika z litości i współ-
czucia oraz z wrażliwości na ból osoby cierpiącej. Legalizacja eutana-
zji umożliwi podtrzymywanie życia za wszelką cenę i zapewni wolny 
wybór końca życia bez naruszania prawa. W niektórych przypadkach  
 
 

W. Gwóźdź, Uprawomocnienie człowieka do pomocy w umieraniu, Studia Sandomierskie 1990-
1996, 6, s.75-110; M. Hołubicki, Opieka paliatywna i hospicyjna w Polsce (11-17), [w:] B. Bloch,  
W. Otrębski, Człowiek nieuleczalnie chory, Lublin 1998: WN KUL; J. Łuczak, Opieka ho-
spicyjno-paliatywna. Stan aktualny, plany na przyszłość, Medicus 1992, 4, s.14-16; J. Łuczak, 
Towarzyszenie umierającym chorym w ich cierpieniach duchowych (73-83), [w:] J. Łuczak 
red., Ból totalny, Lublin 1998: WN KUL.
123 M. Zaus, Eutanazja…, op.cit., s.17nn.
124 Ibid., s 38; M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarska, Warszawa 1977: Wydaw-
nictwa Prawnicze; Eutanazja a opieka paliatywna. Aspekty etyczne, religijne, psychologiczne  
i prawne, Lublin 1996: KUL
125 J. Dziedzic, Spór o eutanazję, Kraków 2005: PAT.
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eutanazji można zapobiec poprzez uśmierzenie bólu. Mniejszą rolę peł-
ni obecność przy chorym i okazywanie mu miłości”126.

Z kolei respondentki odrzucające eutanazję są zdania, że 

nikt z ludzi nie posiada kompetencji, aby rozstrzygać, kiedy i jak za-
kończyć życie, gdyż jest ono darem pochodzącym od Boga. Życie jest 
święte i nikt nie ma prawa go niszczyć. Dokonywanie eutanazji świad-
czy o głębokim kryzysie człowieczeństwa i wypaczeniu elementarnych 
relacji międzyludzkich. Legalizacji eutanazji towarzyszyć będzie utrata 
zaufania do służby zdrowia, lęk przed szpitalem, upadek medycyny127.

W tak złożonej rzeczywistości człowiek XXI wieku nauczył się poruszać mniej 
lub bardziej efektywnie stosując różne, mniej lub bardziej skuteczne zabiegi, 
potrafiąc zracjonalizować swoje bycie w świecie, a nawet nadać mu sens. Ale 
tylko wobec umierania i śmierci traci swoje poczucie pewności i często czu-
je się zagubiony, pozbawiony bowiem wsparcia swojego otoczenia, musi się  
z tym zjawiskiem sam zmierzyć. Doświadcza wówczas lęku przed śmiercią, 
który jest obawą

Przed zatratą samowiedzy jednostkowej, ta zaś – jak słusznie Bergson 
to zauważył – jest identyczna z pamięcią nawarstwioną dotychczaso-
wych przeżyć. Pamięć to przeszłość uświadomiona. Dlatego lęk przed 
śmiercią jest lękiem przed utratą przeszłości; z tego punktu widzenia 
amnezja kompletna – wypadek rzadki zresztą, ale zachodzący nie-
kiedy – nie różni się niczym od śmierci takiej, jakiej się obawiamy. 
Być pozbawionym przeszłości, czyli utracić ciągłość z całym życiem 
dotychczasowym, jest dokładnie tak samo groźne jak być unicestwio-
nym całkowicie: temu, kto lęka się śmierci jako utraty osobowości, nie 
przyniosłaby pocieszenie wiadomość, że może się odrodzić przy całko-
witym zapomnieniu swego życia dotychczasowego. Lęk przed śmiercią 
konkretną dotyczy śmierci biologicznej, lęk abstrakcyjny przed śmier-
cią dotyczy śmierci duchowej, zaniku poczucia osobowości128.

126 Ibid., s.84.
127 Ibid., s.84; P. Keeley, Now and at the hour of our death: the Ars moriendi and modern 
dying, European Journal of Palliative Care, 2001, 5, s.208-211.
128 L. Kołakowski, O racjonalności śmierci (13-23), [w:] L. Kołakowski, Śmierć..., op.cit., s.18.
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Obawiam się nie śmierci, 
ale samotności1

Płaczcie, płaczcie wśród nocy, na policzkach jej łzy,  
a nikt jej nie pocieszaspośród wszystkich przyjaciół2

Księga Lamentacji 1,2

Nowoczesna oświecona cywilizacja stanęła przed osobliwym zjawiskiem: 
próbą wyparcia śmierci z życia publicznego oraz osobistego3.

[…] chodzi o stopniowe pozbawianie jej egzystencjalnego charakte-
ru to jest, czegoś uznanego w sensie przeżyciowym za akceptowaną 
konieczność. Śmierć w coraz większym stopniu stała się zjawiskiem 
z problemem bezkolizyjnej i niekonfliktowej opieki nad umierający-
mi, sprawnym i nie absorbującym pochówkiem zmarłych. Pewność 
własnej śmierci skutecznie oddala się w bliżej nieokreśloną przyszłość 
dzięki nadziejom rozbudzonym przez postęp medycyny4.

Śmierć z wolna staje się zjawiskiem przypadkowym, niejako sprzecznym 
z naturą życia, a przynajmniej z czymś, z czym w imię jego świętości war-
to, a nawet należy powalczyć. Powoduje to jej swoistą denaturalizację, stając 
się zatem zjawiskiem egzystencjalnie wyalienowanym i alienującym „[…]  

1 A. Strindberg, Taniec śmierci, Warszawa 2000: Oficyna Literatów i Dziennikarzy „Pod wiatr”.
2 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia, Poznań 2009: Wydawnictwo Pallotti-
num; Księga Lamentacji.
3 J. Żakowski, Reforma kulturowa 2020-2030-2040. Sukces wymaga zmian, Warszawa 2015: 
Krajowa Izba Gospodarcza; J. Czapiński, T. Panek red., Diagnoza społeczna 2015. Warunki, 
jakość życia Polaków. Raport, Warszawa listopad 2015: Rada Monitoringu Społecznego.
4 W. Kwiatkowski, Śmierć..., op.cit., s.49.
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w ten sposób natura śmierci została wpleciona w bieg spraw, którymi rządzą 
się społeczności zajęte torowaniem sobie drogi do ekonomicznego i socjalne-
go sukcesu. Jej istota, siłą rzeczy, zostaje zredukowana do pewnej doraźności, 
wkomponowana w pewną ekonomiczno-społeczną strategię rozwoju państwa 
czy nawet cywilizacji. Zjawisko śmierci ulega tym samym nieuchronnej banali-
zacji”5. A przecież skłonność do przeciwstawiania śmierci życiu nie jest niczym 
innym jak jego okaleczaniem, spłycaniem, wyparciem się własnego przezna-
czenia, mimowolnym odrzucaniem jego onkologiczno-egzystencjalnego fun-
damentu, co sprawia, że śmierć jako ostateczna egzystencjalna możliwość od-
bierana jest jako pogrążenie nas w tej przygodności życia. Dlatego przychodzi 
zawsze nie w porę, „[…] życie jako przeciwieństwo śmierci charakteryzuje 
jakaś elementarna dyspozycyjność – człowieka wobec świata i świata wobec 
człowieka. Śmierć symbolizowana przez ciemność i milczenie […] oznacza 
tedy brak jakiejkolwiek dyspozycyjności, wyrzucenie poza nawias wszelkich 
spraw jakimi żyje świat, ostateczne ucichnięcie rozgwaru, który nieustannie 
towarzyszy naszemu życiu”6. Ten nastrój śmierci, wyzwalając poczucie osta-
tecznego zagrożenia, prowadzi w konsekwencji do zapoznania istoty egzysten-
cji, która wyrażać się może w dwojakiej tendencji. Z jednej strony owocuje 
nadmiernie sentymentalnym stosunkiem do przeszłości, często jej bezkry-
tyczną idealizacją, z drugiej zaś wysoce resentymentalnym odniesieniem do 
przyszłości, w której nasza obecność została definitywnie zakwestionowana  
i która w związku z tym przybiera postać wrogiej rzeczywistości, wobec której 
człowiek stanąć musi sam.

Współczesność w związku z przyjętym modelem człowieka, który ma 
(musi, powinien) być wolny od bólu, nieszczęść, poczucia porażki 
skutecznie sprawia to, że ludzie stają się bezbronni i nieprzygotowani 
na cierpienie dotykające ich bliskich czy też ich samych. Rezygnacja  
z uznania, że przemijanie, cierpienie, umieranie, śmierć są integral-
nymi etapami/elementami życia ludzkiego, a nie tylko nieprzewidy-
walnymi nieszczęśliwymi wypadkami, nad którymi nie dało się nam 
zapanować, powoduje utwierdzanie w ‘złostanie’, którego efektem jest 
przemiana egzystencjalnego doświadczenia cierpienia w poczucie alie-
nacji i osamotnienia7.

5 Ibid., s.49.
6 Ibid., s.51-52.
7 Z. Rudnicki, Tanatotabu w kulturze apologii przyjemności (129-134), [w:] J. Kolbuszewski 
red., Problemy…, op. cit., 2012, s.132.
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To osamotnienie człowieka i milczenie wokół śmierci jest dobitnym wy-
razem praktycznej bezsilności człowieka w obliczu swej własnej skończoności8. 
Wprawdzie o samotności jest już mowa w Biblii: „nie jest dobrze, aby człowiek 
był sam”9, a także Arystoteles twierdził, że: „kto zaś nie potrafi żyć we wspól-
nocie albo jej wcale nie potrzebuje, będąc samowystarczalnym […], jest albo 
zwierzęciem, albo bogiem. Wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do 
życia we wspólnocie”10, to my teraz obecnie także rozumiemy, że potrzebuje-
my życia z drugim człowiekiem. Niemniej, samotność dotykała, dotyka i bę-
dzie dotykać każdego, gdyż stanowi ona nieodzowny element życia ludzkiego. 
Poczucie osamotnienia to wspólny element życia wszystkich ludzi bez względu 
na wiek, płeć czy stan zdrowia, a w związku z tym jest to zjawisko zróżnicowa-
ne pod względem intensywności jego odczuwania i czasu trwania, kontekstu 
sytuacyjnego, w jakim się pojawia oraz charakterystyki osoby, która ją odczu-
wa.11 Zjawisko samotności jest przedmiotem zainteresowań wielu dziedzin 
wiedzy: filozofii, teologii, socjologii, psychologii i innych. W zależności od 
danej dziedziny nauki, opisywane jest nieco inaczej. Samotność12 jest jednak 
kluczowym aspektem ludzkiej egzystencji, jest powszechne, ponadkulturowe, 
ponadczasowe oraz ahistoryczne13. Jest obecne niezależnie od epoki, kultury 
czy organizacji życia społecznego czyli wszędzie, gdzie żyje człowiek. Analizu-
jąc literaturę, głównie filozoficzną można wskazać dwie istotne cechy samot-
ności takie jak: względność oraz dwoistość charakteru tego zjawiska. Można 
te pojęcia rozpatrywać w wymiarze zarówno pozytywnym jak i negatywnym. 
W historii spotkać można wiele dowodów na pozytywny wpływ przerwy  
w kontaktach z ludźmi. Dla Seneki mądry człowiek szuka samotności, po-
nieważ jest ona budująca „mędrzec w odosobnieniu osiąga swą duchową 
mądrość”14. Zdaniem Sokratesa samotność, w założeniu której człowiek sam 
dotrzymuje sobie towarzystwa jest pozytywna, służy ona bowiem myśleniu. 
Jeśli natomiast człowiekowi brakuje wewnętrznego rozmówcy, ponieważ po-
siada on wewnętrzne sprzeczności, wtedy może przerodzić się w osamotnienie, 

8 J. Ciechanowicz, Rozpacz a filozofia, New York 2009: Polish Guide Publishing, s.10.
9 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia, Poznań 2009: Wydawnictwo Pallotti-
num, Księga Rodzaju, 2,18.
10 Arystoteles, O duszy; Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne; Zoologia; O częściach 
zwierząt, Warszawa 2003: PWN, s.6 .
11 L. A. Wood, Loneliness, The Social Constuction of Emocions, 1986, 2, s. 184-208; D. Wolf, 
Pokonać samotność, Warszawa 1995: Czytelnik.
12 J. Gajda, Samotność i kultura, Warszawa 1987: IWZZ; J. Rembowski, Samotność, Gdańsk 
1992: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
13 E. Dubas, Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia,  Łódź 2000: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.330.
14 Ibid., s.16.
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które filozof określa jako „wewnętrzne oniemienie”. Myślenie przyczynia się 
do tego, że człowiek jest w stanie sam dotrzymać sobie towarzystwa i nie 
czuje się samotny, gdy nasz wewnętrzny rozmówca odpowiada15. Pitagorej-
czycy zakładali konieczność życia w odosobnieniu, by lepiej poznać siebie  
i odnaleźć swoje miejsce we wszechświecie, a stoicy, że samotności mogą do-
świadczać tylko mędrcy, by lepiej poznać siebie i odnaleźć swoje miejsce we 
wszechświecie16.

 Innym ważnym czynnikiem związanym z poglądem dotyczącym samot-
ności jest postulowany ideał człowieka. W średniowieczu propagowany był 
ascetyczny styl życia; obejmował on odrzucenie wszelkich dóbr materialnych, 
a często nawet izolację od społeczeństwa. Skrajnym przypadkiem są pustel-
nicy, tak zwani eremici, którzy zupełnie rezygnowali z życia społecznego  
i izolowali się od innych ludzi poświęcając się modlitwie. Występowała także 
nieco łagodniejsza forma medytacji, która była integralnym elementem filozo-
fii buddyjskiej. W tym przypadku nacisk jest kładziony na rozwój wewnętrzny 
człowieka. Współcześni sceptycy często ujmują filozofię buddyjską jako umie-
jętnie skonstruowany system filozoficzny, który pomaga człowiekowi unikać 
obawy przed poczuciem samotności17. 

 Epoka renesansu w centrum zainteresowań stawiała człowieka i jego 
rozwój, związana była także z krytyką średniowiecza i wątpiła w pozytywny 
aspekt samotności. Wyjątkowo pozytywny stosunek do pojęcia samotności 
przedstawiał I. Kant, którego zdaniem samotność dawała człowiekowi nieby-
wałą możliwość głębszego wglądu w samego siebie18. Autor pierwszego trak-
tatu epoki odrodzenia F. Petrarka zawarł w swoim dziele pochwałę samotno-
ści, De vitasolitaria (samotne życie). Uważał on, że samotność posiada wiele 
zalet, które służą ludzkiemu rozwojowi oraz tworzą wewnętrzny pokój. „Jest 
wszechobecna, szczęśliwa i spokojna, jest prawdziwą twierdzą górską i portem, 
gdzie chronimy się przed burzami. Kto ucieka od tego portu będzie cierpiał 
na brak wszystkiego”19, a ludzką samotność jest w stanie wypełnić jedynie 
Bóg. Wolter uznawał natomiast, że samotność może być negatywna wówczas, 
gdy człowiek będąc sam ze sobą nie potrafi się czymś zająć i znaleźć jakie-
goś konkretnego zajęcia „Nic smutniejszego, jak przebywać sam ze sobą bez 

15 Ibid., s .17.
16 T. Gadacz, Wypisy z ksiąg filozoficznych. O samotności. O spotkaniu, Kraków 1995: Znak, 
s.84nn.
17 M. Jakuta, Zagubieni w tłumie – poczucie osamotnienia u współczesnej młodzieży, Resocja-
lizacja Polska 2012, 3, s. 399-410.
18 Ibid.
19 T. Gadacz, O człowieku, Kraków 1995: Wydawnictwo Znak, s.32.
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żadnego zajęcia”20. F. Froebl i A. Diesterweg żyjący w epoce romantyzmu 
podkreślali pozytywną rolę samotności w tworzeniu się indywidualności czło-
wieka, tzn. „poczucia własnej siły”. 

Filozofia nowożytna wypracowała dwa nurty koncepcji dotyczących sa-
motności. Według pierwszego, człowiek uspołeczniony nie może żyć z dala od 
społeczeństwa, dlatego powinien unikać samotności. Według drugiego, zanu-
rzony w grupę społeczną, musi zadbać o siebie i swoje potrzeby, poznać siebie, 
aby lepiej siebie zrozumieć, a niezbędna jest do tego samotność. Życie spo-
łeczne, twierdzi J.J. Rousseau, jest grą sprzecznych, indywidualnych intere-
sów i ludzi; aby współżyć, muszą się wzajemnie oszukiwać, niszczyć, zdradzać. 
Wszystko to sprawia, że człowiek jest nieszczęśliwy, czuje się samotny wśród 
nich, a jego reakcje społeczne są oparte na sztywnych zasadach i normach. 
Odseparowanie się od społeczeństwa pozwala mu w rezultacie na odszuka-
nie istoty swojego bytu i spojrzenie na świat z zewnątrz21. A. Schopenhauer 
postrzegał to zjawisko jako sprzyjające samopoznaniu, w osiąganiu szczęścia 
i pokoju duchowego, wiąże się bowiem z byciem wolnym i niezależnym od 
innych, co pomaga jednostce w kształtowaniu własnej indywidualności i przy-
czynia się do powstawania poczucia własnej wartości22. 

W epoce ponowożytnej wzrosło zainteresowanie problematyką samot-
ności, głównie za sprawą egzystencjalizmu i personalizmu. Egzystencjaliści 
zakładali, że człowiek jest istotą wolną i odpowiedzialną za siebie, a jego życie 
nie jest uwarunkowane społecznie i historycznie. Jednostka w otaczającym ją 
świecie pozostaje samotna, bo nie może liczyć na pomoc z zewnątrz. Odczu-
wa obcość wobec otoczenia, a świadomość tego jest dodatkowym źródłem 
lęku i poczucia beznadziejności. M. Heidegger pisze o samotności absolutnej,  
tj. wobec świata, innych ludzi, siebie i śmierci. Będąc przede wszystkim eg-
zystencją, Dasein (człowiek) troszczy się o własny byt, który będąc „bytem-

-w-świecie” (in-der-Welt-sein), realizuje się w aktach wolnej decyzji, urze-
czywistniając własne możliwości, a tym samym projektując własną istotę.  
W Dasein, dopóki ono jest, zawsze coś zalega (Ausstand), czym ono może 
być i czym będzie. Kresem owej zaległości jest śmierć, nie jako coś zewnętrz-
nego wobec bytu, lecz jako wyróżniony sposób bytu (egzystencji), stanowią-
cy ostateczną możliwość Dasein23. W „byciu-ku-śmierci” ujawnia się pełnia  

20 Ibid., s.39.
21 B. Buczko, Rousseau – samotność i wspólnota, Gdańsk 2009: Wydawnictwo Słowo/obraz 
terytoria, cop.
22 E. Dubas, Edukacja dorosłych…, op.cit., s. 23.
23 J. Krokos, Czy śmierć..., op.cit., s.26.
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Dasein i jego całość. Właściwe rozumienie śmierci umożliwia danie właści-
wej odpowiedzi na pytanie o sens bytu i samotności24. Człowiek jest samot-
ny wśród ludzi, bo żyje powierzchownie w anonimowym świecie i ucieka od 
faktu, że jest sam. Odczuwa więc lęk, bo jego życie kończy się śmiercią, za-
pominając, że całe bycie, to bycie-ku-śmierci. Tylko wtedy, gdy zaakceptuje 
ten fakt może przystosować się do otoczenia i doznać prawdziwej samotności.

Przyczyną samotności natomiast według G. Marcela, jest ciągła chęć 
posiadania dóbr materialnych, co sprawia, że człowiek traci swą wolność  
i żyje w zgodzie z nakazami i oczekiwaniami otoczenia. Jest przez to skaza-
ny na samotność25. Z kolei S. Kierkegaard twierdzi, że samotność jest skut-
kiem lęku przed anonimowym światem i jego relacji do Boga. Człowiekiem 
rządzą wątpliwości, może on żyć z Bogiem i zrezygnować z przyjemności, 
skazać się na niepewność, czy osiągnie się życie wieczne lub żyć bez Boga, ale 
za to rozkoszować się pełnią zabawy i beztroski. Jednakże obie formy życia 
oznaczają samotność: w obliczu swej małości wobec Boga lub żyjąc samotnie, 
bez Boga26.

Samotność to normalność według J.P. Sartra, szczególnie we współcze-
snym świecie. Brak więzi emocjonalnej z drugim człowiekiem powoduje, że 
ludzie żyją obok siebie, a nie ze sobą. Człowiek wtłoczony jest w system zasad 
społecznych, norm, układów, które musi przyjąć za swoje. Jednocześnie musi 
wszelkie decyzje podejmować sam, i brać za nią pełną odpowiedzialność, co 
sprawia, że musi toczyć ciągłą, wewnętrzną walkę27. 

Personalizm z kolei, w przeciwieństwie do egzystencjalizmu, podkreślał, 
że najwyższą wartością jest osoba i to jej dobro powinno być podstawą życia 
społecznego. Samotność stworzył człowiek. Gdy człowiek ucieka do swego 

24 M. Heidegger, Bycie..., op.cit., s.329.
25 G. Marcel, Być i mieć, Warszawa 1998: PAX; G. Marcel, Obecność i nieśmiertelność,  
W Drodze, 1997, R.5, 11(51), s.7-17; G. Marcel, Homo viator, Warszawa 1984: PAX; A. Sie-
mianowski, Człowiek, posiadanie-ubóstwo, W Drodze, 1976, 4, 12(40), s.61-69.
26 S. Kierkegaard, Albo-albo, t.1, Warszawa 1982: PWN; t.2, Gdańsk 2015: Wydawnictwo 
Słowo/obraz terytoria; S. Kierkegaard, Trwoga i drżenie, Kraków 2017: Wydawnictwo Vis-a-vis 
Etiuda; A. Niemczuk, Wolność egzystencjalna: Kant i Kierkegaard, Lublin 1995: Wydawnic-
two UMCS; A. Ostrowski, Egzystencja jako ‘stan’ a człowiek wobec własnego istnienia i Boga  
w myśli S. Kierkegaarda, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 1996/1997, 21/22, 
s.133-149.
27 J.P. Sartre, Wyobrażenie: fenomenologiczna psychologia wyobraźni, Warszawa 1970: 
PWN; J.P. Sartre, Rozpacz, Warszawa 1958: PIW; J.P. Sartre, Szkic o teorii emocji, Kraków 
2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; J.P. Sartre, Problem bytu i nicości; Egzy-
stencjalizm jest humanizmem, Warszawa 2001: De Agostini: Altaya; J.P. Sartre, Byt i nicość: 
zarys ontologii fenomenologicznej, Kraków 2007: Wydawnictwo Zielona Sowa; H. Puszko, 
Sartre: filozofia jako psychoanaliza egzystencjalna, Warszawa 1993: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Warszawskiego.
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wnętrza, zajmuje się tylko sobą lub pomija siebie, kierując uwagę wyłącznie 
na sprawę dotyczącą świata zewnętrznego, to wówczas pojawia się samotność, 
twierdzi E. Mounier. Jest to jednak stan alienacji, który nie jest normalnym 
elementem życia człowieka; jest on bowiem istotą społeczną, chcącą żyć we 
wspólnocie z innymi28. Dlatego samotność ma negatywny wydźwięk, najważ-
niejsze jest spotkanie z drugim człowiekiem, dzięki czemu poznajemy siebie 

– dodaje J. Tischner29.
XX wiek przedstawia różnorodność koncepcji na temat samotności, 

która stała się jednym z najważniejszych wówczas poruszanych sporów. Sa-
motność często łączona była z niezależnością i wolnością. Poglądy dotyczące 
pojęcia samotności ewoluowały i zmieniały się, aż do czasów współczesnych, 
w których szuka się złotego środka między samotnością (w dobie obecnej trak-
towanej częściej jako przestrzeń osobista), a obcowaniem z ludźmi. Zdaniem 
Jamesa Joyca człowiek byłby w stanie żyć samotnie przez całe swoje życie, ale 
mimo tego, że mógłby nawet wykopać swój własny grób, to musi posiadać 
kogoś, kto go pochowa30.

W psychologii odróżnia się terminy: samotność (aloneness, salitude) od 
poczucia osamotnienia (loneliness)31, bowiem samotność traktuje się jako stan 
deprywacji wynikający z niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych lub jako 
wynik niewłaściwych relacji społecznych, indywidualnych dyspozycji, zmien-
nych czynników zewnętrznych (sytuacyjnych, racjonalnych, socjalnych).  
W tych koncepcjach samotność często wiązana jest z zaburzeniami osobowości, 
zachowaniami patologicznymi, z samobójstwami włącznie32.

28 E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, Kraków 1965: 
Znak; E. Mounier, Co to jest personalizm? oraz wybór innych prac, Kraków 1960: Znak.
29 J. Tischner, Fenomenologia spotkania, Acta Cracoviensia, 1978, 10, s.73-98; J. Tischner, 
Świat ludzkiej nadziei, Kraków 2000: Znak; J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 
2015: Znak.
30 M. Jakuta, Zagubieni tłumie…, op.cit., s. 399-410.
31 J.G. McGraw Samotność: głód bliskości/sensu, Zdrowie Psychiczne, 1995, 1–2, s. 58–65; 
K. Kmiecik-Baran, Poczucie osamotnienia – charakterystyka zjawiska, Przegląd Psychologicz-
ny, 1988, 4, s. 1081–1095; M. Szyszkowska, Zagubieni w codzienności, Twój Styl, Warszawa 
2000, s. 8; J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Warszawa, 1978: Wydawnictwo Czytelnik.
32 T. Bajkowski, Samotność dziecka w rodzinie, W służbie dziecku, 2003, 2, s. 436; S. Turkle, 
Samotni razem, Charaktery, 2013, 4, s. 30-33; Z. B. Gaś, Człowiek w obliczu zniewolenia: 
od zagrożeń do nadziei, Lublin 2012: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, s. 102-104; J. 
Mółka, Samotność i osamotnienie w procesie autorealizacji, Kraków 2012: Akademia Ignatia-
num; K. Szafrańska, R. Bogdzio red., Wybrane aspekty resocjalizacji, Warszawa 2017: Peda-
gogium WSNS, s. 194; M. Szast, Samotność w dobie cyfryzacji, Pedagogika Katolicka, 2012, 
11(2), s. 224-239; B. Szmigielska, Całe życie w Sieci, Kraków 2008: Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego; P. Wallace, Psychologia Internetu, Poznań 2001: Dom Wydawniczy Rebis; 
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Samotność według Z. Freuda, staje się dla człowieka formą obrony przed 
cierpieniem, związanym z jego ciałem, ludźmi i otoczeniem społecznym33.  
Z kolei humanistyczna teoria psychologiczna podaje, iż samotność jest toż-
sama z izolacją społeczną. W życiu istotny jest sposób postrzegania siebie  
i otoczenia. Niedosyt lub brak samorealizacji może być źródłem odosobnie-
nia i poczucia bezwartościowości. Psychospołeczne ujęcie zakłada, że czło-
wiek to istota społeczna, która żyje wśród innych ludzi i jest od nich zależna. 
Struktura społeczna, według E. Fromma, sprawia, że podmiot z jednej strony 
jest jednostką wolną, samodzielną, niezależną, z drugiej zaś doprowadza ją 
do izolacji. „Struktura nowoczesnego społeczeństwa oddziałuje na człowieka 
równocześnie w dwojaki sposób: staje się on bardziej niezależny i krytycz-
ny, a zarazem bardziej wyizolowany, samotny i przerażony”34. Fromm wy-
różnia samotność fizyczną, która oznacza izolację społeczną, oraz samotność 
moralną, która pojawia się wówczas, gdy człowiek traci sens własnego życia  
 

K. Wasilewska-Ostrowska, Chroniczna samotność jako czynnik ryzyka zachowań autodestruk-
cyjnych wśród młodzieży, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2018, 17(3), s.63-
74; J.T. Cacioppo, L.C. Hawkley, Perceived social isolation and cognition, Trends in Cognitive 
Sciences, 2009, 13, s.447; B. Blai, D.J. Ed, Health Consequences of Loneliness: A Review of the 
Literature, Journal of American College Health” 1989, 37, s.162-167, s.163; A. Caspi, H. Har-
rington, T.E. Moffitt, B.J. Milne, R. Poulton R. Socially isolated children 20 years later: Risk of 
cardiovascular disease. Arch Pediatr Adolesc Med.” 2006, 160, s. 805–811; R.B. Olsen, J. Olsen, 
F. Gunner-Svensson, B. Waldstrøm, Social networks and longevity. A 14 year follow-up study 
among elderly in Denmark, Soc Sci Med. 1991, 33, s. 1189–1195; L.C. Hawkley, R.A. Thisted,  
J.T. Cacioppo. Loneliness predicts reduced physical activity: Cross-sectional and longitudinal 
analyses, Health Psychol., 2009, 28, s. 354–363; J.T. Cacioppo, L.C. Hawkley, R.A. Thisted, 
Perceived socialisolation makes me sad: Five year cross-lagged analysis of loneliness and depres-
sive symptomatology in the Chicago Health, Aging, and Social Relations study., Psychol Aging 
2010, 25, s. 453–463; T. Cacioppo, L.C. Hawkley, Perceived social isolation and cognition, 
Trends in Cognitive Sciences, 2009, 13, s. 445-448; R.S. Wilson, K.R. Krueger, S.E. Arnold, 
Loneliness and risk of Alzheimer disease, Arch Gen Psychiatry, 2007, 64, s. 234–240; R.A. Co-
swick, W.H. Jones, Loneliness, Self-concept, and adjustment, Psychol 1981, 107, s. 237-240.  
33 K. Kaczmarek, Rozumienie samotności i jej wychowawcze aspekty na przestrzeni epok, Stu-
dia Edukacyjne, 1995, 1, s.69-77; K. Tomaszek (2007) K.F. Osterman, Students Need for 
Belonging in the School Community, Review of Educational Research, 2000, 70, s. 323–367;  
K. Tomaszek, S. Tucholska, Psychospołeczne następstwa poczucia alienacji u młodzieży Peda-
gogia Christiana, 2012 2(30), s. 163–178; R. Brown, K. Higgins, K. Paulsen, Adolescent Alien-
ation: What is and What Can Educators do About it ?, Intervention in School & Clinic” 2003, 
39, s. 3–7; P. Piotrowski, K. Zajączkowski, Poczucie alienacji chłopców z grupy wysokiego ryzyka. 
Efektywność oddziaływań profilaktycznych, Psychologia Wychowawcza, 1999, 5, s. 428–441;  
K. Korzeniowski, O dwóch podejściach do problematyki alienacji. Próba syntezy, Przegląd Psy-
chologiczny, 1990, 1, s. 121–145; Z. Dołęga, Poczucie samotności a zachowania agresywne 
uczniów, Psychologia Wychowawcza, 1999, 2, s. 146–153; Z. Dołęga, Samotność młodzieży: 
analiza teoretyczna i studia empiryczne, Katowice 2003: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 
P. Piotrowski, K. Zajączkowski, Poczucie alienacji chłopców z grupy wysokiego ryzyka. Efektyw-
ność oddziaływań profilaktycznych, Psychologia Wychowawcza, 1999, 5, s. 428–441.
34 E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1970: Czytelnik, s.112.
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i w rezultacie nie może normalnie funkcjonować. Samotność wywołuje uczu-
cie lęku i niepokoju.

[...] osamotniony znaczy, że jestem odcięty, że nie mogę wykorzystać 
moich ludzkich możliwości. Być samotnym to znaczy być bezradnym, 
nie móc czynnie zmierzyć się ze światem – rzeczami, ludźmi, to znaczy, 
że świat może mnie zaatakować, podczas gdy ja nie mogę się bronić. 
Tak oto samotność staje się źródłem intensywnego niepokoju35.

Poczucie samotności pojawia się szczególnie wyraźnie w sytuacji konfrontacji 
ze śmiercią.

[...] świadomość samego siebie jako odrębnej jednostki, świadomość 
krótkotrwałości życia, faktu, że człowiek rodzi się niezależnie od swej 
woli, że umrze przed nim, świadomość swojej samotności i wyodręb-
nienia, swojej bezbronności wobec przyrody i społeczeństwa – wszyst-
ko to czyni jego odosobnienie, z niczym nie związane istnienie więzie-
niem nie do zniesienia36.

Samotność może więc sprzyjać kształtowaniu się niewłaściwych postaw 
i destrukcji zachowań ludzkich, zauważa K. Horney, łącząc ją z brakiem  
u ludzi poczucia bezpieczeństwa i lęku37. Popędy o charakterze kompulsyw-
nym powstają „z poczucia wyizolowania, bezradności, strachu i wrogości,  
i odzwierciedlają różne sposoby zmagania się jednostki ze światem na przekór 
ich obecności”38. Podkreśla także, że przyczyną alienacji jednostki jest relacja 
z prawdziwym Ja, a źródłem nerwicy jest kultura. Pojawia się ona wskutek 
lęku przed światem, braku kontaktu z innymi ludźmi i samym sobą. Ten lęk 
sprzyja pojawieniu się niewłaściwych zachowań społecznych i samotności39.

Samotność więc to negatywne odczucie dla człowieka, twierdzi A. Kę-
piński, jest bowiem przejawem lęku, którego przyczyny tkwią w samym czło-
wieku, a wzmacniane przez czynniki cywilizacyjne, alienują jednostkę.

[...] prawdopodobnie lęk przed samotnością tkwi głęboko w człowieku, 
występuje on wyraźniej w dzieciństwie, a także we wszystkich stanach 

35 E. Fromm, O sztuce miłości, Warszawa 1972: Czytelnik, s.15.
36 Ibid., s.15.
37 K. Horney, Nasze wewnętrzne konflikty, Poznań 1994: Dom Wydawniczy Rebis, s.11nn.
38 Ibid., s.11.
39 K. Horney, Nerwica a rozwój człowieka: trudna droga do samorealizacji, Poznań 1997: 
Dom Wydawniczy Rebis; K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Poznań 1999: 
Dom Wydawniczy Rebis.
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nerwicowych, w dzieciństwie człowiek z natury rzeczy jest słabszy,  
a w nerwicy siła jego słabnie na skutek nerwicowej dezintegracji40.

Jan Szczepański samotność i osamotnienie traktuje jako dwa odmienne 
stany i postaci bytowania ludzkiego. Samotność charakteryzuje jako rodzaj 
stanu, który wynika z własnego wyboru, przebywanie wyłącznie z samym 
sobą. Jego zdaniem samotny człowiek nie ma kontaktu z innymi ludźmi, ale 
pozostaje w kontakcie ze światem wewnętrznym (z samym sobą). Zwraca on 
uwagę, że samotność jest nie tylko poszukiwaniem siebie, ale może być tak-
że umiejętnością koncentracji na świecie wewnętrznym i zdystansowania się 
do świata, co daje człowiekowi poczucie wewnętrznej samowystarczalności. 
Samotności mogą więc towarzyszyć pozytywne elementy, takie jak: rozwój 
kreatywności, zdolności do samoregulacji czy autorefleksji41.

Odczuwana przez twórcze jednostki potrzeba samotności i charaktery-
styczne dla nich zaabsorbowanie zachodzącymi wewnątrz ich świado-
mości procesami integracji mogą nam wiele powiedzieć o mniej uta-
lentowanej, bardziej zwyczajnej stronie tego samego człowieka, która 
w czasie tworzenia zostaje nieco zaniedbana42.

J. Twardowska ujmuje problem następująco: „Można powiedzieć, że 
osamotnienie to samotność, która wymknęła się spod kontroli, jest to kary-
katura samotności, wewnętrzne cierpienie. Samotni dojrzewają, osamotnieni 
marnieją”43. W obydwu wymiarach pojęcia samotności widoczny jest deficyt 

40 A. Kępiński, Lęk..., op.cit., s.25; A. Kępiński, Melancholia, Warszawa 1974: PZWL;  
A. Kępiński, Psychopatologia nerwic, Warszawa 1986: PZWL; A. Kępiński, Rytm życia, Kra-
ków 2000: Wydawnictwo Literackie.
41 R. Larson, M. Csikszentmihalyi, R. Graef., Time Alone in Daily Experience: Loneliness 
or Renewal?, Loneliness:A Sourcebook of Current Theory, research and therapy, 1982, (1),  
s. 40–53; E.S. Buchholz, R. Catton, Adolescents Perception of Aloneness and Loneliness, Ad-
olescence, 1999, (34), s. 203–213; K.J. Rotenberg, Parental Antecedents of Children’s loneli-
ness, Loneliness in childhood and Adolescence, 1999 (2), s. 176–200.
42 A. Starr, Samotność. Powrót ja jaźni, Warszawa 2010: Wydawnictwo W.A.B., s.15;  
L.A. Peplau, D. Perlman, Perspectives on loneliness, Loneliness: A Sourcebook of Current 
Theory, Research and Therapy” 1982 (1), s. 1–18; B. Van Baarsen, T.A.B. Snijders, J.H. Smit, 
M.A. Van Duijn, Lonely but bot Alone; Emotional Isolation and Social Isolation as two Dis-
tinct Dimensions of Loneliness in Older People, Educational And Psychological Measurement, 
2001 (1) , s. 60-71; M. Łopatkowa, Samotność dziecka, Warszawa 1983: Wydawnictwo WSiP; 
M. Cywińska, Sytuacje trudne w życiu dziecka, Poznań 2009: Wydawnictwo Naukowe UAM.; 
J.G. McGraw, Samotność: głód bliskości/sensu, Zdrowie Psychiczne 1995 ( 1–2), s. 58–65; 
B. Hołyst, Na granicy życia i śmierci. Studium kryminologiczne i wiktymologiczne, Warszawa 
2002: Wydawnictwo Kodeks; K. Kmiecik-Baran, Poczucie alienacji, Gdańsk 1995: Wydaw-
nictwo UG; K. Kmiecik-Baran, Poczucie osamotnienia – charakterystyka zjawiska, Przegląd 
Psychologiczny 1988 (4), s. 1081–1095.
43 J. Twardowska J., Przeciw samotności, Poznań 2005: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.31.
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relacji. Samotność jest rezultatem braku relacji społecznych, a przede wszyst-
kim braku związku między aktualnymi społecznymi relacjami a osobistymi 
pragnieniami posiadania określonych kontaktów i więzi społecznych. Brak 
tego rodzaju kontaktów z ludźmi jest niebezpieczny zwłaszcza w okresie 
dzieciństwa, gdyż może doprowadzić do niedorozwoju sfery emocjonalnej,  
a także sfery poznawczej dziecka44. Emocjonalny deficyt wynika z braku in-
tymnych relacji z innymi ludźmi, natomiast społeczny z braku sieci związków 
międzyludzkich, niemożności dzielenia się zainteresowaniami, aktywności, co 
skutkuje poczuciem bezcelowości, nudy czy życia na „marginesie”45. Stan osa-
motnienia zazwyczaj wynika z subiektywnej czyli jakościowej oceny naszych 
kontaktów międzyludzkich, a nie z ich obiektywnej czyli ilościowej charakte-
rystyki46. Indywidualne oceny, a także preferencje mogą powodować, że bez 
względu na rzeczywistą liczbę i jakość kontaktów osoby o zbliżonej liczbie 
relacji interpersonalnych w różnym stopniu czują się osamotnione. Bardzo 
istotny jest poznawczy wymiar, który wiąże się ze sposobem postrzegania re-
lacji, które posiadamy i których pożądamy, tak jak i wymiary emocjonalny  
i społeczny47. Badania empiryczne wykazują, że procesy poznawcze są wy-
znacznikiem jakości relacji interpersonalnych. Wpływają na sposób wchodze-
nia w relacje oraz na interpretację sytuacji społecznych48. Pomiędzy wydarze-
niem, a reakcją emocjonalną na nie znajdują się przekonania, myśli, atrybucje 
przyczyn danej osoby; nie muszą być one zgodne ze stanem obiektywnym, 
prowadzą jednak do negatywnych uczuć takich jak właśnie osamotnienie, ale 
także lęk czy depresja49. Źródłem poczucia osamotnienia mogą więc być nasze 
negatywne sądy i przekonania na temat własnej osoby, nasza przeszłość czy 
konkretne sytuacje, których doświadczyliśmy, lub których spodziewamy się 
doświadczyć, np. w przypadku osób chorych, starych. Wiele wyników ba-
dań empirycznych potwierdza, że czynniki poznawcze mają swój udział  

44 D. Ruszkiewicz, Życie w pojedynkę, Łódź 2008: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humani-
styczno-Ekonomiczne, s.12.
45 E.S. Buchholz, R. Catton, Adolescents Perception of Aloneness and Loneliness, Adoles-
cence, 1999, 34, s. 203–213.
46 S.R. Asher, J.A. Paquette, Loneliness and Peer Relations in Childhood, Current Directions 
in Psychological Science, 2003, 12, s. 75–78.
47 J. De Jong-Gierveld, F. Kamphuis, The Develpoment of a Rasch – Type Loneliness Skale, Ap-
plied Psychological and Social Psychology, 1985, 53, s. 119–128; Martin i in. 1997, s. 203–224.
48 P.M. Murphy, G.A. Kupshik G.A., Loneliness, Stress and Well-being: A Helper’s Guide, 
London 1992: Routledge.
49 D.B. Arnkoff, C.R. Glass, Cognitive Assessment in Social Anxiety and Social Phobia, Clin-
ical Psychology Review, 1989, 9, 1, s. 61–74.
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w kształtowaniu poczucia osamotnienia50. Warte podkreślenia jest to, że sa-
motność może być odczuwana nie tylko wtedy, gdy człowiek posiada utrud-
niony dostęp do innych ludzi, ale także, gdy przebywa wśród ludzi, ma 
znajomych, niekiedy liczną rodzinę. Koegzystencja jest istotnym aspektem eg-
zystencji każdego człowieka, nie jest jednak w stanie w każdym wypadku wy-
eliminować z jego życia wszelki rodzaj samotności51. Coraz częściej używanym 
przez badaczy współczesnej kultury i cywilizacji staje się określenie samotności  
w tłumie. Gdy zrealizowanie potrzeby bliskich, emocjonalnych kontaktów  
z innymi jest uniemożliwione człowiek odczuwa, że otaczająca go rzeczywi-
stość staje się pozbawiona sensu i napawa go przerażeniem52. 

XXI wiek wraz z dynamicznym rozwojem cywilizacji i instrumentaliza-
cją życia zdaje się także potęgować samotność. Skala zjawiska powiększa się 
i nie widać środków, które mogłyby skutecznie zaradzić temu problemowi 
w skali masowej. Udogodnienia techniczne, które są nam dostępne zamiast 
zbliżać ludzi oddalają ich od siebie – oferują możliwości, pozorne kontakty, 
zaciekawiając tym, co dalekie53. Według E. Fromma współczesna cywilizacja 
oddziałuje na ludzi w sposób dwojaki. Z jednej strony daje im możliwość 
większej niezależności i samodzielności, natomiast z drugiej strony czyni ich 
wyizolowanymi, wyalienowanymi, samotnymi i przerażonymi. Pojęcia samot-
ność w tłumie czy samotność w sieci wskazują na zdolności komunikacyjne, ale 
jednocześnie na ulotność i powierzchowność relacji. Stopień intensywności 
zawieranych przez Internet znajomości świadczy o samotności i potrzebie jej 
zagłuszenia, co jeszcze bardziej intensyfikuje uporczywe poczucie samotności54, 
ponieważ sama obecność w realnym czy wirtualnym świecie nie gwarantuje 

50 Z. Dołęga, Poczucie samotności a zachowania agresywne uczniów, Psychologia Wychowaw-
cza, 1999, 2, s. 146–153; Z. Dołęga, Samotność młodzieży: analiza teoretyczna i studia empi-
ryczne, Katowice 2003: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
51 J. Nowaczyk., Koegzystencjalny charakter bytu człowieka w świecie, Studia Włocławskie, 
2007 (10), s.173.
52 D. Ruszkiewicz, Życie w pojedynkę, Łódź 2008: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humani-
styczno-Ekonomiczne, s.13.
53 E. Krol, E. Hoffman, What is the Internet? Request or Comments, 1993, 1, s. 1-6;  
E. Aboujaoude, L.M.Koran, N. Gamel, M.D.Large, R.T. Serpe, Potential markers for prob-
lematic Internet use: atelephone survey of 2,513 adults, CNS Spectr, 2006, 1, s. 750–755; 
L. Armstrong, J.G. Phillips, L.L. Saling, Potential determinants of heavier internet usage, Int 
J Hum-Comput Stud, 2000, 53(4), s. 537-550; A.Augustynek, Uzależnienia komputerowe. 
Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, Poznań 2010: Wydawnictwo Difin; A. Barber, Net’s 
educational value questioned, USA Today, 1997, 3, s. 4-7; J.A. Bargh, K.Y.A. McKenna, The 
Internet and Social Life, Annual Review of Psychology, 2004, 55(1), s. 573–590; A. Coo-
per, Sexuality and the Internet: Surfing into the new millennium, Cyber Psychology Behavior, 
1998 (1), s. 187-192; A. Jakubik, J. Popławska , Zespół uzależnienia od Internetu, Studia 
Psychologia UKSW, 2002, 4, s. 123-131.
54 E. Fromm, Zdrowe społeczeństwo, Warszawa 1996: PIW.
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nam szczęścia, poczucia zrozumienia, bliskości, bezpieczeństwa czy akceptacji, 
znaczenie ma bowiem jakość relacji z innymi a nie jej intensywność. Homo 
est animal sociale (człowiek jest istotą społeczną), ale jego prawdziwy rozwój 
jest uzależniony od zaspokojenia potrzeby bliskości, przynależności, miłości  
i akceptacji innych, kiedy ich zabraknie odczuwane jest poczucie samotności, 
rozpacz a nawet odrzucenie55. 

Pytanie o śmierć i o to, czy możemy ją w ogóle zrozumieć, czy ma 
ona jakiś sens i jak się ma w stosunku do życia, staje się ponownie nagląca,  
a to dlatego, że musimy rozwiązać problem momentu definitywnej śmierci,  
z której nie ma już powrotu. Umieranie i śmierć uświadamiają nam, że zawsze 
odnoszą się do pojedynczego człowieka. „Musi on znieść swą śmierć, zająć 
wobec niej stanowisko, odnieść ją do całości swej egzystencji, a egzystencję 
do śmierci. W śmierci staje się jasne, że każdy musi przeżywać własne życie, 
ponieważ każdy musi umierać własną śmiercią i na własny rachunek. W tej 
samotności umierania, w której nikt nie może go zastąpić i do której każ-
dy umierający jest powołany, musi on wypowiedzieć ostatnie słowo o wła-
snym życiu w jego całości, ostatnie, wszystko podsumowujące „tak” lub „nie”,  
w ostatniej wszystko podsumowującej postawie zajmowanej wobec sensu 
albo absurdu życia. Osobliwa to rzecz, iż właśnie w śmierci, czy w możliwym  
w każdym momencie życia akcie „wybieganiu ku niej” (Heidegger), życie jawi 
się człowiekowi jako jego niezastępowalna własność, ponieważ w odniesieniu 
do śmierci odnosi się ono do siebie samego, w odniesieniu do śmierci jawi się 
jako coś, co w każdym przypadku musi być przeżywane przez „Ja” należące 
do siebie samego56.

55 J. Heidman, Każdy jest samotną wyspą, Charaktery, 2003 (12), s. 8-11; B. Blai, D.J. 
Ed, Health Consequences of Loneliness: A Review of the Literature, Journal of Ameri-
can College Health” 1989 (37), s.162; J. Bowlby, Przywiązanie, Warszawa 2007: PWN; 
R.A. Coswick, W.H. Jones, Loneliness, Self-concept, and adjustment, Psychol 1981(107),  
s. 237-240; T. Lake, Samotność. Jak sobie z nią radzić, Warszawa 1993: KiW; Ch. Morgan, 
B. Cotten, R. Shelia, The relationship between internet activities and depressive symptoms 
in a sample of college freshmen. Cyber Psychology & Behaviour. 2003 6(2), s. 133–142;  
P.M. Murphy, G.A. Kupshik G.A., Loneliness, Stres and Well-being: A Helper’s Guide, Lon-
don 1992: Routledge; L.A. Wood, Loneliness, The Social Constuction of Emocions, 1986 (2),  
s. 184-208; D.E. Kemp, Heart disease and depression: don’t ignore the relationship. Cleve-
land Clinic J. Med., 2003(3), s. 70-75; P. Domeracki, W. Tyburski, Zrozumieć samotność. 
Stadium interdyscyplinarne, Toruń 2006: Wydawnictwo UMK, s.2; P. Domeracki, Związki 
samotności z kontemplacją w perspektywie filozoficznej, Kultura i Edukacja, 2008 (1), s. 7-34.; 
B. Sieradzka- Baziur, O kulturze semantycznej języka, Horyzonty Wychowania, 2013 (23),  
s. 117-138; J. Gajda, Trzy aspekty samotności jako determinanty stylu życia i uczestnictwa  
w kulturze (330-336), [w:] P. Domeracki, W. Tyburski, Zrozumieć samotność. Stadium inter-
dyscyplinarne, Toruń 2006: Wydawnictwo UMK.
56 G. Scherer, Filozofia śmierci: od Anaksymandra do Adorno, Kraków 2008: Wydawnictwo 
WAM, s.20-21.
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Myśl o śmierci stanowi prawdopodobnie jedną z niewielu możliwości 
człowieka wracania do siebie samego i odkrywania trwałej różnicy zacho-
dzącej pomiędzy nim samym a jego otoczeniem. Śmierć nadaje więc głębo-
ki sens ziemskiej egzystencji człowieka, staje się jednym z najważniejszych  
i najcenniejszych aktów życia. I tę szansę konfrontacji z samym sobą człowiek 
traci, bowiem obecnie śmierć uzyskała nowy wymiar społeczny i ekonomicz-
ny. Społeczny – bo o śmierci przestało się mówić. „Jest to milczenie zamie-
rzone: kiedy ludzie przestają mówić o śmierci, to udzielają nam tym samym 
wskazówki równie istotnej, jak wtedy, gdy wypowiadają się wyczerpująco by 
śmierć obłaskawić [...] najpierw w Stanach Zjednoczonych i w atlantyckiej 
Europie, jakim ‘tabu’ stała się śmierć w naszej epoce: ukryte w szpitalach 
zgony i zakaz żałoby uczyniły z niej nową kategorię obsceniczności”57.

Istnieje także pogląd, iż osamotnienie jest efektem ponowoczesnej cy-
wilizacji58. Samotność jest także ważnym elementem w literaturze, sztuce  
i kinematografii, ponieważ nierzadko pokazują one prawdę o świecie, a sa-
motność i jej tematyka jest niejako jednym z najbliższych zagadnień doty-
czących człowieka. “- Dlaczego droga w góry jest zamknięta? - Zakaz władz. 
Epidemia. - Ospa? - (...) Samotność. Tam od czterystu lat panuje epidemia 
samotności.”59.

Czy w obecnej sytuacji także możemy uznać, że istnieje epidemia sa-
motności? W Polsce w 2013 roku, gospodarstwa domowe o charakterze jed-
noosobowym - to 25% populacji. Natomiast w Wielkiej Brytanii, aż 14% 
społeczeństwa deklaruje, iż są często lub zawsze samotni. U osób po 65 roku 
życia telewizja staje się głównym sposobem na kontakt z innymi, dane doty-
czą, aż 3,6 mln osób. W Stanach Zjednoczonych, 40% społeczeństwa dekla-
ruje poczucie osamotnienia. Jak wynika z dalszych analiz w tym kraju, od lat 
80, wskaźniki dotyczące samotności podwoiły się60. Odczuwanie samotności 
zwłaszcza w kontaktach rówieśniczych, może skutkować depresją w okresie 
dojrzewania. Statystyki w Polsce informują, iż depresja wywołana samotno-
ścią może dotyczyć, aż 15% młodzieży, a co trzecią osobę mogą dotyczyć 

57 M. Vovelle, Historia ludzi w zwierciadle śmierci (33-57), [w:] S. Rosiek red., Wymiary 
śmierci..., op.cit.; M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność, 
Gdańsk 2004: Słowo/Obraz terytoria, s.32.
58 J. Mółka, Samotność i osamotnienie w procesie autorealizacji, Kraków 2012: Akademia 
Ignatianum, s.2.
59 P. Dehnel, Myśli a sposoby życia: eseje o filozofii współczesnej, Kraków 2016: Universitas, cop.
60 A. Przybylska, Samotność, artykuł internetowy, Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psycholo-
gicznej, Pomarańczowe Ja, https://www.terapiapoznan.pl/samotnosc/.
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tzw. objawy depresyjne61. Problem nasilił się w ostatnich latach, ze względu 
na epidemię, która dotknęła cały świat, zmuszając ludzi do pozostania w do-
mach. Samotność w rodzinie uznawana została za stan, który spowodowany 
jest niezadowalającą dla jednostki, ilością powiązań i relacji z innymi osoba-
mi. Ważna okazała się także jakość relacji, ponieważ często towarzyszyła im 
złość, smutek czy niezadowolenie z siebie. A same osoby samotne doświadczy-
ły poczucia wyobcowania. Zjawisko samotności zinterpretowane zostało jako 

“przejawiające się izolacją, wykluczeniem, wyobcowaniem, alienacją, dehuma-
nizacją, wykluczeniem, wykorzenieniem, brakiem więzi psychicznej, bliskiego 
kontaktu z drugim człowiekiem, który miałby zaspokajać potrzebę uznania, 
poczucia bezpieczeństwa”62.

Rzeczą społeczeństwa jest pomóc dotkniętej żałobą jednostce w przeby-
ciu tych etapów, sama bowiem nie ma na to sił. Społeczeństwo europejskie 
wyrzuciło śmierć poza nawias, która w takcie przymusowej izolacji przypo-
mniała szczególnie boleśnie o sobie w doniesieniach informacyjnych, gdzie 
pokazywano całe kolumny trumien wywożonych na cmentarze osób, które 
zmarły samotnie w szpitalach, często na korytarzach, lub opuszczone przez 
personel w domach opieki społecznej czy hospicjach. Już wcześniej otrzy-
mywane z badań wyniki wskazywały na osamotnienie osób znajdujących się  
w obliczu śmierci. „Skutki są tragiczne: socjolodzy położyli zwłaszcza nacisk 
na sprawę wdów i wdowców. Społeczeństwo wytwarza dokoła nich pustkę – 
zarówno wokół starych, jak młodych, ale zwłaszcza starych (budzą wtedy po-
dwójną odrazę). Nie mają z kim rozmawiać na jedyny interesujący ich temat, 
na temat osoby, którą utracili. Pozostaje im tylko także umrzeć, i często to 
robią, nawet nie uciekając się do samobójstwa. Ankieta z roku 1967 przepro-
wadzona w Walii wykazała, że śmiertelność wśród bliskich krewnych zmar-
łego wynosiła 4,76% w pierwszym roku po jego zgonie wobec przeciętnej 
0,08% [...] śmiertelność owdowiałych z kolei rosła do 12,2% w pierwszym 
roku wobec 1,2% przeciętnej, tzn. że była o 10-krotnie większa”63. Związa-
ne było to z procesem wykluczenia społecznego ludzi starych. Bardzo ważną 
wartością dla każdego człowieka jest rodzina, traktowana jako oparcie, dająca 
poczucie stabilizacji, nadająca sens codziennym zmaganiom. Szczególnie, gdy 

61 K. Wasilewska-Ostrowska, Chroniczna samotność jako czynnik ryzyka zachowań autode-
strukcyjnych wśród młodzieży, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2018, 17(3), 
s. 63-74, s.67.
62 M. Szast, Samotność w dobie cyfryzacji, Pedagogika Katolicka, 2012, 11(2), s.236.
63 P. Aries, Śmierć odwrócona (226-283), [w:] S. Cichowicz, J.M. Godzimirski red., Antropo-
logia śmierci..., op.cit.; P. Aries, Pięć wariacji na cztery tematy (284-300), [w:] S. Cichowicz, 
J.M. Godzimirski red., Antropologia śmierci..., op.cit. 
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pojawia się u człowieka lęk przed niedołężnością, samotnością, brakiem opie-
ki. Brak opieki ze strony najbliższych, niewystarczające wsparcie emocjonalne 
często powoduje izolację lub całkowite wycofanie się ludzi starych z życia spo-
łecznego. Wywołuje to poczucie osamotnienia, które L. Dyczewski definiuje 
jako „[...] niemożność przekraczania, czyli transcendencji własnego ‘ja’ oraz 
niedorozwój osobowości, sprawiający, że człowiek zawęża przestrzeń swoich 
myśli, przeżyć, pragnień i dążeń do siebie – wówczas z twórcy - dawcy, co jest 
jego powołaniem, staje się biorcą. Nie będąc twórczym biorcą, nie przeżywa 
radości dawania, ma poczucie bezużyteczności i niepowtarzalności, staje się 
smutny i nieszczęśliwy. Jedyną drogą wyjścia z takiego stanu jest śmierć, ale 
widziana nie jako dopełnienie życia, lecz jako ucieczka od niego”64.

Samotność, a szczególnie samotność wobec zbliżającej się śmierci jest 
destrukcyjna i przyspiesza proces starzenia się. Najbardziej widoczna jest  
w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach 
i miejscach, gdzie przebywają ludzie chorzy, czy umierający. Tam właśnie 

”[...]starość przestała być przedmiotem dumy, źródłem dodatkowej godności 
człowieka a stała się powodem zawstydzenia i źródłem poczucia zagrożenia”65. 
A przecież rodzimy się, umieramy i jest to proces krótszy lub dłuższy, uczymy 
się jej na przykładzie śmierci bliskich nam osób, a nie na własnych doświad-
czeniach. Dlatego tak ważna jest godność umierania, która zawsze wiąże się 
z poczuciem własnej wartości, sensowności życia i śmierci oraz okoliczności 
umierania. Człowiek, który jest świadomy swojej zbliżającej się śmierci do-
konuje bilansu życiowego, stawia sobie pytania, nad którymi wcześniej nie 
myślał. Wielki wpływ na jakość umierania ma wiek człowieka, jego stan psy-
chiczny, fizyczny i duchowy, jego postawa życiowa wobec śmierci. 

Natomiast współczesne społeczeństwo, jako konsument życia odsuwa od 
siebie myśli o śmierci. Jeżeli o niej mówimy czy rozmyślamy, to jedynie przy 
okazji czyjejś śmierci, czy w sytuacji pandemicznej, gdy pojawia się możli-
wość, że i ja mogę umrzeć. Nie interesując się umieraniem najbliższych, często 
nawet nie uczestniczymy w ich śmierci i w momencie, kiedy sami stajemy 
wobec niej, nagle znajdujemy się sami ze swoimi lękami. A przecież człowiek 
umierający, oczekuje zwykle pomocy i bycia z nim nawet, gdy nie potrafi 
zaakceptować śmierci. Pomoc umierającemu człowiekowi powinna wiązać się 
z pomocą w utrzymaniu lub odbudowaniu więzi rodzinnych, nawet z osoba-
mi, z którymi chory był w konflikcie. Często jest to długotrwały proces, nie 

64 L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994: RW KUL, s.87.
65 A. Zych, Człowiek wobec starości, Katowice 1999: Wydawnictwo ‘Śląsk’, s.42; A. Zych, 
Przekraczając smugę cienia, Katowice 2009: ‘Śląsk’.
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do przyjęcia dla członków rodziny. Współczesne bowiem oczekiwania wobec 
śmierci, to śmierć nagła, najlepiej we śnie, w szpitalu lub w hospicjum. Mamy 
więc do czynienia z określeniem śmierć odwrócona lub śmierć na opak, która 
odnosi się właśnie do sytuacji wypierania tematu śmierci w społeczeństwach 
wysoko rozwiniętych. „Wyeliminowanie śmierci jest naszym fantazmatem, 
rozgałęziającym się we wszystkich kierunkach: zbawienia i wieczności obiecy-
wanych przez religię, prawdy w nauce, produktywności i akumulacji w życiu 
gospodarczym66. A wszystko to spycha nas w osamotnienie i samotność, które  
w obecnych czasach, jak stwierdza S. J. Lec, jest tak bardzo przeludniona, że aż 
gubi się w niej każdy z nas.

66 J. Baudrillard, Ekonomia polityczna śmierci (59-64), [w:] S. Rosiek, Wymiary śmierci..., 
op.cit., s.63-64.
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Śmierć jako dopełnienie życia

…żyjemy w czasie ku śmierci1…

Człowiek, homo sepultor, wciąż grzebie jak dawniej swych zmarłych. Nie 
chce jednak towarzyszyć umieraniu i stara się obejść, na wszelkie możliwe 
sposoby śmierć, usunąć ją poza granice powszechnej uwagi, czy nawet poza 
horyzont własnej świadomości.

Bardzo różne przyczyny […] złożyły się na to, że co najmniej od pół 
wieku nasze zachodnie społeczeństwo starało się jak najmniej wiedzieć 
o śmierci i o wszystkim, co ją otacza. Śmierć w domu, śmierć na co 
dzień, śmierć krewnego, bliskiego, sąsiada stawała się czymś mniej zna-
nym, coraz mniej widocznym, coraz bardziej zacieranym: potwierdza 
to coraz mniejsza liczba ceremonii pogrzebowych i prawie całkowity 
zanik obrzędów żałobnych, W szczególności w szpitalach, gdzie lu-
dzie coraz częściej umierają i gdzie śmierć jest zjawiskiem codziennym, 
panowała cicha zmowa, aby jej nie dostrzegać i postępować trak, jak 
gdyby nie istniała2.

A przecież, śmierć jako zjawisko egzystencjalne3, wciąż pozostaje poza za-
sięgiem technologicznego ładu, choć także i ona nie oparła się technologicznej 
potrzebie unifikacji. 

Współcześnie o śmierci, czy raczej jej istocie mówi się różnymi języka-
mi – językami właściwymi konkretnym dyscyplinom naukowym, zaj-
mującym się śmiercią, a języków tych nie da się sprowadzić do jednego 

1 P. J. Buchanan, Śmierć Zachodu..., op.cit.
2 S. Cichowicz, Śmierć..., op.cit., s.6.
3 I. Ziemiński, O konieczności śmierci, Filo-Sofija 2007, 1(7), s.15-26.
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uniwersalnego kodu. Co więcej, współczesna postać dyskursu o śmier-
ci jest nieprzekładalna4.

Żaden z nurtów filozoficzno-naukowych nie zdefiniuje śmierci we 
wszystkich ich aspektach, żaden z nich nie podejmie próby odkrycia, czy 
skonstruowania otologii śmierci. Nie podlega bowiem ona oglądowi empi-
rycznemu ani noetycznemu.

Jako taka zaś nie może mieć swojej epistemologii. Może być tylko opi-
sywana, czy to w dyskursie poetyckim, czy racjonalnym, naukowym 
czy filozoficznym, lecz zawsze jedynie jako śmierć Innego, czy Innych, 
a jest to opis z konieczności zapośredniczony5.

Rola tego mechanizmu sprowadza się w istocie do znieczulenia na śmierć, 
bowiem spontaniczne przeżywanie śmierci niesie ze sobą niejednokrotnie głę-
boki wstrząs psychiczny, który w efekcie może zakończyć się gruntownym 
przewartościowaniem preferowanych dotąd wartości. „Z egzystencjalnej i nie-
uniknionej kondycji ludzkości śmiertelność została zrekonstruowana, przybie-
rając postać rozmaitych przypadków prywatnej śmiertelności, mających swą 
własną możliwą do uniknięcia przyczynę”6. Śmierć jest zawsze możliwością 
najbardziej własną, co pozwala się odciąć od wszystkiego co publiczne  
i wspólne, pozwala uwolnić się od zatraty siebie w „Się”, zagłuszającej najbar-
dziej osobistą możliwość, której z nikim nie można podzielić i do której nikt 
nie ma dostępu.

W perspektywie śmierci jesteśmy absolutnie samotni7. Ponadto śmierć 
jest nieprześcigniona i jako taka jest perspektywą rozstania się z samym sobą. 
A więc śmierć jest pewna, a jest to pewność pierwotna, jest także nieokreślona 
co do czasu, w którym nastąpi, jest więc stałym zagrożeniem, które w każdym 
momencie może się urzeczywistnić. Oznacza to, że człowiek pojawiając się na 
świecie został wydany na śmierć8. Jest to nieusuwalny element jego istoty, jego 
cecha konstytutywna.

4 J. Gajda-Krynicka, Tanatologia..., op.cit., s.14.
5 Ibid., s.16.
6 Z. Bauman, Śmierć..., op.cit., s.65; P. Kapleau, P. Simons red., Koło życia..., op.cit.
7 A. Fagan, Making Sense of Dying and Death...,op.cit.; Galewicz red., Wokół śmierci..., op.cit. 
8 T. Sahaj, Człowiek - istota śmiertelna. Filozofia, religia, medycyna, sport, Poznań 2004: 
AWF; idem, Sportowe igrzyska pogrzebowe w starożytnej Grecji (245-250), [w:] J. Kolbuszew-
ski red., Problemy…, op.cit., 2006.
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Natomiast kultura euroatlantycka uczyniła z rywalizacji ze śmiercią je-
den z najpotężniejszych silników napędowych cywilizacji9, ciągle przy tym 
zapominamy, że śmierć ma wymiar egzystencjalny10. We wcześniejszej tra-
dycji śmierć człowieka to nie tylko koniec jego ziemskiej egzystencji czy też 
ostateczne wyjście jego duszy z ciała i przejście w inną formę egzystencji, ale 

„we wszystkich tradycjach religijnych śmierci przydawano zawsze znaczenie 
metafizyczne i duchowe”11. Różnica między XIX-wiecznym nihilizmem  
a współczesną negacją życia nie dotyczy jakości przeżyciowych, a jedynie ter-
minologii, „teraz częściej posługujemy się takimi określeniami współczesnej 
psychologii, jak zaburzenia nerwicowe, depresja, choroba psychiczna niż pesy-
mizm czy nihilizm, chociaż negowanie wartości i przejawy społecznej destruk-
cji są aktualnie groźniejsze niż kiedykolwiek wcześniej”12. Fanatyczna dążność 
do realizacji modelu „pięknej i dobrej śmierci” pokazuje, w jaki sposób „[…] 
zwodnicze ideologie mogą uderzyć w najważniejsze filary ludzkiej nadziei  
i ludzkiego porozumienia. Tam, gdzie negacja i próba porozumienia nie przy-
noszą rezultatów, gdzie dostrzega się nihilistyczną w swej wymowie „śmierć 
międzyludzkiego dialogu”, zostaje zakwestionowana idea wspólnoty ludzkiej, 
na której przecież zasadza się humanizm”13.

Nawet współczesnym filozofom „bycia ku śmierci” nie udało się od-
wrócić tej tendencji”. Śmierć w ich ujęciu okazuje się służyć spotęgowaniu 
tragizmu podmiotu, przypieczętowaniu jego absurdalnej wolności. W spo-
łeczeństwie ponowoczesnym spychana jest na margines – w krąg zagadnień  
 
 
 

9 B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, Do końca wojen perskich, tom I, 
Warszawa 1988: PWN; N.G.L. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1977: PIW; W. Jaeger,  
Paideia. Formowanie człowieka greckiego, Warszawa 2001: Fundacja Alatheia; W. Lengau-
er, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994: PWN; C.M. Parkers, P. Laungani,  
B. Young, Death..., op.cit.; S. Holderlin, Pośród nicości (25-35), [w:] G. Sowiński red., Wokół ..., 
op.cit.;  Aries, Rozważania o historii śmierci..., op.cit.,
10 W. Tomaszewska, Umieranie i śmierć jako wydarzenie egzystencjalne (na przykładach z lite-
ratury europejskiej) (239-250), [w:] M. Wójtowicz, W. Kania red., Filozofia a śmierć..., op.cit.
11 F.M. Rosiński, S. Skowron-Markowska, A. Skowron, Taniec trupów (185-195), [w:] J. Kol-
buszewski red., Problemy…, 2006, s.186; J.R. Lewis, Życie po śmierci: encyklopedia wierzeń, 
mitów i zjawisk, Warszawa 1999: Świat Książki, s.338.
12 A. Żywczak, ‘Śmiercionośne”…, op.cit., s.305; A. Kellehear, A Social History of Dying, 
New York 2007: Cambridge University Press; K. Garces-Foley ed. Death and Religuion in  
a changing World, New York – London 2006: M.E. Sharpe; G. Landerman, Rest in Peace.  
A Cultural History of Death and the Funeral Home in Twentieth-Century, Oxford – New 
York 2003: Oxford Univwersity Press.
13 A. Żywczak, Śmiercionośne…, op.cit., s. 310; L. Rogne, S.L. McCune, Advance Care Plan-
ning. Communicating About Matters of Life and Death, New York 2014: Springer.
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wstydliwych, nieprzyzwoitych, niewłaściwych do poruszania w towarzystwie, 
budzących zażenowanie lub co najmniej mieszane uczucia14.

Ten ogólny rys nowoczesnego stosunku do śmiertelności określa się 
różnie: ‘nowa pornografia’, ‘kryzys śmierci’, ‘zmowa milczenia’, ‘śmierć 
odwrócona’ czy ‘na opak’. To, że zmienione w stosunku do tradycyj-
nego, współczesne podejście do umierania można tak właśnie określić 
uzasadnia się wieloma szerszymi powiązanymi czynnikami, z których 
jedne wpływają na drugie i na odwrót. Wszystkie one tworzą pewien 
splot, są poniekąd znamieniem nowoczesności15.

Sprawia to, że o ile śmierć łączona z modelem tradycyjnym była niemalże 
wszechobecna w życiu codziennym, o tyle obecnie znikła prawie całkowicie 
z bezpośredniego, naocznego oglądu. Wymazywana z pola widzenia przecięt-
nych ludzi, śmierć ukrywana i izolowana jest w specjalnych instytucjach no-
woczesności16, w których higiena, jako nowoczesna technologia spychania do 
enklaw chorób i wszystkiego z nimi kojarzonego, sprowadza się najczęściej 
do aktywności separującej i podtrzymującej dystans17. Kwestia nieuchronnej 
przecież śmierci swojej i bliskich stały się tematem niechętnie poddawanym 
refleksji18.

Wszystko to […] – a odnoszące się do funkcjonowania pojęcia śmierci 
w społeczeństwach wpisujących się w nowoczesny model – można […] 
tłumaczyć specyfiką dyskursu nowoczesności. Jest to język środków  
i celów – działań, które wywodzą swój sens z celów, jakim służą. Język 
ten można dopasować do fenomenu śmierci chyba tylko wtedy, gdy 
śmiertelność zacznie się przekładać w nim na zbiór nazw potencjalnie 
uleczalnych chorób. Prowadzi to jednak praktycznie do ukrycia 
nieuchronnego końca za pojęciami z dziedziny dbania o zdrowie. 
Zabieg ten Bauman nazywa zrekonstruowaniem śmiertelności19.

14 G.E. Kwiatkowska, Śmierć jako społeczna prowokacja (135-152), [w:] G.E. Kwiatkowska, 
I. Siudem red., Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Zachowania ryzykowne, Lublin 
2012: Wydawnictwo UMCS.
15 Ł Kałużny, Śmierć jako ‘Inny’…, op.cit., s.49; G. Gorer, Pornografia śmierci..., op.cit. 
s.197-202; J. Kolbuszewski, Kryzys, pornografia i renesans śmierci (   ), [w:] idem, Proble-
my…, 1997; T. Kielanowski, Śmierć i umieranie, Warszawa 1975: PZWL; Aries, Człowiek…, 
op.cit., s.549-604.
16 M. Ogryzko-Wiewiórowska, Instrumentalizacja śmierci (67-74), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy…, op.cit., 2002.
17 Z. Bauman, Śmierć…,op.cit., s.185; H. Bartnowska red., Sens choroby, sens śmierci, sens 
życia, Kraków 1980: Znak.
18 R. Boguszewski, Stosunek Polaków do śmierci. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2005.
19 Z. Bauman, Śmierć…, op.cit., s.163.
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Całościowy, totalny i nieunikniony charakter śmierci rozmienia się na 
język drobnych przyczyn. W zasadzie jest to nadal objaw zmowy milczenia 
wokół spraw śmierci jako takiej20. A przecież śmierć jest potężnym czynni-
kiem zewnętrznym ludzkiej egzystencji i nie sposób włączyć jej, jako takiej,  
w samozwrotne systemy nowoczesności. To prawda, że ‘śmierć była Innym życia. 
Jednak bycie Innym nowoczesnego świata jest osobliwym stanem – jako że 
nowoczesność posiada swój własny i wyjątkowo nowoczesny sposób radzenia 
sobie z Innym od siebie […], polega na segregacji, separacji, wyrzuceniu na 
śmietnik, wylewaniu do kanału ściekowego”21. Akcentowanie odmienności  
i wielowymiarowości umierania pokazuje, że śmierć nie ogranicza się tylko 
do procesów biologicznych czy technologicznych, ale ma swój sens kultu-
rowy, społeczny, czy religijny22, który wskazuje na fakt, iż należy dostrzegać 
również te aspekty egzystencji pacjenta umierającego, które są niezauważalne  
w wąskiej, medycznej perspektywie. Szczególnie ważne jest to dla osób rozu-
miejących śmierć jako przejście ze świata ziemskiego do wiecznego zbawie-
nia23, „[…] wszystkie systemy  wierzeń podkreślają, że umieranie jest pro-
cesem koniecznym, czymś naturalnym i – równocześnie – nie jest końcem. 
Każda religia obiecuje jakąś formę ‘życia po’, każda mówi o pewnej nagrodzie. 
[…] Równocześnie każda tradycja, uczy jak umierać zgodnie ‘ze sztuką’, nie 
tylko w momencie umierania”24. W naszej kulturze istnieje przekonanie, że to 
Bóg powołuje człowieka do świata wiecznego i ważne jest, aby się to działo bez 
agresywnego wkładu medycyny, „[…] zarówno wtedy, gdy środki medyczne 
stosowane są, aby przyspieszyć śmierć. Krytyczny stosunek do instytucji szpi-
tali niesie postulat ograniczenia jego władzy nad chorobą i śmiercią. Takim 
miejscem gdzie minimalizuje się władzę medycyny nad procesem umierania, 
powinno być hospicjum i opieka paliatywna udzielana choremu i opiekują-
cymi się nim bliskim”25. Jak ważny jest to aspekt nie tylko dla człowieka, ale 

20 Ł. Kałużny, Śmierć…, op.cit.
21 Z. Bauman, Śmierć…, op.cit., s.158.
22 M. Eliade, Sacrum i profanum: o istocie religijności, Warszawa 1996: Wydawnictwo KR;   
A. Favozza, Religia i psychologia, Warszawa 2006: Świat Książki; Frankl. Nieuświadomiony..., 
op.cit.V.E. 
23 K.P. Kramer, Śmierć..., op.cit.; A. Toynbee, Człowiek...,op.cit.; F.M. Rosiński, Geneza 
śmierci według mitów w ujęciu transkulturowym (21-28), [w:] J. Kolbuszewski, red., Proble-
my…, 2011, op.cit.; J. Barański, M. Synowiec-Piłat, Tytonos i utopia nieśmiertelności (29-35), 
[w:] ibid.; M. Kerrigan, Historia śmierci: zwyczaje i rytuały pogrzebowe od starożytności do 
czasów współczesnych, Warszawa 2009: Bellona.
24 M. Gruza, A. Orońska, Jak religie radzą sobie z ludzkim pytaniem o kres istnienia? (11-19), 
[w:] J. Kolbuszewski red., Problemy…, 2011, s.18.
25 K. Szewczyk, Dobro, zło..., op.cit., s. 64-65; S. Wear, Informed Consent. Patient Autono-
my and Physician Beneficence, within Clinical Medicine, Dordrecht, Boston, London 1993: 
Kluwer Academic Publishers.
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i całego społeczeństwa świadczy fakt, iż „[…] rozwinął się w społeczeństwach 
postindustrialnych cały wachlarz możliwości, stojący do dyspozycji człowieka, 
gdzie spotkać można propozycję aktywnej eutanazji w różnych odcieniach  
i nawoływaniach do śmierci jako wolnej decyzji człowieka”26. Ale, według  
M. Foucaulta, paradoksem jest, że władza polityczna poprzez biowładzę spra-
wuje ‘władzę śmierci’, bowiem w jej gestii leży utrzymanie życia i jego prze-
dłużenie, ale też domaganie się śmierci, pozwolenie na uśmiercanie, rozkazy-
wanie zabijania27. Ponieważ śmierć zakotwiczona w ciele stanowi ostateczną 
granicę wiedzy. Zarówno śmierć jak i myślenie o niej mieszczą się w obszarze 
tych samych granic28.

Zawsze mnie uderzało, że jedyni ludzie, którzy nie boją się śmierci, 
to ci, co pieczołowicie szanują życie. […] Grecy uważali pierwszych 
chrześcijan za tych, ‘którzy się nie boją śmierci’. I właśnie chrześcijanie  
z najwyższym szacunkiem, z najwyższą troskliwością chronią życie 
umysłowo  niedorozwiniętego. Pismo Święte mówi wyraźnie: kiedy 
Ojciec Twój zacznie tracić rozum, zachowasz mu swój szacunek. Myśl 
chrześcijańska opiera się na fakcie, że ongiś duch ożywił materię29.

Wówczas, gdy śmierć obudowana była treściami kulturowymi, które da-
wały ujście lękowi przed śmiercią w postaci przyjętych zachowań, ceremonii, 
rytuałów, obrzędów30, istniało silnie zaakcentowane poczucie przynależności 
do grupy, a człowiek przyjmował postawę zrozumienia i akceptacji. Tam zaś, 
gdzie śmierć jawi się jako ‘zdziczała’, jako ‘niepodejmowany temat’31, strach 
człowieka oddala go w samotne odosobnienie. Śmierć jest bowiem faktem, 
o którym wiedzą wszyscy, lecz mało kto ma ochotę owej myśli przyjrzeć się 
głębiej.

26 B. Gembala, Śmierć i umieranie –zadaniem człowieka. Postmodernistyczne rozważania spo-
łeczno –etyczne (35-50), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy…, 2000, op.cit., s.35.
27 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, Warszawa 1998: Wydawnictwo KR; Ch.C. Lemert, 
G. Gillian, Michel Foucaulta teoria społeczna i transgresja, Warszawa – Wrocław 1999: PWN.
28 T. Komendant, Władza dyskursu. Michel Foucault w poszukiwaniu siebie, Warszawa 1994: 
Wydawnictwo Spacja.
29 F. Lejeune, Czy przerwanie ciąży i eutanazja są zabójstwem (140-160), [w:] Ch. Chabanis, 
Śmierć..., op.cit., s.159; G. Matzneft, Śmierć dobrowolna (161-182), [w:] ibid.; M. Tooley, 
Nieistotne rozróżnienie: zabicie a przyzwolenie na śmierć (165-172), [w:] W. Galewicz red., 
Wokół śmierci..., op.cit.
30 M. Gęsicki, J. Trnke, R. Susło, Zabójstwa rytualne (91-99), [w:] J. Kolbuszewski red., Pro-
blemy…, 2011, op.cit.
31 J. Kolbuszewski, Kicz w przestrzeniach śmierci (109-128), [w:] J. Kolbuszewski red., Pro-
blemy…, 2011, op.cit.
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Pomiędzy człowiekiem a dziką, nieoswojoną śmiercią rozciąga się  
wielka pustka, którą staramy się wypełnić twórczym działaniem. Nie-
stety, działając w kierunku nabycia umiejętności zarządzania śmiercią 
(medykalizacja śmierci, przedsiębiorstwa zajmujące się sprawami po-
chówku), nie zmniejszamy naszego do niej dystansu, a zamykając oczy 
i uszy na wszechobecność, oczywistość i realność śmierci odbieramy 
jej naturalność. Malujemy więc potworny obraz własnej śmierci. […] 
Przeciwieństwem do procesu medykalizacji […] jest proces demedy-
kalizacji śmierci i umierania, charakteryzujący się dążeniem personelu 
medycznego i innych osób zajmujących się umierającymi do stworze-
nia pewnej równowagi między potrzebami duchowymi, psychicznymi 
a biologicznymi ich podopiecznych32.

Nagle ludzie uświadamiają sobie, że to, co proponuje w związku ze sta-
rością i umieraniem społeczeństwo i kultura XXI wieku jest nie do zaakcepto-
wania. Świadomość tego nasila się obecnie, w czasach korona-wirusa. Włoski 
dziennik „Famiglia Christiana” opublikował list, który do swoich dwóch có-
rek, wnuków oraz wnuczek napisał przed śmiercią 85-letni adwokat, mieszka-
jący przez ostatnie lata w domu spokojnej starości. Został on zarażony koro-
nawirusem i zmarł, jednak wcześniej zdołał wysłać pismo. 

Chcę, żebyście jednak wiedzieli, że uważam, iż nie powinny istnieć 
domy spokojnej starości, te pozłacane więzienia. Tak więc teraz, kie-
dy umieram, mogę powiedzieć: przepraszam za swoją decyzję. Gdy-
bym mógł cofnąć czas, poprosiłbym córkę, żeby pozwoliła mi zostać 
z Wami do ostatniego mojego oddechu. Wasze łzy złączone z moimi 
miałyby więcej sensu niż łzy biednego starca, który żyje tutaj w anoni-
mowości, izolacji, i którego traktuje się jak zardzewiały, a więc niebez-
pieczny przedmiot.

Ten koronawirus doprowadzi nas na szafot, choć ja już się tam znala-
złem dzięki krzykom i niegrzecznemu traktowaniu, które będę musiał 
znosić jeszcze przez krótki czas…Wczoraj pielęgniarka powiedziała mi, 
że jak się mój stan pogorszy, to może podłączą mnie do respiratora,  
a może nie.

Wiesz, Michelino, że golili mi brodę tylko wtedy, gdy wiedzieli, że 
przyjdziesz mnie odwiedzić, podobnie jak zmieniali mi pościel. Pro-
szę Was, tylko nie róbcie nic… Nie interesuje mnie ziemska sprawie-
dliwość, ponieważ sam często kłamałem, a i tak nie przyniesie mi to 
szczęścia. Pozwól jednak powiedzieć moim wnukom (a także wielu 
innym synom i córkom, wnukom i wnuczkom), że to, co najbardziej 

32 M. Gałuszko, K. Szewczyk red., Umierać bez lęku..., op.cit.; PWN, s.75; Bortnowska, 
Sens..., op.cit.; M. Górecki, Hospicjum w służbie umierającym, Warszawa 2000: Wydawnic-
two Żak, s.65nn; B. Gembala, W kierunku Ars Moriendi..., op.cit.
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zabija, to nie koronawirus, ale coś poważniejszego – brak najmniej-
szego szacunku dla drugiego człowieka. Niestety nikt nie zdaje sobie 
z tego sprawy.

A my, starzy ludzie, nawet gdy nas tu nie będzie, dalej będziemy pukać 
z góry do sumień tych, którzy ciężko nas skrzywdzili, by się przebudzili 
i zmienili swoje życie, zanim im zrobią to, co oni nam zrobili”33.

Człowiek XXI wieku doświadcza wszechstronnie skutków wyzwalają-
cego procesu indywidualizacji i wchodzenia w świat nicości aksjologiczno-

-ontologicznej34. Są nimi: samotność jednostkowego istnienia (wielkie zato-
mizowanie człowieka)35 i jednocześnie izolacja człowieka od innych osób36. 
Człowiek jednak wbrew wszystkiemu, próbuje nadać utracony sens swemu 
bytowi. Świat bowiem jawi się mu jako zespół obiektów danych po to, aby je 
poznał i nad nimi panował37. Dotyczy to również śmierci. Niezwykle istotne 
staje się więc pytanie o możliwość śmierci i faktu jej nadejścia dla zrozumienia 
istoty konkretnej ludzkiej egzystencji38. Próby odpowiedzi pojawiały się ze 
strony filozofii egzystencji (James, Heidegger), psychoanalizy i neopsychoana-
lizy (Freud, Jung, Adler, Fromm)39, egzystencjalizmu (Sartre, Camus), perso-
nalizmu (Mounier, Gibson, Maritain), czy filozofii dialogu (Levinas, Buber, 
Marcel)40. 

Ale jeżeli założymy, że jednostkowa egzystencja jest zawsze procesem dy-
namicznym, czasowym i usytuowanym w określonej przestrzeni, to śmierć 
jako kres tak rozumianej egzystencji stanowi zawieszenie procesualności, cza-
sowości i przestrzenności egzystencji, zawieszenie określonego usytuowania 
podmiotu w strukturze kosmosu.

33 „Są rzeczy gorsze niż koronawirus, W sieci 2020, 18-24 maja, 21(390), s. 58.
34 G. Brown, The Future of Death. Aging and Immortality, London 2008: Mcmillan.
35 I. Niewiadomska, G.E. Kwiatkowska, Osamotnienie jako źródło cierpienia (249-270),  
[w:] M. Kalinowski, I. Niewiadomska, L. Szot, Cierpienie, między sensem a bezsensem. Stu-
dium interdyscyplinarne, Lublin 2013: RW  KUL.
36 G.E. Kwiatkowska, R. Bera, Understanding the Man, understanding the World, Lublin 
2012: Wydawnictwo UMCS; G.E. Kwiatkowska, A. Siudem, Analiza współczesnych zjawisk 
społecznych. Człowiek w środowisku kulturowym, Lublin 2014: Wydawnictwo UMCS.
37 G.E. Kwiatkowska, Jednostka w erze ponowoczesnego społeczeństwa (13-22), [w:]  
G.E. Kwiatkowska, A. Łukasik red., Jednostka w ponowoczesnym świecie, Lublin 2011: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
38 M. Iskra, Sens cierpienia i śmierci w egzystencji człowieka (48-52), [w:] J. Kolbuszewski red., 
Problemy…, 2002, op.cit.
39 G.E. Kwiatkowska, Człowiek wobec śmierci. Rozważania na pograniczu neuropsychologii 
i humanistyki (62-78), [w:] L. Buliński red., Zdrowie i choroba. W poszukiwaniu wiedzy  
i pomocy, Toruń 2014: Wydawnictwo Adam Marszałek; M. Pąchalska, G.E. Kwiatkowska 
red., Neuropsychologia a humanistyka, Lublin 2012: Wydawnictwo UMCS.
40 D. Ługowska, Oblicza śmierci..., op.cit., s.42.



411

ŚMIERĆ JAKO DOPEŁNIENIE ŻYCIA

[…] poznawczo jest nam dostępny jedynie proces umierania, nie jest 
nam natomiast dostępna sama śmierć. Śmierć bowiem z istoty swojej 
okazuje się kresem poznawania i doświadczania w ludzkim wymiarze. 
Jeśli zatem mówić o rozumieniu śmierci w perspektywie filozoficznej, 
to należy uznać, że sama śmierć jest poznawczo niedostępna. Wszelkie 
bowiem wypowiedzi na jej temat mogą mieć jedynie charakter speku-
lacji bądź wynikać z określonych przekonań lub aktów wiary. W tym 
też rozumieniu filozoficzna analiza problemu śmierci może dotyczyć 
jedynie problematyki sensu śmierci i to rozważanej zawsze z pozycji 
jej odniesienia do konkretnego życia, jedynego faktu, który jest nam 
poznawczo dostępny. Sytuacja ta sprawia, że zgodnie możemy orze-
kać o śmierci jedynie z perspektywy jednostkowej egzystencji i funkcji, 
jaką w tej egzystencji pełni, bądź może, śmierć rozumiana jako jej kres. 
Prowadzi to, do stwierdzenia, iż wykluczona jest jakakolwiek analiza 
dokonana z pozycji pytania o śmierć samą w sobie. Istota tak pojętej 
śmierci wykracza poza zdolności poznawcze człowieka41.

Jest natomiast naturalnym kresem każdej egzystencji, stanowi więc punkt, 
do którego zmierza, cel ostateczny, który nieuchronnie nastąpi w pewnym 
momencie42. Jest możliwością obecną tu i teraz, ciągle aktualną, przynależną 
każdej chwili naszego życia.

Jest zatem naszą stałą i niezbywalną możliwością, jest integralnym 
składnikiem egzystencji. Tak rozumiana śmierć przynależy do istoty 
egzystencji, tworzy jej moment konstytutywny. Śmierć tkwi w nas, tak 
jak tkwi w nas życie. Śmierci nie można przenieść ani w przeszłość, ani 
w przyszłość. Jawi się ona jako stała, teraźniejsza możliwość przysłu-
gująca egzystencji. Fakt ten zasadniczo zmienia zarówno rozumienie 
śmierci, jak i rozumienie egzystencji43.

Staje się warunkiem możliwości właściwego, czyli autentycznego poj-
mowania sensu egzystencji. Wizja śmierci ujmuje wówczas całego człowieka  
z jego ciałem i duszą. W tej perspektywie śmierć odczytana być może jako 
realne zjawisko polegające na przejściu w inny wymiar.

Zarówno wizje człowieka: idealistyczna, dualistyczna, racjonalistycz-
na, nihilistyczna, afirmująca świadomość, naturalistyczna, personali-
styczna jak i dialogiczna, niosą ze sobą niepełny obraz śmierci […] 
w dyskusjach nad naturą osoby ludzkiej warto sięgać po kategorię  

41 B. Dembiński, Kilka uwag o warunkach filozoficznego dyskutowania o śmierci (15-21), [w:] 
M. Wójtowicz, W. Kania red., Filozofia a śmierć..., op.cit., s.15.
42 A. Grzywa, Jak oswoić się z myślą o starości, umieraniu i śmierci, Lublin 2013: ‘Słowa’ i ‘My-
śli’; A. Donimirski,, Czy żyjemy tylko raz?, Warszawa 1988: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
43 Ibid., s.16-17.
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i śmierć, która przy głębszej analizie może się okazać jednoznacznym 
kryterium rozstrzygającym o racjonalnym i ostatecznym wyborze kon-
kretnej antropologii44.

Antropologiczne wizje człowieka i jego kresu, to wariant konstruktu 
pojęciowego, jakim jest językowy obraz świata, czyli zawarta w języku inter-
pretacja rzeczywistości ujęta w znaczeniu słów, ich formach gramatycznych, 
formułach i frazeologizmach „[…] jest to zawsze widzenie indywidualne, su-
biektywne”45. Jest to szczególnie istotne w czasie, gdy umieranie i śmierć uka-
zuje nam, szczególnie obecnie, zdeformowany obraz ludzi, a znaczenia tego 
odbicia pozostają do rozszyfrowania46.

[...] doświadczenia śmierci nie da się wyizolować z całego szeregu zja-
wisk, gdyż jest ono doświadczeniem, które odnosi się do egzystencji 
w ogóle. Pytanie o śmierć to pytanie o sens naszego życia, bo do tego 
należy sprowadzić zagadnienia dotyczące skończoności, graniczności,  
a więc jest to pytanie o sposób, w jaki możemy zrekonstruować struk-
turę poznawczą. Bardziej fundamentalnie jest to pytanie o zasady, za 
pomocą których jest możliwe poznanie czegoś47.

Dobrym podsumowaniem są ostatnie słowa ojca F. de Deinville’a, które 
skierował w 1973 roku do swego przyjaciela brzmiały bardzo przygnębiająco: 

„Pozbawiają mnie mojej śmierci” 48.

44 D. Ługowska, Oblicza śmierci…, op.cit., s.45; H. Plessner, Władza a natura ludzka: esej  
o antropologii światopoglądu historycznego, Warszawa 1994: Wydawnictwo Naukowe PWN;  
Cz. Piecuch, Kondycja człowieka współczesnego, Kraków 2006: Universitas ; Landsberg, O rze-
czach ostatecznych..., op.cit.
45 W. Wydoczyński, Śmierć w socjolektach (211-232), [w:] J. Kolbuszewski red., Problemy…, 
2012, op.cit., s.230; A.A. Zych, Przekraczając smugę cienia, Katowice 2009: ‘Śląsk’; J. Mesjasz, 
Klątwa czy dar przemijania?: studium z tanatopsychologii, Warszawa 2010: Difin.
46 E. Sielicka, Edukacja tanatologiczna – współczesne wyzwanie, Pedagogika społeczna, 2015, 2, 
s.155-165.
47 K. Częścik, Granice poznanego a świadomość granic w poznaniu (69-73), [w:] J. Kolbu-
szewski red., Problematyka..., op.cit., 2006, s.71.
48 Aries, Śmierć odwrócona..., op.cit., s.239.
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