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Z jakąż beztroską traktujemy cierpienia innych. 
A przecież wybór osób jest tylko przypadkowy.
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Doświadczenie przemijania i śmierci 
w perspektywie psychologicznej

Wprowadzenie

Lęk przed przemijaniem i śmiercią zaliczany jest do najbardziej pier-
wotnych przeżyć w świecie ożywionym. „Człowiek jest jedynym stwo-
rzeniem mającym świadomość śmierci”1. Prawda ta, dostrzeżona przez 
Woltera, stała się podstawą pogłębionej analizy u K. Jaspersa, który za-
uważył, iż „świadomość wyłącznie witalna nie zna śmierci. Dopiero wie-
dza o śmierci czyni ją dla nas rzeczywistą. Następnie staje się sytuacją 
graniczną: ludzie, których najbardziej kocham, i ja sam, skończymy się 
jako istniejący. Odpowiedzi na sytuację graniczną żąda świadomość ist-
nienia mojej egzystencji”2. Przemijanie i śmierć nabierają szczególnego 
znaczenia, ponieważ lęk przed tymi faktami opiera się nie na realnym 
przeżyciu własnej śmierci, lecz na doświadczanym prawdopodobieństwie 
jej nastąpienia. Z tego też powodu lęk przed śmiercią uznawany jest za 
powszechny i nieuchronny3.

1 Wypisy z ksiąg filozoficznych o życiu, o śmierci, red. T. Gadacz, Kraków 1995, s. 104.
2 Ibidem, s. 119.
3 Por. J. Makselon, Lęk wobec śmierci, Kraków 1988.
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Wydaje się, że ten wywód, wprowadzający w temat niniejszej pracy, 
dostatecznie uzasadnia fakt, dlaczego kwestia przemijania i śmierci znaj-
duje tak ważne miejsce wśród rozważań przedstawicieli różnorodnych 
dyscyplin naukowych, w tym psychologii.

Fenomenologiczno‐egzystencjalna koncepcja lęku 
przed przemijaniem i śmiercią oraz jej psychologiczne 
implikacje

W aspekcie psychologicznym człowiek nieustannie czuje się zagrożo-
ny możliwością nieistnienia, stąd lęku przed przemijaniem i śmiercią nie 
jest w stanie się pozbyć, pomimo przywoływania licznych argumentów 
przekonujących o braku sensu lękania się śmierci. 

Poruszanie tematyki przemijania niemal nieodłącznie wiąże się z do-
strzeżeniem – mniej lub bardziej precyzyjnie – zagadnienia cierpienia. Jak 
zauważa bowiem K. Jaspers, „strach przed umieraniem, to strach przed 
cielesnym cierpieniem”4, i choć – jak dostrzega ów filozof, egzystencjali-
sta – cierpienie wynikające z męki choroby można wyeliminować dzięki 
farmakologii, to jednak nikt nie osłabi lęku przed „byciem umarłym”5. 

Mogłoby się wydawać, że wobec faktu zakończenia życia w wyobra-
żalnej dla nas formie i realnej (ponieważ poznanej do pewnego stop-
nia) czasoprzestrzeni, cierpienie fizyczne czy psychiczne nie ma większe-
go znaczenia, gdyż też stanowi część tego, co znane. Kwestia cierpienia 
zasługuje jednak na nie mniejszą uwagę. Jeśli przyjmujemy bowiem, 
że śmierć jest doświadczeniem indywidualnym (tak jak każdy na wła-
sny sposób przeżywa smutek po stracie), zatem stanowi także sytuację 
graniczną i tym bardziej pilne wydaje się podjęcie refleksji nad możli-
wymi sposobami wsparcia człowieka w jego zmaganiu się z cierpieniem  
i myśleniem o śmierci. Pomocy nie tyle w wyjaśnieniu cierpienia, ile we 
współbyciu z człowiekiem cierpiącym, czy jak pisze H. Sławiński, nawią-
zując do refleksji J. Makselona, w przechodzeniu od pytania: „dlaczego 
cierpienie” do pytania: ,,po co cierpienie”6. 

Odpowiedź na pytanie „dla kogo?” czy „dla czego?” cierpię, a nie „dla-
czego?” istotnie przekształca perspektywę refleksji nad cierpieniem. Py-

4 K. Jaspers, Kleine Schule des philosophischen Denkens, München 1965, s. 158–168.
5 Ibidem.
6 H. Sławiński, Ambiwalentne postawy człowieka wobec cierpienia, „Studia Wrocławskie” 2007, nr 10, s. 220.
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tając: „dlaczego cierpię?”, szukam przyczyny lub zespołu przyczyn. Ze 
względu na tajemnicę cierpienia jest to pytanie retoryczne. Natomiast 
pytanie, dla kogo czy dla czego podejmować cierpienie, zwraca uwagę na 
funkcję cierpienia w rozwoju człowieka7.

Jan Paweł II kwestię cierpienia nazwał nawet ogólnoludzkim tema-
tem, który „stale i wciąż na nowo domaga się podjęcia”8. J. Makselon za-
uważa w tym kontekście, iż nader często pojęcia cierpienia i przemijania 
utożsamiamy z chorobą i bólem w  wymiarze fizycznym, pomijając ich 
aspekt psychologiczny czy duchowy9.

Warto dostrzec, iż kwestie cierpienia i śmierci, jak niewiele innych, 
podlegają zmianom kulturowym i cywilizacyjnym10. Już w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku E. Becker wykazał, że kierunek postępu 
kulturalnego i naukowego wyraźnie koncentruje się na tym, jak uniknąć 
ostateczności śmierci11. E. Kübler-Ross stwierdziła wówczas, iż nasza kul-
tura uwierzyła, że „śmierć stała się budzącą grozę sprawą, o której się nie 
mówi i której unikać należy na wszelkie możliwe sposoby”12. L.P. Joffrion 
i D. Douglas ocenili społeczeństwo Zachodu lat dziewięćdziesiątych jako 
„kulturę buntującą się przeciwko śmierci”13. B.M. Schoenberg dostrzegł 
natomiast ewolucję „od kultury buntującej się przeciw śmieci do kultury 
zaprzeczającej śmierci”14. 

Współcześnie najbardziej znanym przykładem zaprzeczania śmierci 
jest, przenikające także do Polski, Hallowen, w którym śmierć sprowa-
dzona została do zabawy w klimacie przejaskrawionej grozy. 

7 Por. J. Makselon, Antropologiczne implikacje badań tanatopsychologicznych, „Przegląd Psycholo-
giczny” 1990, t. 33 (1), s. 29–38.
8 Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris, nr 2, „Acta Apostolicae Sedis” 1984, nr 98, s. 201–250.
9 J. Makselon, Psychologia przemijania, [w:] Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym, red. 
H. Wrona-Polańska, Kraków 2008, s. 315.
10 Przemijanie w kulturach. Obyczaje żałobne, pocieszenie i wsparcie, red. C.M. Parkes, P. Laungani, 
B. Young, Wrocław 2001.
11 E. Becker, The denial of death, The Free Press, New York 1973.
12 E. Kübler-Ross, Death: The final stage of growth, Englewood Cliffs, New York 1975, s. 5.
13 L.P. Joffrion, D. Douglas, Grief resolution: Facilitating self- transcendence in the bereaved, „Journal 
of Psychological Nursing and Mental Health Services” 1994, nr 3 (32), s. 13–19.
14 Bereavement counseling. A multidisciplinary handbook, red. B.M. Schoenberg, Westport 1980, s. 51–56. 
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Zmiany socjokulturowe15 spowodowały także przeobrażenia w proce-
sie umierania i przeżywania żałoby. Narastające tempo życia zawodowe-
go doprowadziło do standaryzacji, a czasem nawet do schematyzacji pro-
cesu żałoby, polegającej na przesunięciu odpowiedzialności za działania, 
będące dotąd udziałem rodziny, na określone instytucje16. W konsekwen-
cji tego, iż to domy pogrzebowe decydują w znacznej mierze o przebiegu 
ceremonii pogrzebowej, a charakter pracy zewnętrznie determinuje prze-
bieg naszej żałoby, zatem w pełni uzasadnione wydaje się mówienie tak-
że o procesie uniformizacji żałoby17. 

Wskazane, różnorodne przeobrażenia społeczno-kulturowe spowo-
dowały, iż współczesnemu człowiekowi niezwykle trudno podjąć reflek-
sję nad kwestią przemijania. Z  jednej strony bowiem ludzie są obecnie 
tak dynamiczni, że nie uświadamiają sobie tego, iż przemijanie jest fak-
tem, z drugiej odczuwany coraz częściej i silniej brak czasu bezustan-
nie przypomina im o jego nieodwracalnym upływie. Odrębną trudność 
stanowi, zauważalna we współczesnych społeczeństwach, tendencja do 
utożsamiania przemijania ze starzeniem się i sprowadzania jego przeja-
wów tylko i wyłącznie do zmian w wyglądzie zewnętrznym18. 

Pojęcie przemijania nieodłącznie wiąże się z zagadnieniem percep-
cji czasu. Uświadomienie sobie przemijalności własnej osoby musi pro-
wadzić zatem do refleksji, iż wszystko co współtworzy kontekst naszego 
życia, jest określone poprzez czas. J. Makselon twierdzi, że „ludzie XXI 
wieku mają dość duże problemy z właściwym nazwaniem i przeżyciem 
czasu”19. Zdaniem tego tanatopsychologa, zaobserwować można obecnie 
zjawisko zwane juwenizmem, polegające na sprowadzeniu życia do fazy 
niekończącej się młodości, które pozwalać ma na częściowe złagodzenie 
lęku tanatycznego. 

Rozpatrując zagadnienie doświadczania cierpienia, przemijania i śmier-
ci przez człowieka, trzeba przede wszystkim uwzględnić, że większość 
współczesnych ludzi żyjących w aglomeracjach miejskich (ale niekoniecz-
nie, gdyż obraz życia na wsi uległ dość dużej ewolucji) rzadko bezpośred-

15 J. Salomon, Philosophical problems with disembodied existence and survival of death, „Forum Philo-
sophicum”, t. 2, s. 81–94. 
16 R.K. James, B.E. Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2008.
17 Bereavement: Reactions, consequences, and care, red. M. Osterweis, F. Salomon, M. Green, Wash-
ington 1984, s. 201–202.
18 J. Makselon, Psychologia..., op. cit., s. 315.
19 Ibidem, s. 317.
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nio uczestniczy w czyjejś śmierci. Niegdyś ludzie sami przygotowywali ciało 
zmarłego do uroczystości pogrzebowej oraz sami je grzebali. Śmierć czło-
wieka, jak też zwierzęcia, czy proces wieloletniej niekiedy choroby dokony-
wał się w domu, a jego świadkami były także dzieci. Człowiek w naturalny 
sposób znajdował się w sytuacjach, jak nazwał je M. Scheler, „uczestnictwa 
w cudzym cierpieniu”20. Według Schelera uczestnictwo to może mieć cha-
rakter „bezpośredniego przeżywania z kimś identycznego cierpienia z ra-
cji bycia w tej samej sytuacji lub współcierpienia spowodowanego naszymi 
własnymi emocjami wywołanymi cierpieniem innej osoby albo mimowol-
nego i  nieświadomego »zarażenia się« emocjami drugiego człowieka”21. 
Zważywszy na fakt, że współodczuwanie wymaga najpierw rozpoznania,  
a następnie zrozumienia cudzej emocji, wydaje się, że częstszy kontakt  
z cierpieniem innego człowieka umożliwi w  przyszłości bardziej kon-
struktywne przeżywanie własnego cierpienia, które jest wspólnym aspek-
tem wszystkich sytuacji granicznych22. Zależność tę w szczególny sposób 
dostrzegają fenomenolodzy, dla których konkretne przeżycie umożliwia 
nadanie temu doświadczeniu znaczenia, a to z kolei stanowi podstawę do 
dokonywania osobistych wyborów oraz decydowania o kształcie i sensie 
własnego życia. K. Jaspers uznał, iż człowiek najpierw gromadzi wiedzę  
o określonych sytuacjach, czyli ich doświadcza, dzięki temu zaczyna wśród 
nich dostrzegać sytuacje graniczne i przygotowuje się do ich osobistego 
przeżycia (za pośrednictwem cudzego doświadczenia)23 i dopiero wówczas 
jest zdolny nadać sens i wartość tej sytuacji z perspektywy swojego życia  
i własnej osoby24. 

Dotykamy tu niezwykle istotnego zagadnienia odkrywania sensu wła-
snego cierpienia. Według V.E. Frankla odkrycie sensu własnego cierpie-
nia umożliwia przyjęcie, a  zarazem przejawia się w przyjęciu postawy 
afirmacji i akceptacji swojej sytuacji oraz związanych z nią uczuć. Na-
leży bowiem zaznaczyć, że Frankl, wbrew potocznym opiniom i skoja-
rzeniom, nie uznał za cierpienie samych wrażeń i uczuć, takich jak: ból, 
smutek, lęk czy gniew, ale niemożność znalezienia dla nich uzasadnie-

20 M. Scheler, O sensie cierpienia, Kraków 1986, s. 384–385.
21 B. Dobrzyńska-Socha, Fenomenologiczno-egzystencjalny sens cierpienia, [w:] Zdrowie, stres, choro-
ba w wymiarze psychologicznym, red. H. Wrona-Polańska, Kraków 2008, s. 355.
22 K. Gerc, Śmierć w filozofii Karla Jaspersa, [w:] Działanie. Myślenie. Cierpienie, red. J. Lipiec, Kraków 
1999, s. 131–143.
23 R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978, s. 189.
24 K. Gerc, Śmierć..., op. cit., s. 139.
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nia25. Filozof ten wykroczył jednak w swej refleksji poza indywidualny 
sens cierpienia, uznając, że nawet jeśli człowiek sam nie potrafi odkryć 
sensu swego cierpienia, to i tak ma ono sens w tym, że stanowi szansę re-
fleksji i rozwoju dla jego świadków26. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
V. Frankl nie uznał, aby cierpienie było warunkiem znalezienia sensu ży-
cia27. Przestrzega przed przyjmowaniem postawy cierpiętniczej czy licy-
towaniem się, czyje doświadczenie jest większym cierpieniem. 

Wydaje się, że dla psychologa podstawową kwestię stanowi zmaga-
nie się człowieka z  jego własnym lękiem. Już K. Jaspers zauważył, że 
najtrudniejszy dla człowieka jest lęk przed tym, co „po wygaśnięciu na-
szego życia”. P. Tillich nazwał go „lękiem przed nicością”28. K. Michal-
ski zadaje jednak paradoksalne pytanie: „nie było nas przecież przez 
nieskończoność, zanim urodziliśmy się, i jakoś to nas nie martwi – dla-
czego więc tak bardzo martwimy się, że znów nas nie będzie?”29. Ta 
konstatacja znanego filozofa zdaje się demaskować fakt, iż standardo-
we ograniczanie teorii psychologicznych do podejmowania zagadnie-
nia stosunku człowieka do śmierci jedynie w kontekście psychopatolo-
gii może być niewystarczające. Psychologia, pomijając bowiem problem 
odniesienia się człowieka do kresu życia, może stać się w sposób jawny 
redukcjonistyczna.

Intensywne przemijanie jako proces psychologiczny

Przemijanie jest procesem, którego charakterystyka nie ogranicza 
się wyłącznie do determinacji biologicznej, określanej przez zakłócenie 
funkcji jednego z układów, czy nawet kilku narządów, ale dotyczy całego 
człowieka. Mówiąc o przemijaniu, opisujemy w rzeczywistości określony 
kompleks reakcji człowieka na jego aktualną sytuację, w których patolo-
gia somatyczna jest wyłącznie jednym z odczuwanych czynników.

Doświadczenie przemijania dotyka najgłębiej człowieka w sytuacji 
przeżywania przewlekłej choroby o niepomyślnych rokowaniach. Uświa-

25 M. Opoczyńska, Możliwości osobowego rozwoju w schizofrenii, Kraków 1996.
26 Ibidem, s. 68–69.
27 V.E. Frankl, Der Liende Mensch. Antropologische Grunglagen der Psychotherapie, München–Zurich 
1990, s. 79. 
28 P. Tillich, Rodzaje lęku, [w:] Psychologia w działaniu, red. K. Jankowski, Warszawa 1981, s. 62–71.
29 Por. M. Skowrońska, Święty w płomieniach, „Gazeta Wyborcza” 16.04.2009, dodatek „Lęk i Nadzie-
ja. 9. Dni Tischnerowskie”, s. 3.
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domienie sobie tego stanu, jak każde istotne i powszechne przeżycie, sta-
wia przed chorym określone zadanie. 

Możliwość najbardziej autentycznego, wolnego i prawdziwego życia 
dostrzega K. Jaspers30 w przeżywaniu jego tragicznych momentów. Je-
go zdaniem, człowiek, uciekając przed sytuacjami granicznymi, ucieka 
przed sobą. K. Osińska31 proces rozwoju osobowości (trud rozwoju), jaki 
wyzwala dobrze przeżyta choroba i związane z nią doświadczenie prze-
mijania, nazywa zdobywaniem umiejętności chorowania. Zanim jednak 
człowiek zdobędzie tę umiejętność, przechodzi przez trudne i zagrażają-
ce etapy związane z przeżywaną chorobą oraz doświadczeniem przemija-
nia. K. Osińska proponuje w przedstawianej przez siebie klasyfikacji trzy 
etapy intensywnego procesu choroby:

1. Etap zaskoczenia, związany bezpośrednio z faktem odczuwania ob-
jawów choroby, oczekiwaniem na diagnozę i leczenie oraz niepewnością 
rokowania. Stadium to cechuje się niepokojem, rozdrażnieniem, obfituje 
w elementy stresujące, a nawet nerwicorodne. Ważnym aspektem prze-
żywania tego etapu jest odczuwanie licznych, bolesnych dolegliwości so-
matycznych. Stan ten obfituje w liczne obawy, doświadczenie zażenowa-
nia, zawstydzenia, załamania, chęci ucieczki, pragnienia uwolnienia się 
od objawów choroby za wszelką cenę, a w konsekwencji skłonności do 
podejmowania pochopnych i nieprzemyślanych decyzji.

2. Etap poszukiwania równowagi jest związany z dążeniem do znale-
zienia wyjścia z trudnej sytuacji, jaką determinuje choroba. Po ustąpieniu 
istotnego napięcia emocjonalnego, które dominowało w pierwszym eta-
pie, dochodzi do procesu swoistego urealnienia faktu przemijania i cho-
roby. Pojawia się bardziej racjonalne rozumowanie oraz ukierunkowana 
refleksja. Rozpoczyna się proces poszukiwania równowagi, który może 
wykazywać cechy: negatywne, znaczeniowo obojętne bądź pozytywne.

Negatywny kierunek poszukiwania rozwiązania cechuje się nastawie-
niem na korzystanie z sytuacji, jaką niesie choroba w celu poprawy sta-
tusu społecznego czy ekonomicznego, tzn. na wykorzystywanie miłości, 
życzliwości ludzkiej, przepisów, pieniędzy, przywilejów, wąsko pojętych 
celów, kosztem innych ludzi lub społeczeństwa. Tak osiągnięta równowa-
ga jest synonimem urządzania się za wszelką cenę, bez względu na środki 
i aspekty etyczne. Z taką postawą łączy się także bierna akceptacja choro-

30 K. Jaspers, Filozofia egzystencji, [w:] idem, Wybór pism, Warszawa 1990.
31 K. Osińska, Zdrowie psychiczne człowieka cierpiącego, [w:] System wartości i zdrowie psychiczne, 
red. B. Hołyst, Warszawa 1990.
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by, bierne dostosowanie się do propozycji leczniczych i rehabilitacyjnych, 
izolacja od spraw innych ludzi, nawet najbliższych, realizacja postawy  
w imię zasady: „niech się dzieje, co chce, nic mnie to nie obchodzi, aby 
tylko nikt nie zakłócił mojego spokoju”. Tak uzyskana równowaga sprzy-
ja powstawaniu postaw antyspołecznych w chorobie. 

Obojętny sposób poszukiwania równowagi pomimo trwania choro-
by streszcza się w  przekonaniu, iż „jakoś będzie”. Pacjent nieokreślone 
„jakoś” coraz pełniej wpisuje we własne przekonania, sposób myślenia, 
styl działania. Bywa, iż w rezultacie podejmowanej aktywności gubi się  
w coraz częściej generalizowanych wątpliwościach, nie osiągając w kon-
sekwencji oczekiwanej równowagi psychicznej.

 Ludzie tak postrzegający fakt choroby i przemijania nie widzą dal-
szych możliwości rozwoju osobowości i trwają w pozornej, mało stabil-
nej równowadze, stąd choroba i fakt przemijania nabierają znamion po-
rażki życiowej.

Pozytywne poszukiwanie równowagi w procesie umiejętności choro-
wania wyraża się w dążeniu do opanowania siebie, zharmonizowania  
i uspokojenia. Pojawiają się działania ukierunkowane, przemyślane, 
zmierzające do odzyskania zdrowia, do powrotu do zadań zawodowych, 
do realizowania swoich ról społecznych. Ten etap charakteryzuje się czę-
sto podejmowaniem refleksji filozoficznej nad sensem i celem życia,  
a w konsekwencji nad systemem wartości (często również wartości reli-
gijnych). Tu jawi się odkrywanie, widzenie i realizowanie wartości moral-
nych, dających równowagę i wiodących do wewnętrznego zharmonizo-
wania człowieka chorego.

 Działa to także konstruktywnie na otoczenie chorego. Ludzie po-
zytywnie poszukujący równowagi w procesie umiejętności chorowania 
osiągają stan wewnętrznej harmonii, przechodzą zwycięsko przez drugi 
etap i zaczynają realizować trzeci etap umiejętności chorowania.

3. Etap uwolnienia się od uzależnień chorobowych. Cechą charaktery-
styczną tego stadium jest osiągnięcie umiejętności chorowania, polegają-
cej na stopniowym uwalnianiu się od wszystkich obciążeń, jakie niesie ze 
sobą choroba. Jest to stan, w którym ludzie stykający się nawet z bardzo 
ciężko chorującym człowiekiem w jego funkcjonowaniu emocjonalno- 
-społecznym nie dostrzegają znamion choroby. Taki chory wykazuje 
możliwie wszechstronną aktywność, myśli kreatywnie i samodzielnie, 
podejmuje szerokie inicjatywy pracy, adekwatnie kieruje podwładnymi, 
zaciekawia bogactwem myśli oraz interesujących treści w realizacji mał-
żeństwa i rodziny, w wychowywaniu dzieci. Gdy jest człowiekiem bardzo 
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uzdolnionym lub nawet utalentowanym, to w głównej dziedzinie swoich 
uzdolnień staje się wybitny. Cechą charakterystyczną działania ludzi re-
alizujących ten etap jest ich silne oddziaływanie na innych. 

 E. Kübler-Ross32 w swej znanej pracy Rozmowy o śmierci i umieraniu 
przemijanie ujmuje jako proces, który jest inicjowany wiadomością do-
cierającą pośrednio lub bezpośrednio do pacjenta o jego nieuleczalnej 
chorobie.

 Proces ten, wedle klasyfikacji autorki, obejmuje pięć etapów:
1. Zaprzeczenie i izolacja to reakcje większości pacjentów, którzy do-

wiedzieli się o  nieuleczalnej chorobie. Zjawisko to występuje zarówno  
u osób, którym powiedziano o tym wprost i od razu, jak również u tych, 
którzy do tego wniosku doszli nieco później. Zachowanie się tych pacjen-
tów wskazuje na ignorowanie śmiertelnego zagrożenia. Stan ten charak-
teryzuje się, między innymi, tym, iż chorujący odsuwają od siebie myśl 
o śmierci.

2. Gniew – jest drugą, istotną reakcją w procesie umierania. Jest to 
specyficzna forma reakcji chorego, występująca wtedy, gdy nie można już 
dłużej zaprzeczać chorobie. W tej fazie zarówno rodzina pacjenta, jak też 
personel szpitalny napotykają znaczne trudności w zachowaniu pacjen-
ta. Przyczynia się do tego fakt, że gniew ten jest nieukierunkowany, jego 
ofiarą padają osoby często zupełnie przypadkowe. Pacjent stara się, żeby 
o nim zapomniano. 

3. Targowanie się jest trzecim etapem godzenia się z procesem umie-
rania i trwa dosyć krótko. Jest to próba swoistego odroczenia wyroku,  
a jej elementem zasadniczym musi być nagroda za dobre zachowanie, jak 
również ustalony przez samego pacjenta ostateczny termin oraz obietni-
ca, że pacjent nie będzie prosił o więcej, jeśli ten wyrok zostanie odroczony. 
Większość tego rodzaju targów prowadzona jest z Bogiem i zwykle doko-
nuje się w tajemnicy, czasem chorujący wspomina o tym mimochodem.

4. Depresja pojawia się, gdy już dłużej pacjent nie może wątpić w swo-
ją chorobę. Przybiera ona dwie formy: reaktywną i przygotowawczą. De-
presja reaktywna występuje, gdy chory zauważa postępujące objawy cho-
roby, wzrastającą słabość – zaczyna wówczas myśleć raczej o tym, co go 
czeka, niż o tym, co ma za sobą. Depresja przygotowawcza zwraca się ku 
przyszłości i pozwala choremu uświadomić sobie, iż wkrótce może stra-
cić to, co jeszcze się posiada. Na tym etapie pacjent stara się zaakcepto-
wać nadchodzącą śmierć.

32 E. Kübler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań 2007.



38 Krzysztof Gerc

5. Pogodzenie się ze śmiercią stanowi ostatni etap umierania. Wbrew 
potocznym opiniom – nie można jednak uważać tego etapu zawsze za 
szczęśliwy. Jest on niemal pozbawiony uczuć. Stanowi okres, kiedy rodzi-
na chorego zwykle potrzebuje więcej pomocy, zrozumienia i podtrzymy-
wania niż sam pacjent. Chory potrzebuje wówczas kogoś, kto w bezpo-
średniej, autentycznej relacji pomoże uświadomić sobie, iż umieranie nie 
jest czymś przerażającym. 

 M. Jarosz33, analizując różne reakcje ludzi na informacje o chorobie, 
dokonał następującej, odmiennej od zaproponowanej przez E. Kübler- 
-Ross, klasyfikacji (subiektywnej oceny pacjenta w sytuacji choroby):

1. Zaprzeczenie – jest wyrazem działania mechanizmu obronnego – 
wyparcia.

Docierające do chorego informacje o jego stanie zdrowia i doznawane 
dolegliwości nie wpływają na wytworzenie u niego obrazu własnej choro-
by. Chory stara się przez to zaprzeczyć własnej chorobie zwłaszcza wtedy, 
gdy nie może pogodzić się z jej faktem. Ma to miejsce stosunkowo często, 
jak podaje B. Tobiasz-Adamczyk34, w chorobach nieuleczalnych lub wte-
dy, gdy uświadomienie sobie faktu choroby jest jednoznaczne z dużym 
zagrożeniem życia. Są także ludzie, dla których – jak się zdaje – sytuacja 
choroby nie istnieje, gdyż uważają ją za objaw słabości, często z ujem-
nym wydźwiękiem moralnym, a przyznanie się do choroby jest sprzecz-
ne z posiadanym obrazem samego siebie.

2. Pomniejszenie – chory bagatelizuje swoją chorobę, a otrzymywa-
nym informacjom na jej temat nadaje znaczenie niebudzące obaw. Za-
chowanie takie może być wynikiem włączenia mechanizmu obronne-
go – racjonalizacji, która ma na celu redukcję lęku przed chorobą i jej 
skutkami. Chory interpretuje swoje dolegliwości jako wyraz mało zna-
czących dysfunkcji organizmu, trzyma się uporczywie własnej diagnozy, 
która według niego jest niegroźna i może daleko odbiegać od faktyczne-
go, często bardzo poważnego stanu. Niemal beztroski stosunek do wła-
snej poważnej choroby może być wynikiem organicznych zmian tkanki 
mózgowej, co, jak uważa M. Jarosz35, w niektórych przypadkach należy 
brać pod uwagę. 

33 M. Jarosz, Psychologia lekarska, Warszawa 1998, s. 263–265.
34 B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i medycyny, Kraków 1995, s. 28.
35 M. Jarosz, Psychologia lekarska, op. cit., s. 263.
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3. Akceptacja diagnozy – sprawia, że chory zdaje się na opiekę lekarską  
i osób opiekujących się nim. Przyjmuje udzielane mu wyjaśnienia, a na 
ich podstawie tworzy subiektywny obraz własnej choroby. Pacjent wów-
czas chętnie poddaje się leczeniu, wypełnia polecenia lekarskie, współ-
pracuje z personelem. Może się jednak okazać, że akceptacja diagnozy łą-
czy się z głęboką rezygnacją chorego, wynikającą z dokonanej przez niego 
ujemnej oceny skutków diagnozy. 

4. Wyolbrzymianie – chory nadmiernie eksponuje swoją chorobę i mak-
symalizuje jej objawy. Nawet lekkie, niewiele znaczące symptomy schorze-
nia i dolegliwości wywołują u niego przekonanie o ciężkiej chorobie. Oso-
ba taka trwa w stanie lękowej samoobserwacji i koncentruje się wyraźnie 
na swych dolegliwościach.

 Zróżnicowanie zachowań poszczególnych chorych wynika z odmien-
nego traktowania tej roli w różnych grupach społecznych. Wiąże się to 
ściśle z koncepcją choroby lub złego samopoczucia, jak również z rodza-
jem ról pełnionych przez pacjenta wówczas, kiedy ujawniał korzystne sa-
mopoczucie, był w  dobrym stanie zdrowia, z reprezentowanym przez 
niego systemem wartości i miejscem, jakie zajmuje w nim zdrowie36. 

W kontekście przedstawionych typologii zmagania się człowieka z in-
tensywnym procesem przemijania warto przytoczyć opinię V. Frankla, 
iż nieuleczalna choroba jest takim doświadczeniem egzystencjalnym, 
które trzeba przeżyć indywidualnie i nie można go złożyć na barki ko-
goś innego37. Jako szczególne doświadczenie choroba jest dla człowieka 
cierpieniem, choć zawiera w sobie coś od tego pojęcia o wiele szerszego 
i bardziej złożonego38. Nie wchodząc w rozróżnienia zakresowe tych po-
jęć, warto przytoczyć możliwe do scharakteryzowania, przykładowe po-
stawy wobec cierpienia. 

 D.F. Foley39 na podstawie zrealizowanych przez siebie badań wyod-
rębnił jedenaście postaw wobec własnego cierpienia, odwołujących się do 
różnych obrazów Boga w religijności człowieka:

1. Postawa ukaranego. Cierpienie pojmowane jako kara boża za grze-
chy popełnione w życiu.

36 B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii…, op. cit., s. 29.
37 V.E. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1998.
38 T. Kielanowski, Rozmyślania o przemijaniu, Warszawa 1984.
39 Por. M. Szentmartoni, Psychologia pastoralna, Kraków 1995, s. 91–93.
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2. Postawa poddanego próbie. Cierpienie przeżywane jako próba. Cho-
ra osoba może czuć się niewdzięczna wobec Boga, dlatego akceptuje cier-
pienie jako próbę swej wierności.

3. Postawa nieszczęśliwego. Osoba utrzymuje, iż złe rzeczy zdarzają się 
przypadkowo, czuje się nieszczęśliwa i bezbronna wobec nieprzewidy-
walnych wydarzeń.

4. Postawa uległości wobec praw natury. Przyjmuje się, że choroby  
i cierpienia są automatycznym przejawem natury, i dlatego jedynym wyj-
ściem jest znosić je z cierpliwością.

5. Postawa rezygnacji wobec woli Bożej. Jest to postawa pasywna i bez-
radna wobec choroby, osoba ujawnia poczucie przegranej i przytłocze-
nia wobec losu.

6. Postawa akceptacji ludzkiego losu. Cierpienie jest postrzegane jako 
nieuchronna konsekwencja życia ludzkiego, stara się przeżywać swoje ży-
cie mimo cierpienia, mając nadzieję, iż cierpienie kiedyś się skończy.

7. Postawa osobowego wzrostu. Osoba jest przekonana, że z każdego 
zła można wyprowadzić jakieś dobro oraz że choroba może być środkiem 
do osobistego wzrostu.

8. Postawa defensywna. Osoba ucieka od swego cierpienia, od analizo-
wania przyczyn, nie szuka pomocy, przyczyny cierpienia, a chcąc unik-
nąć porażki czy rekapitulacji swoich niekorzystnych doświadczeń, nie 
planuje przyszłości.

9. Postawa minimalizowania. Chory przyjmuje, iż jego stan nie jest 
najgorszym z możliwych, że mogło być gorzej; porównuje swoje cierpie-
nie z cierpieniem innych. 

10. Postawa Bożej perspektywy. Osoba stara się widzieć rzeczy w Bożej 
perspektywie, twierdząc, że cierpienie jest ukrytym błogosławieństwem.

11. Postawa odkupieńcza. Osoba ma wrażenie zjednoczenia swojego 
cierpienia z Chrystusem, by w ten sposób bardziej aktywnie uczestniczyć 
w zbawieniu świata40. 

 Na uwagę zasługuje także typologia postaw wobec cierpienia zapro-
ponowana przez J. Makselona41. Spotkanie z własnym cierpieniem i do-
świadczeniem przemijania – zdaniem tego tanatopsychologa – może wy-
wołać następujące postawy:

1) lęku i ucieczki,
2) rozpaczy,

40 Ibidem.
41 Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-religijne, red. J. Makselon, Kraków 2005.
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3) akceptacji,
4) odwagi.
 Pewne novum w porównaniu do poprzednich kategorii zostało wpro-

wadzone przez J. Makselona do postawy „akceptacja”. Dokonuje się ona 
zdaniem autora wówczas, kiedy osoba uwewnętrznia swoje przykre do-
świadczenia i czyni z nich impuls do dalszego rozwoju.

 
Konfrontacja pacjenta z wiedzą o chorobie  
i przemijaniu – dylematy psychologiczne

Uczciwość zawodowa każe mi jako psychologowi zaznaczyć, iż każ-
dy człowiek, a zatem również każdy pacjent, jest odrębną osobą i ma zin-
dywidualizowane potrzeby psychologiczne oraz w sobie właściwy sposób 
przeżywa problemy egzystencjalne, w tym także doświadczenie choroby, 
przemijania i śmierci.

Wielu badaczy42, podejmujących problem pracy z ludźmi nieuleczalnie 
chorymi, dostrzega unikalny i niepowtarzalny charakter relacji, jaka za-
chodzi pomiędzy człowiekiem w stanie terminalnym a jego rodziną i te-
rapeutami. Wyjątkowość tej relacji wynika między innymi stąd, iż na ogół 
działania lecznicze podejmuje się po to, aby skutecznie pokonać chorobę. 
Dążymy do opiekowania się nieuleczalnie chorym, aby czas, który pozostał 
pacjentowi do przeżycia, przebył możliwie szczęśliwie, w komforcie psy-
chofizycznym i godnie. 

Istnieją w postępowaniu terapeutycznym pewne zasady, które mogą 
okazać się pomocne rodzinie chorego w ustosunkowaniu się do jego cho-
roby. 

Pierwsza zasada dotyczy poznania i zrozumienia chorego, znajomości 
jego reakcji na różne informacje przykre, raniące czy budzące niepokój. 
Należy poznać osobistą historię życia chorego oraz jego oczekiwania, ma-
rzenia i lęki. Warto również pozyskać wiedzę na temat sposobu jego my-
ślenia i interpretowania zdarzeń. 

Zasada druga wiąże się z wiedzą o określonej nieuleczalnej chorobie, 
z którą mamy do czynienia. Sprowadza się ona do znajomości objawów 
poprzedzających dolegliwości oraz biologicznych konsekwencji choroby. 
Wiedza taka umożliwia przygotowanie chorego na to, co może nastąpić. 
Obserwacje chorych wskazują, iż chory przygotowany do różnych nie-

42 Por. R. Ochsmann, Angst vor Tod und Sterben Hogrefe, Gottingen 1993.
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pomyślnych zdarzeń i sytuacji lepiej radzi sobie z dolegliwościami, pod-
czas, gdy chory zaskoczony łatwiej poddaje się bólowi, głębiej odczuwa 
dyskomfort choroby i ujawnia niepokój z nią związany. Badania wyraźnie 
wskazują, iż lęk i samotność potęgują doznania bólowe i wrażenie trwo-
gi towarzyszącej chorobie.

Trzecią regułą postępowania z chorym jest nieprowokowanie jego lęku 
przed chorobą oraz jej objawami. Oznacza to potrzebę (choć brzmi ona 
paradoksalnie) odnoszenia choćby najdrobniejszych sukcesów w choro-
bie, przynajmniej w określonych chwilach usuwania najcięższych dole-
gliwości43.

Nauka współcześnie dysponuje wieloma danymi wskazującymi, iż wy-
stępuje pełna zależność pomiędzy stanami ducha a dolegliwościami soma-
tycznymi. Lęk, niepewność, poczucie niepełnosprawności, odczucie zbęd-
ności mogą nasilać bóle fizyczne, nudności, duszność, powodować brak 
apetytu, torsje. Stany bezsenności i beznadziei, niezależnie od rokowań, 
mogą pogorszyć obraz choroby. Jasno z tego wynika, jak ważne jest wypra-
cowanie u chorego nawyków cieszenia się z drobnych i prostych czynno-
ści i zdarzeń życiowych. To można nazwać podstawowym zadaniem rodzi-
ny przewlekle chorego. Warto pamiętać, iż w perspektywie psychologicznej 
chorego słowa mają drugorzędne znaczenie, liczą się fakty i realna obec-
ność. 

 Przygotowanie chorego na nowe zdarzenia związane z jego postępu-
jącą chorobą jest problemem złożonym44. Z jednej strony musimy uni-
kać zaskoczenia, lepiej chorego uprzedzić np. o tym, że może odczuwać 
osłabienie czucia w palcach, niż gdyby ten fakt miał go przerazić45. Z dru-
giej strony pełna informacja o etapach rozwijającej się choroby nie jest 
aż tak ważna, a jeśli podawana jest w sposób nieumiejętny, ignorujący 
wrażliwość chorego, cechy jego osobowości (np. poziom lęku), to może 
być szkodliwa. Zadaniem najbliższych osoby chorej jest nauczyć chorego 
żyć codziennością oraz pomóc przeżywać radość w różnych sytuacjach, 
a jednocześnie przygotowywać na zdarzenia, które mogą być niespo-
dziewane. W tym miejscu rozważań można powołać się na metaforycz-
ne porównanie relacji pomiędzy chorym a jego najbliższymi do sytuacji 

43 K. Gerc, Ból i cierpienie dziecka wyzwaniem dla terapeuty, [w:] Ból i cierpienie, red. G. Makiełło- 
-Jarża, Z. Gajda, Kraków 2007, s. 26–41.
44 Por. K. Popielski, Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, Lublin 2009.
45 Por. A. Widera-Wysoczyńska, Rola zjawiska śmierci w poszukiwaniu wartości życiowych, „Acta 
Universitatis Vratislaviensis” 1995, t. 27, s. 9–21.



43Doświadczenie przemijania i śmierci w perspektywie psychologicznej

dziecka niesionego na rękach przez bliską mu, kochaną osobę; dziecko to  
w poczuciu szczęścia, bezpieczeństwa i zaufania nie pyta, dokąd jest nie-
sione. Tak też w postępowaniu z nieuleczalnie chorym należy starać się 
o stworzenie mu minimalnego komfortu w codzienności. Praktyka tera-
peutyczna wskazuje, iż informowanie chorego o nowych objawach cho-
roby musi być przemyślane i uzasadnione spodziewanym pogorszeniem. 
Nie warto w planach konkretyzować szczegółowo zbyt odległej przyszło-
ści chorego, nie należy antycypować zdarzeń bardzo oddalonych w cza-
sie46. Sprawdzalność przewidywanych wcześniej wydarzeń dotyczących 
choroby kształtuje u chorego poczucie zaufania wobec osób z najbliższe-
go otoczenia i wiarę w kontrolę przebiegu choroby. Chory lub niepeł-
nosprawny potrafi w zdumiewający sposób odczuwać niepewność, zde-
nerwowanie czy zniecierpliwienie najbliższej rodziny i lekarzy. Zaufanie 
pacjenta wobec terapeutów i rodziny najkrócej można zawrzeć w  sło-
wach: „Oni nie mogą mnie wyleczyć, ale spowodują, że będę mógł ja-
koś żyć”. 

Warto pamiętać również o innych dwóch ważnych kwestiach: kłam-
stwo wobec osób nieuleczalnie chorych jest nieskuteczne, niemoralne,  
a często bywa naiwne. Kłamiąc, na ogół bagatelizujemy chorobę lub obie-
cujemy wyzdrowienie. W takiej sytuacji tracimy szansę, aby do końca za-
chować zaufanie pacjenta i powodujemy jego osamotnienie. Rozwój cho-
roby w naturalny sposób zdemaskuje nasze kłamstwo, stąd bardzo często 
wielu bliskich pozostawia chorego w najtrudniejszym momencie. Prak-
tyka pokazuje, iż jeśli chory czuje naszą autentyczność i ma poczucie, że 
możemy mu pomóc i nie pozostawimy go samotnym w najtrudniejszym 
momencie, to rzadko zadaje pytania, ufając naszym działaniom. W tej 
sytuacji dylemat, co i jak mówić chorym, praktycznie nie istnieje. Cho-
ry, czując się otoczony troską, chce z nami być. Na każde jego pytanie 
należy odpowiadać uczciwie, przedstawiając taki zakres prawdy, jaki pa-
cjent może spokojnie przyjąć. Jeśli nagle zapyta: „Jak długo będę żył?, Jak 
to wszystko się skończy?”, szczera odpowiedź: „Nie wiem tego, wszystko 
jest w rękach losu, Opatrzności”, stanowi zarówno stwierdzenie faktu, jak 
również zostawia choremu nadzieję. W przypadku gdy pacjent jest nie-
wierzący, odpowiedź nie traci na swojej autentyczności, bo w jego świa-
domości funkcjonuje przecież pojęcie „Natury i jej sił”. Zwykle chory po-
tem nie zadaje pytań, jest otwarty i ufny. 

46 Por. W. Okła, Człowiek w sytuacji choroby, [w:] Psychologiczne konteksty doświadczania straty, red. 
S. Steuden, K. Janowski, Lublin 2009, s. 13–23. 
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Odrębną kwestią jest aktywność życiowa chorego – zapewnienie szan-
sy na poczucie minimalnej użyteczności w społeczności. Pozwoli ona na 
zyskanie szacunku dla samego siebie i zminimalizuje poczucie choro-
by na rzecz poczucia normalności i spełnienia życiowego; mogą to być 
drobne prace domowe, opieka nad kimś mniej sprawnym, uczestniczenie  
w realizacji zadań domowych przez dziecko w rodzinie, redagowanie 
wspomnień. Warto przypomnieć, że profesor Antoni Kępiński dykto-
wał swoje książki, będąc obłożnie chorym. Wcześniej, gdy był cenionym 
i czynnym zawodowo profesorem psychiatrii, nie miał czasu na ich pisa-
nie. 

Szczególnym aspektem relacji chorego ze środowiskiem są kwestie 
jego komunikacji z rodziną. Badania empiryczne wskazują, że proce-
sy komunikacyjne są zaburzone, a wynika to z niejednoznaczności ko-
munikatów (np. rodzina mówi półprawdy, formułuje pewne informacje  
w sposób niejednoznaczny itp.)47. 

Odrębną sprawą jest kwestia reakcji człowieka, u którego rozpoznano 
chorobę o niepomyślnych rokowaniach. Jego pierwszą reakcję stanowią 
zazwyczaj szok, niedowierzanie, zaskoczenie. Oczekiwanie na potwier-
dzenie diagnozy może wywoływać stany głębokiego przygnębienia, a na-
wet depresji. Okres ten cechuje się niepokojem, rozdrażnieniem, liczny-
mi mocno stresującymi faktami. W tej fazie lęk u człowieka jest bardzo 
realny. Dotyczy bólu, dezintegracji, osamotnienia. W sytuacjach rodzin-
nych powstają liczne obawy, stany zażenowania, zniechęcenia, zawstydze-
nia. Nasila się skłonność do nieprzemyślanych, pochopnych decyzji. Po 
pierwszym etapie kontaktu z cierpieniem, gdy dojdzie już do głosu roz-
sądek i racjonalne rozumowanie, refleksja nad obecnym stanem, pojawia 
się u chorego potrzeba poszukiwania równowagi. Może mieć ona cha-
rakter pozytywny, negatywny lub też w postawie chorego może domino-
wać obojętność, która miewa charakter pozorny. Kierunek procesu zma-
gania się z chorobą jest modyfikowany poziomem dojrzałości społecznej  
i osobowościowej. W każdej sytuacji konieczna jest potrzeba wsparcia ze-
wnętrznego, związana z próbą zrozumienia natury psychicznej człowie-
ka oraz charakteru czynników, które warunkują jego zachowanie w sta-
nach terminalnych. 

47 Por. A. Dodziuk, Nie bać się śmierci, Warszawa 2001.
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