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Wprowadzenie

Zazwyczaj na co dzień nie myślimy o śmierci, zwłaszcza własnej,  
i dzięki temu możemy normalnie żyć i rozwijać się w świecie, w którym 
tak naprawdę „nikt nie może przewidzieć, co będzie robił dzisiejszego 
wieczora” ani „co się z nim samym stanie następnego dnia”, jak pisał autor 
Mistrza i Małgorzaty. Niepewność jutra w powiązaniu z tragiczną pew-
nością kresu własnego istnienia godzi w elementarne poczucie bezpie-
czeństwa, tak istotne dla zdrowego, satysfakcjonującego funkcjonowa-
nia. To właśnie dlatego lęk przed śmiercią – jako zbyt obezwładniający, 
zbyt destrukcyjny, zbyt bolesny – rzadko jest doświadczany bezpośred-
nio. Świadomość zagrożenia niebytem, którego nie sposób sobie nawet 
wyobrazić, z całą pewnością może wywołać cierpienie w różnorodnych 
jego odcieniach i przejawach. Rzeczą człowieka jest poradzić sobie z tym 
subiektywnym, choć powszechnym, uniwersalnym i jak sama śmierć 
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nieuchronnym cierpieniem poprzez zastosowanie rozmaitych sposobów 
obrony. Przekonanie o decydującej, motywacyjnej roli procesów obrony 
przed paraliżującym życie lękiem wypływającym ze świadomości własnej 
skończoności jest rdzeniem teorii opanowywania trwogi (TOT, ang. Ter-
ror Managament Theory – TMT) Greenberga, Pyszczynskiego i Solomona 
(1986). Teoria ta, powstała w latach 80. ubiegłego stulecia, zainspirowa-
ła szereg badań eksperymentalnych i dyskusji, dostarczając obiecujących 
perspektyw wyjaśniania ludzkiego zachowania w sferze psychologicznej 
i społecznej oraz sposobów rozumienia doświadczanych przez ludzi pro-
blemów (por. Rusarczyk 2008). To tak popularne w Ameryce i Europie 
Zachodniej podejście jest wciąż stosunkowo mało znane polskiemu od-
biorcy. Celem naszego artykułu jest przedstawienie niektórych tez teorii 
opanowywania trwogi, by w ich świetle postawić problem ludzkiego cier-
pienia, a ściślej mówiąc, spróbować odpowiedzieć na pytanie, w jaki spo-
sób unikanie jednego cierpienia – związanego z nieuchronnością własnej 
śmierci – prowadzić może do cierpienia innego rodzaju, manifestującego 
się w postaci różnych symptomów zaburzeń funkcjonowania. 

Podstawowe założenia Teorii Opanowywania Trwogi 
(TOT)

Zgodnie z teorią opanowywania trwogi lęk przed śmiercią odgrywa 
decydującą rolę w procesach psychicznych i zachowaniach społecznych 
człowieka; w nim też należy upatrywać wszelkich źródeł psychologicz-
nych problemów i cierpienia. Podstawowe założenia TOT można streścić 
następująco (za: Rusarczyk 2008; Oleś 2008):

Celem ludzi (podobnie jak i innych organizmów żywych) jest zacho-
wanie życia własnego i ciągłości gatunku.

Ludzie odznaczają się wyjątkowymi (niespotykanymi w świecie przy-
rody) zdolnościami myślenia symbolicznego, przewidywania i autore-
fleksji, które zapewniają im elastyczność przystosowania, ale też przyno-
szą zagrożenie w postaci wiedzy o własnej śmiertelności i świadomość 
ostatecznej daremności wszelkich wysiłków.

Biologiczna motywacja do przetrwania w połączeniu z charaktery-
styczną tylko dla ludzi świadomością nieuchronności śmierci tworzą eg-
zystencjalny problem i skutkują skrajnym lękiem, paraliżującą wszelkie 
funkcjonowanie trwogą. 
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Istnieją tylko dwa logiczne rozwiązania tego dylematu: (1) wyelimi-
nować instynkt samozachowawczy albo (2) wyeliminować śmierć. Żadne  
z nich nie jest możliwe, więc ludzie radzą sobie z nim poprzez (3) elimi-
nowanie świadomości śmierci (Wismar 2006).

Ludzie tworzą w tym celu kulturę, która daje im poczucie „wyrastania 
ponad naturę” (bycia czymś więcej niż zwierzętami) i dostarcza pewnych 
symbolicznych koncepcji rzeczywistości (w tym światopoglądów i religii) 
zapewniających porządek i trwałość świata oraz poczucie sensu, wartości 
i bezpieczeństwa w życiu. 

Wiara w światopogląd kulturowy i przyjęcie go jest jednak warun-
kiem niewystarczającym dla zredukowania lęku przed śmiercią. Koniecz-
ne jest zaangażowanie się w wartości i postępowanie zgodnie z płynącymi 
z nich normami. Dzięki temu ludzie zyskują poczucie własnej wartości 
– poczucie, że są wartościowymi uczestnikami jakiejś większej społecz-
ności, a szerzej – „wartościową cząstką czegoś, co ma ponadczasowe ist-
nienie” (za: Arndt i in. 2008), przynoszące w konsekwencji poczucie bez-
pieczeństwa (jakąś obietnicę nieśmiertelności dla tych, którzy spełniają 
standardy). Dzieje się to w myśl wyuczonej w dzieciństwie zasady: speł-
niam standardy = jestem dobry = jestem bezpieczny, tylko teraz, w życiu 
dorosłym, rolę rodziców (także przecież śmiertelnych) przejęła kultura.

Światopogląd obiecujący transcendencję i poczucie własnej wartości 
płynące z poczucia, że spełnia się wymogi kulturowe, tworzą tzw. „kultu-
rowy bufor” przeciw świadomości możliwości śmierci. 

 Uznanie zaangażowania w realizację pewnych wartości i posiadania 
pozytywnego – w świetle norm kulturowych podzielanych przez daną 
grupę – obrazu siebie za konieczne dla opanowania egzystencjalnej trwo-
gi tłumaczy, dlaczego ludzie tak zabiegają o podtrzymanie poczucia wła-
snej wartości i światopoglądu oraz dlaczego potrzeba potwierdzenia każ-
dego z nich, jak pokazują badania, wzrasta w sytuacjach przypominania 
badanym o ich śmiertelności, a także dlaczego wzmacnianie ich przyczy-
nia się do zmniejszania podatności badanych na lęk w sytuacjach zagra-
żających (za: Rusarczyk 2008; Oleś 2008). 

 Pomijając fakt, że żadna kultura nie jest w stanie wykorzenić ostatecz-
nie trwogi wynikającej ze świadomości kruchości ludzkiego życia i jego 
skończoności, pozostaje pytanie, czy myśli o śmierci wywołują odmien-
ne skutki w zależności od tego, czy są w centrum uwagi, czy na obrzeżach 
świadomości. Zgodnie z TOT ludzie zmagają się z problemem świado-
mości własnej śmierci poprzez zastosowanie dwóch typów obron (Pysz-
czynski, Greenberg, Solomon 1999). 
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Model podwójnej obrony przeciwko świadomym  
i nieświadomym myślom o śmierci 

Autorzy TOT przyjmują, że myśli o śmierci zajmują centralną pozy-
cję w sieci poznawczej człowieka i mogą zostać aktywowane przez zda-
rzenia kojarzące się ze śmiercią, jak np. kiedy jesteśmy uczestnikami bądź 
świadkami sytuacji zagrożenia życia, kiedy tracimy bliskich, towarzyszy-
my osobie umierającej, przyglądamy się zwłokom, przebywamy w po-
bliżu domu pogrzebowego, odbywamy okresowe badania lekarskie, czy 
kiedy docierają do nas informacje o dramatycznych wypadkach, śmier-
telnych chorobach, na które jesteśmy narażeni, klęskach żywiołowych, 
atakach terrorystycznych, czyli sytuacje, kiedy stajemy w obliczu własnej 
śmiertelności i musimy się z nią skonfrontować.

Kiedy myśli o śmierci stają się świadome, potrzebujemy uruchomić 
mechanizm uśmierzający lęk. Włączają się wówczas automatycznie me-
chanizmy obrony proksymalnej – bezpośredniej, opartej na procesach 
aktywnego tłumienia, rozpraszania, unikania, racjonalizacji czy zaprze-
czania bezradności i rozmiarowi ryzyka. Ich funkcją jest usunięcie tych 
myśli z centrum uwagi i/lub odsunięcie śmierci w odległą przyszłość po-
przez zniekształcenie poznawcze typu „nie ja, nie teraz”; „jestem mło-
dy, nie palę, ćwiczę regularnie itp., więc dlaczego miałbym umrzeć?”. Lu-
dzie muszą podtrzymywać iluzję obiektywności i logiczności dotyczącą 
ich przekonań przez kontrolowanie informacji, tak żeby pasowały one do 
oczekiwania długowieczności (Pyszczynski i in. 1999). Tego typu obrona 
nie rozwiązuje jednak problemu – „człowiek wciąż może umrzeć”; myśli 
o śmierci zostają odsunięte, ale będą wciąż istniały w umyśle, chociaż już 
nie na świadomym poziomie. Ponieważ myśli, które zostały stłumione, 
pozostają wysoce dostępne, obrona proksymalna przynosi tylko częścio-
wą i chwilową ulgę. Skuteczna ochrona wymagałaby radykalnego zmniej-
szenia dostępności myśli o śmierci – temu służy obrona dystalna (Pysz-
czynski i in. 1999).

 Obrona dystalna – symboliczna, pozornie nie ma żadnego logicznego 
czy racjonalnego związku z problemem śmierci, ale chroni przed lękiem 
przez umożliwienie człowiekowi zobaczenia siebie jako wartościowego 
uczestnika w znaczącym świecie. Polega ona na postępowaniu w zgodzie 
z przyjętym, zindywidualizowanym światopoglądem kulturowym, dzię-
ki któremu człowiek ma wysokie poczucie wartości siebie jako członka 
większej i potężniejszej niż on sam całości (jak rodzina, kościół, naród) 
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i może wierzyć, że jego dusza czy inne ważne aspekty jego samego (np. 
dzieci, książki, dzieła sztuki, wartości) przetrwają po śmierci jego biolo-
gicznego ciała. Tak więc, w odróżnieniu od obrony proksymalnej, obrona 
dystalna pozwala ludziom myśleć, że mogą transcendować śmierć, a to 
oznacza, że próbuje ona wyeliminować śmierć na zarówno świadomym, 
jak i nieświadomym poziomie (Wismar 2006). 

 Co więcej, o ile obrona proksymalna włącza się tylko wtedy, kiedy 
myśli o śmierci wchodzą w centrum uwagi, obrona dystalna jest aktywna 
zawsze, kiedy osoba jest przytomna i świadoma (Pyszczynski i in. 1999). 
Jej słabość polega jednak na tym, że jest ona skuteczna jedynie wtedy, gdy 
ludzie wierzą całkowicie w swój światopogląd i są zaangażowani w dzia-
łania z nim związane, jeśli natomiast ogarniają ich wątpliwości i/lub mają 
niskie poczucie własnej wartości, stają się podatni na egzystencjalny lęk 
przed śmiercią. Nie jest on często wyrażany wprost, ale ulega transfor-
macji, przybierając różne formy psychopatologii przynoszące cierpienie 
osobie i/lub jej otoczeniu (Pyszczynski i in. 1999; Arndt i in. 2008). Opi-
sany tu proces ilustruje wykres 1. 

Wykres 1. Model podwójnej obrony przeciwko świadomym i nieświadomym my-
ślom o śmierci (na podstawie: Pyszczynski, Greenberg, Solomon 1999 oraz Arndt, 
Routledge, Cox, Woldenberg 2008) 
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Cierpienie jako konsekwencja niewystarczającej obrony przed lękiem 
związanym ze śmiercią 

W myśl podstawowych tez teorii opanowywania trwogi, niepowo-
dzenia w adaptacyjnych mechanizmach obrony dystalnej (tj. niskie po-
czucie własnej wartości i/lub słaba wiara w światopogląd, brak poczucia 
sensu własnego życia oraz znaczenia egzystencjalnego), jak również pew-
ne czynniki osobowościowe (np. neurotyczność) i sytuacyjne (np. wy-
sokie obiektywne ryzyko śmierci) przyczyniają się do powstawania róż-
nego rodzaju zaburzeń funkcjonowania. Można tu wymienić (za: Arndt  
i in. 2008): 
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• ryzykowne zachowania – jako podejmowane w celu podniesienia po-
czucia własnej wartości i/lub zaprzeczenia śmierci (i w konsekwencji 
obrony przed lękiem przed nią), które same w sobie świadczą o zaburze-
niach wewnętrznej regulacji, ale mogą też stwarzać dodatkowe proble-
my zdrowotne i powodować cierpienie własne lub innych osób z otocze-
nia, z zagrożeniem życia włącznie (np. sięganie po alkohol i narkotyki, 
przygodny seks, ryzykowna jazda samochodem, odwaga granicząca  
z brawurą w różnych sytuacjach itp.); 

• zaburzenia lękowe – jak np. fobie i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne 
pełnić mogą funkcję pomocniczą w ochronie przed trwogą, zamienia-
jąc lęk przed śmiercią w konkretne zagrożenia, dzięki czemu pozwala-
ją człowiekowi odzyskać złudne poczucie kontroli nad własnym życiem  
(o ile uda mu się kontrolować sytuacje wywołujące nerwicowy już – 
możliwy do opanowania, a nie egzystencjalny lęk);

• zaburzenia odżywiania i inne, związane z dyskomfortem psychicz-
nym wywołanym fizycznością ciała – potrzeba zdystansowania się od 
swej zwierzęcej natury z powodu lęku przed śmiercią prowadzić mo-
że do „odbiologizowania ciała” – uczynienia zeń „symbolu kulturowe-
go”, co wiąże się często z udręką i cierpieniem w sensie psychicznym  
i fizycznym wskutek restrykcyjnych diet, rygorystycznych ćwiczeń, ope-
racji plastycznych, ignorowania potrzeb ciała itp.; tego typu zabiegi ma-
ją też podnieść samoocenę poprzez dopasowanie się do kulturowych 
standardów atrakcyjności i sukcesu, warto jednak pamiętać, że takie 
„uprzedmiotawianie ciała”, „odcieleśnianie Ja” – choć ma chronić przed 
zagrożeniem śmierci, przynosi inne rodzaje ryzyka dla fizycznego i psy-
chicznego zdrowia, a wręcz życia (jak np. w przypadku anoreksji); 

• dysocjacyjne reakcje na traumę – w pozostających poza kontrolą czło-
wieka sytuacjach realnego zagrożenia życia, ochroną przed obezwład-
niającym lękiem przed śmiercią jest emocjonalne (choć nie fizyczne) 
wycofanie się z traumatycznego doświadczenia; dysocjacja, której to-
warzyszy proces depersonalizacji oraz fragmentacji myśli i emocji zwią-
zanych z traumatycznym wydarzeniem, stanowi sposób radzenia sobie 
z lękiem, ale jednocześnie przyczynia się do powstawania takich zabu-
rzeń, jak np. pourazowe zaburzenie stresowe (PTSD), zaburzenia oso-
bowości z pogranicza (borderline), zaburzenia odżywiania (bulimia), co 
z kolei prowadzi do większej podatności na lęk przed śmiercią i innych 
problemów; 

• zaburzenia depresyjne – z punktu widzenia TOT depresja pojawia się 
dlatego, że ludzie tracą wiarę w swoją koncepcję życia i jej znaczenie, 
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np. wskutek doświadczenia braku lub niemożności osiągnięcia jakiegoś 
celu, a w związku z tym tracą także poczucie sensu życia i własnej war-
tości, stając się mniej zdolni do tłumienia myśli na temat śmierci, a tym 
samym bardziej podatni na egzystencjalną rozpacz. 

 W sytuacjach kiedy – z różnych powodów – zawodzą wspomniane 
mechanizmy obrony przed lękiem dotyczącym śmierci i związanym z tym 
cierpieniem, pojawić się mogą różne, niejako „zastępcze” formy zarówno 
ochrony, jak i cierpienia. Rozwiązanie jest wprawdzie samo w sobie bole-
sne i niedoskonałe, wszak lepsze niż pogrążenie się w pustce egzystencjal-
nej rozpaczy. Bywa jednak i tak, że ta „zastępcza obrona” przed śmiercią, 
zwłaszcza w postaci „igrania z nią” (jak w przypadku skrajnego ignoro-
wania potrzeb własnego ciała i realnego zagrożenia życia) prowadzi – pa-
radoksalnie – do kresu życia, a to „inne cierpienie” z przyczyn fizycznych 
czy psychicznych jest tak dotkliwe, że osoba sama pragnie śmierci. Tego 
jednak teoria opanowywania trwogi już nie wyjaśnia. 

Podsumowanie 

 Teoria opanowywania trwogi, łącząca biologiczny motyw przetrwa-
nia ze świadomością własnego istnienia pozwala zrozumieć wiele zacho-
wań człowieka, sprowadzając je do głównego motywu radzenia sobie  
z lękiem przed śmiercią. Pomaga w ten sposób wyjaśnić, jak unikając jed-
nego cierpienia, wynikającego ze świadomości własnej skończoności, lu-
dzie mogą popadać w inne cierpienie, związane z problemami psychicz-
nymi i fizycznymi, kiedy formy obrony przed lękiem przed śmiercią są 
z różnych powodów niewystarczające. Nie wyjaśnia jednak pragnienia 
śmierci u osoby cierpiącej, ani postępującej wraz z wiekiem akceptacji 
własnej śmierci czy też faktu sprzeciwiania się konwencjom, tworzenia 
nowych idei, zmian przekonań światopoglądowych i religijnych (por. Ru-
sarczyk 2008; Oleś 2008).

 Co więcej, warto tu chyba podkreślić, za innymi autorami, że świa-
domość własnej śmiertelności to nie tylko źródło „specyficznie ludzkiej 
tragedii”, ale też i „specyficznie ludzkiej glorii”, „natchnienia najwspa-
nialszych z ludzkich wzlotów”, „pobudki do twórczego zrywu”– jak pisze  
Z. Bauman, przestrzegając za Borgisem: „cokolwiek się w życiu ludzkim 
liczy, liczy się dlatego, że życie ludzkie ma kres i że ludzie o tym wiedzą. 
Cokolwiek ludzie robią, nabiera sensu dzięki tej wiedzy. Gdyby się kie-
dyś udało im śmierć pokonać – wszystkie te sprawy, jakim oddają się  
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i nad jakimi pracują mozolnie, by nadać jakiś cel swemu absurdalnie 
ulotnemu życiu, straciłyby znaczenie”. „To tylko marzenie o nieśmiertel-
ności wypełnia życie śmiertelników sensem, zaś życie wieczne, gdyby się 
kiedykolwiek ziściło, byłoby sensu pozbawione” (Bauman 2000, s. 255–
256). Nie chodzi zatem o to, by znieść śmiertelność – bo takie życie by-
łoby nie do zniesienia, ale by nauczyć się żyć ze świadomością tymczaso-
wości wszystkiego, docenić wartość życia i umieć twórczo wykorzystać 
ten „darowany czas”. 

 Jak podkreśla wielu autorów, lęk przed niebytem leży u podstaw wszel-
kich innych lęków (por. Dodziuk 2001; Yalom 2008) i może – zwłaszcza 
kiedy jest nieświadomy i nieprzepracowany, ale także wtedy, gdy narzu-
ca się nieubłaganie z całą oczywistością w codziennym doświadczeniu – 
rządzić naszym życiem, stając się przyczyną wielu problemów i cierpień. 
Unikanie konfrontacji z nim, ucieczka w kolejne obrony przysparza jedy-
nie cierpienia i paradoksalnie – przyspieszyć może kres życia, a z pewno-
ścią odbiera radość jego przeżywania. 
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