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Jerozolima – miasto, 
w którym śmierć 
stała się Paschą
Śmierć naszą „siostrą”

Panie, bądź pochwalony

Przez naszą siostrę – śmierć cielesną,

Której żaden żyjący człowiek 

ujść nie zdoła.

Biada tym, którzy w grzechu 

śmiertelnym konają.

Błogosławieni ci,

Którzy odnajdują się 

w Twojej świętej woli,

Albowiem po raz wtóry

Śmierć im krzywdy nie uczyni
1

. 

Canticum fratris Solis, czyli Pieśń  
słoneczna autorstwa św. Franciszka  
z Asyżu, której fragment przywo- 
łałem, to wspaniałe uwielbienie 
Boga płynące z ufnej wiary włoskiego  
Biedaczyny oraz z jego zachwytu nad 
pięknem i porządkiem, jakie panują 
w stworzonym świecie. W świetle 
wiary w Boga nawet świadomość 
własnej śmiertelności nie burzy 
naszej wdzięczności wobec Stwór-
cy, ponieważ śmierć cielesna oży-
wia w nas pragnienie wieczności. 
Dlatego od św. Franciszka możemy 
uczyć się „zbratania” ze wszystkim, 
co wpisane w naturę tego świa-
ta, w tym również z umieraniem 
i śmiercią cielesną. To przecież 

„nasza siostra”, a więc nie moż-
na stawiać jej poza nawias praw-
dy o życiu człowieka i wypierać ze 
świadomości indywidualnej i zbio-
rowej. Takie podejście sprawia, że 
chrześcijańskie przesłanie memen-

to mori nie ma na celu odbierać ra-

1 W. Niewęgłowski, Podnoszę z ziemi 

mój głos, Paryż 1990, s. 26.

dości życia i budzić przykrych myśli, 
lecz stanowi arcyważne przypo-
mnienie o wartości doczesnego ży-
cia. O tym, że jest ono wspaniałym 
darem od Stwórcy, a jednocześnie 
w sensie metaforycznym jest jednym 
mgnieniem oka wobec wieczności. 
A zatem pozostaje przyjąć posta-
wę ogromnej wdzięczności wobec 
Dawcy życia oraz wykorzystać ten 
krótki czas na wejście na tę jedyną 
drogę, która prowadzi do jedyne-
go prawdziwego życia – mam tyl-
ko to jedno życie, jedną szansę, aby 
oddać siebie Jezusowi Chrystusowi. 
To przecież On powiedział: Ja je- 

stem drogą i prawdą, i życiem. Nikt 

nie przychodzi do Ojca inaczej jak  

tylko przeze Mnie (J 14,6).
Pascha, której Jezus dokonał w Je-
rozolimie, czyni wszystko nowym 

– również śmierć człowieka nabie-
ra nowego sensu, staje się „naszą 
siostrą”, ale pod pewnym warun-
kiem. Święty Franciszek w swoim 
hymnie na cześć Stwórcy wska-
zuje na grzech, który uśmier-
ca po raz wtóry. Dokładnie 
tę samą myśl przekazuje 
nam objawienie św. Jana  
zawarte w Apokalipsie: 
I ujrzałem niebo nowe 

i ziemię nową, bo pierw-

sze niebo i pierwsza zie-

mia przeminęły, i morza już nie ma. 

I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe 

ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 

przystrojone jak oblubienica zdob-

na w klejnoty dla swego męża. I usły-

szałem donośny głos mówiący od tronu: 

Oto przybytek Boga z ludźmi: i za-

mieszka wraz z nimi, i będą oni jego lu-

dem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze 

z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już 

odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzy-

ku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, 

bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł 

Zasiadający na tronie: Oto czynię 

wszystko nowe. I mówi: Napisz: Sło-

wa te wiarygodne są i prawdziwe. 

I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega,  

Początek i Koniec. Ja pragnącemu  

dam darmo pić ze źródła wody  

życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę  

Bogiem dla niego, a on dla mnie 

będzie synem. A dla tchórzów, nie-

wiernych, obmierzłych, zabój- 

ców, rozpustników, guślarzy,  

bałwochwalców i wsze- 

lakich kłamców: udział  

w jeziorze goreją- 

cym ogniem i siar- 

ką. To jest śmierć 

druga 
(Ap 21,1-8). 
J e r o z o l i m a  
to miejsce, 
w którym 
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tragiczność śmierci dzięki zwycię- 
stwu Chrystusa zostaje przekuta  
w nowy początek. Czy z perspek-
tywy psychologicznej chrześcijań-
ska wiara w zmartwychwstanie 
i niebo oraz piekło („śmierć druga”) 
ma znaczenie w doświadczeniu  
umierania? 

Psychologia umierania

Elisabeth Kübler-Ross, amerykańska  
psychiatra i jeden z pionierów  
ruchu hospicyjnego2, stwierdza, że 
charakterystyczną cechą naszych 
czasów jest negacja naszej śmier-
telności. Człowiek, postrzegając 
śmierć jako ostateczny kres ludzkich 
możliwości osiągnięcia szczęścia, 
odczuwa ogromny dyskomfort psy-
chiczny, który poddaje w wątpliwość 
sens wszelkiego wysiłku i kwestio-
nuje sens życia. Dlatego nie umiejąc 
sobie z tym poradzić, ludzie zaczy-
nają traktować śmierć jako tabu. Po-
dobnie jest z cierpieniem. Jeśli nie 
potrafimy dostrzec w nim jakiej-
kolwiek wartości, to wówczas staje 
się ono całkowicie bezsensowne 
i destrukcyjne. Dlatego ludzie nie 
potrafią zaakceptować cierpienia, 
gdy ono ich doświadcza. Negacja  
naszej śmiertelności wiąże się z tym, 
że śmierć jest zjawiskiem nieak-
ceptowanym społecznie. Postęp 
w nauce i medycynie, którego mo-
torem jest dążenie do przedłuża-
nia życia, przybiera formy walki ze 
śmiercią, a nie z chorobą. Jedno-

2 Zajmowała się tematyką tanatologicz-
ną, znana jest z takich książek jak: Roz-

mowy o śmierci i umieraniu, Życiodaj-

na śmierć, Śmierć, ostatni etap rozwoju,  
w których przekonuje, że akceptacja 
własnej skończoności pomaga odkryć 
prawdziwy sens życia.

cześnie wraz z rozwojem medycz-
nych środków wydłużania życia, 
coraz bardziej nasila się lęk przed 
śmiercią i w rezultacie wzmacnia  
się zaprzeczanie jej istnieniu. 
Śmierć staje się coraz bardziej zde-
humanizowana, umierający coraz  
częściej nie jest traktowany jako oso-
ba, lecz jako „przypadek kliniczny”. 
Zapomina się o tym, że człowiek 
śmiertelnie chory może także sam  
decydować o sobie, a ponadto jego  
cierpienie może być bardziej na-
silone w sferze duchowej niż tylko  
fizycznej. Zjawisko negacji śmierci  
ludzkiej przejawia się w tym, że 
człowiek nie potrafi pogodzić się 
z faktem własnej nieuchronnie zbli-
żającej się śmierci i nie umie spoj-
rzeć na śmierć z pokorą i godnością. 
Jednak, jak pokazuje samo życie, 
przejście od negacji do akceptacji  
jest możliwe. 
E. Kübler-Ross na podstawie badań 
śmiertelnie chorych osób wyróżnia  
pięć faz reakcji emocjonalnych 
w procesie umierania:
1. Zaprzeczenie, którego objawem 
jest szok, niedowierzanie i odrzu-
cenie wiadomości o bliskości i nie-
uchronności śmierci, które są zaporą 
wobec druzgocącej prawdy;
2. Gniew, kiedy nie można już za-
przeczyć prawdzie o nadchodzącej 
śmierci, pojawiają się uczucia roz-
drażnienia, urazy i obwiniania sie-
bie, innych, lekarzy, Boga; 
3. Targowanie się, które może prze-
jawiać się w negocjacjach z Bogiem 
bądź losem o przedłużenie życia, 
to samooszukiwanie się, że za dobre 
sprawowanie otrzymam nagrodę;
4. Depresja wynikająca z poczucia  
straty wszystkiego, co się kocha, 
może to być także depresja przygo-
towawcza ku oswojeniu się z myślą 
o własnej śmierci;

5. Pogodzenie się, czyli czas „osta-
tecznego wypoczynku przed długą 
podróżą”, może to być czas cichej 
spokojnej rezygnacji, smutku i mil-
czenia.
Autorka zaznacza, że nie wszyscy  
przechodzą przez wyróżnione 
stadia, a śmierć może wystąpić 
w każdym wcześniejszym stadium. 
Zależy to od postępów choroby 
i psychicznej wydolności chorego. 
Teoria Kübler-Ross jest często kry-
tykowana ze względu na sztywną 
kolejność tych etapów. Obecne ba-
dania pokazują, że niektóre osoby 
często cofają się o krok, albo są też 
tacy, którzy przechodzą przez etapy 
w zupełnie innej kolejności. Jednak-
że opisane w tym modelu postawy 
wobec śmierci mają potwierdzenie 
w ludzkim doświadczeniu. 
Spokojna, pełna pokory i godności  
akceptacja śmierci jest zakończe-
niem batalii o życie. Śmierć, tak 
jak i cierpienie, stanowi nieodłącz-
ną część życia. Takie traktowanie 
zjawiska śmierci jest wskaźnikiem 
dojrzałego podejścia do tej sfery 
ludzkiej egzystencji. Dlatego już 
od dzieciństwa człowiek powinien 
mieć styczność z umieraniem. Nie 
należy czynić z tego tematu tabu. 
Bycie przy umierającym człowieku  
jest właściwym sposobem na oswo-
jenie się ze śmiercią i pogodzenie  
się z własną śmiertelnością. Z tego  
względu umieranie w domu, w gro-
nie rodziny jest zwyczajem, do któ-
rego należałoby powracać w naszej 
kulturze.
Rozmowy prowadzone przez  
E. Kübler-Ross z osobami umiera-
jącymi, często w obecności kapela-
na szpitalnego, ukazują psychiczny 
proces dojrzewania do pogodzenia  
się ze śmiercią. Częstym elemen-
tem wyłaniającym się w trakcie 
tych rozmów jest odniesienie cho-
rego do własnej religijności, która  
pomaga mu znosić przedłużające 
się cierpienia i spojrzeć na śmierć  
z pokorą. 
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Wiara religijna w procesie 
umierania

Zdaniem Gordona Allporta, zaj-
mującego się związkiem religii  
i osobowości, to właśnie wiara  
religijna reprezentuje jedno z naj- 
ważniejszych źródeł jednoczącej fi-
lozofii życiowej, której zadaniem  
jest nadawanie celowości  i senso- 
wności działaniu ludzkiemu. Wy- 
niki badań prowadzonych na  
polu psychologii religii wskazują, 
że dojrzała religijność spełnia wiele 
różnych funkcji w osobowości czło-
wieka. Odpowiada na ludzką po-
trzebę poczucia sensu życia i świata, 
pozwalając odnajdywać wartość 
wszystkich sytuacji granicznych, 
czyli tych doświadczeń egzystencjal-
nych, które trzeba samemu przejść 
i nie można ich złożyć na barki  
kogoś innego (choroba, cierpienie, 
śmierć). Odpowiada także na po-
trzebę bezpieczeństwa, otwierając 
perspektywę transcendentną, obok 
biologicznej i społeczno-kulturo-
wej, w patrzeniu na różne zdarze-
nia w życiu, zwłaszcza te tragiczne. 
To uwalnia, a przynajmniej rów-
noważy poczucie zagrożenia, jakie 

pojawia się, gdy dostrzegamy, że 
nieodłącznym elementem życia jest 
przemijanie, niepewność i umiera-
nie. Józef Makselon w swoim stu-
dium z tanatopsychologii Struktura  

wartości a postawa wobec śmierci  
podkreśla, że lęk przed śmiercią 
jest reakcją niezależną od osobistej 
wiary religijnej, bez względu na jej  
głębię: 
Wierzący, będący w sytuacji wobec 

śmierci, nie jest w stanie przekroczyć 

biologii swego człowieczeństwa. Biolo-

gię człowieka charakteryzuje przemi-

jalność i związany z tym lęk, który 

jest jednym z najbardziej pierwot-

nych przeżyć w świecie ożywionym.  

Fizjologiczny i psychologiczny poziom 

lęku wobec śmierci nie jest więc winą, 

ani kwestią wiary (1983, s. 147). 
Religijność daje nadzieję na bliską  
i dalszą przyszłość, co pozwala na  
zachowanie równowagi psychicznej.  
Transcendentne odniesienie dla  
całego życia pomaga człowiekowi  
dostrzegać swoją religijną tożsa-
mość. Oznacza to, że jednostka  
doświadcza bezwzględnej, stałej  
i nieodwołalnej akceptacji ze strony  
osobowego Boga. Oczywiście po-
czucie akceptacji nie wyklucza  

pojawienia się trudności, jednakże 
ułatwia przeżywanie wszelkich kry-
zysów. Doświadczenie zbliżającej się 
śmierci może doprowadzić do zmian 
w sferze religijnej. Kiedy pojawia się 
pytanie: „Dlaczego muszę umierać?”, 
często okazuje się, że odpowiedź 
w oparciu o dotychczasową formę 
religijności jest już niewystarczająca. 
Wielu chorych, poszukując nadziei, 
dokonuje przekształcenia obrazu  
Boga, tak aby przynosił duchowe 
uzdrowienie. Można powiedzieć, 
że chodzi o przywołanie dojrza-
łych, „twórczych” obrazów Boga, 
umożliwiających duchowy wgląd, 
pokonanie rozpaczy i tworzenie 
nowej nadziei. Sytuacja psycholo-
giczna osoby umierającej wywie-
ra wpływ zwłaszcza na emocjonalny 
aspekt obrazu Boga. Pozytywne uczu-
cia w odniesieniu do Boga mogą 
po prostu budzić nadzieję potrzeb-
ną człowiekowi w każdym okresie 
życia, również w okresie umierania. 
A nadzieja potrafi scalać zdezorga-
nizowaną przez lęk przed śmiercią 
osobowość człowieka. 
Wykłady Kübler-Ross, zawarte 
w książce Życiodajna śmierć, o ży-

ciu, śmierci i życiu po śmierci, nawią-
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zują do wiary chrześcijańskiej 
jako odniesienia niezbędnego w zro-
zumieniu sensu cierpienia i zna-
czenia śmierci. Jest jasne, że wiara  
w Boga, który sam przyjął ludzką 
naturę i przeszedł przez śmierć, jest 
znaczącym czynnikiem w procesie 
przejścia od negacji do akceptacji  
śmiertelności człowieka: 
O co właściwie chodzi w Wielkim  

Piątku? Chyba o każdy z dni  

naszego życia. Wielu traktuje Wielki  

Piątek jako dzień żałoby z powodu  

ukrzyżowania Chrystusa. Ale bez  

Ukrzyżowania nie mielibyśmy 

Zmartwychwstania. A bez sztormów  

w życiu umierający nie wiedzieliby  

tego, co powinni wiedzieć w mo-

mencie śmierci i nie mogliby umierać 

w pokoju. Dlatego dziś, w Wielki  

Piątek, chcę mówić o życiowych sztor-

mach, o ich sensie i o tym, jak powin-

no wychowywać się dzieci, aby nie bały 

się ani życia, ani śmierci (1998, s. 117).
Życiowe sztormy, a więc różne 
przykre doświadczenia powodujące 
ból fizyczny, cierpienie psychiczne 
czy strapienie duchowe, mogą być 
szkołą wychowującą nas do dojrza-
łego podejścia do śmierci osób bli-
skich i do własnej śmiertelności. 
Krystyna de Walden-Gałuszko,  
w swoim dziele U kresu – opieka  

psychopaliatywna, czyli jak pomóc chore-

mu, rodzinie i personelowi medycznemu  

środkami psychologicznymi, również  
dostrzega związek między religij-
nością człowieka i jego stosun-
kiem do śmierci. Stwierdza, że  
chociaż większość chorych w Polsce  
to ludzie wierzący, to jednak udział  
ich wiary w przeżywaniu cierpienia  
i śmierci jest ogromnie zróżnico- 
wany. Dotyczy to zwłaszcza ludzi  
młodych lub w sile wieku. Wiara  
pojmowana tradycyjnie okazuje się  
często niewystarczająca, a trakto- 
wana instrumentalnie (obraz Boga  
spełniającego nasze prośby) pogłę-
bia samotność i poczucie opuszcze-
nia. Ponadto społeczeństwo coraz  
bardziej negujące prawdę o śmier- 
telności człowieka przyczynia się  
do osłabiania u wielu ludzi wiary  
w nieśmiertelność pochodzącą od 
Boga. Tym samym zwiększa się 
poczucie braku nadziei i celowości  
w życiu. 

Jeżeli wiara w Boga ma być pomocą  
w pogodzeniu się ze śmiercią, to  
koniecznie musi być to wiara silna,  
zbudowana na osobistej relacji  
z Bogiem. Musi to być religijność 
dojrzała, która przyjmuje prawdę  
o cierpieniu i śmierci jako zasadni- 
czą część pełnej prawdy o człowieku  
i jego życiu. Musi to być wiara, która 
potrafi odróżnić rezygnację i podda- 
nie się od gotowości do przyjęcia 

„woli Bożej” i akceptacji cierpienia  
i własnej skończoności. Musi to  
być wiara, która nie ulegnie rozbiciu  
w fazie buntu i rezygnacji, ale  
da siłę do przejścia przez te eta-
py umierania. Najwymowniejszym  
świadectwem działania wiary religijnej  
w dochodzeniu do akceptacji śmier-
ci są zaprezentowane przez Kübler-

-Ross w książce Rozmowy o śmierci  

i umieraniu wypowiedzi osób umie-
rających. Oto jedno z takich wyznań 
jako podsumowanie tego eseju: 
Chciałbym powiedzieć, że poznanie  

Chrystusa, naszego Zbawiciela, to nie tyl-

ko kwestia szczęścia, to bardzo głębokie 

i cudowne przeżycie, które przygoto-

wuje człowieka do wszelkich przeciw-

ności życiowych, jakie przed nim się 

piętrzą. Wszyscy musimy zetknąć się 

z przeciwnościami albo stanąć wobec 

choroby. Ale to wiara przygotowuje nas 

do ich przyjęcia, ponieważ człowiek wie, 

że jeśli ktoś do niego strzela z odległo-

ści dwudziestu stóp i nie trafia, to musi ist-

nieć jakaś inna siła, oprócz faktu, że 

jest spryciarzem czy szczęściarzem. Jest 

takie powiedzenie żołnierskie, że 

w okopach nie ma ateistów, i jest 

to prawdą. W okopie ludzie bardzo gar-

ną się do Boga. To nie kwestia szczęścia. 

To kwestia szukania i znalezienia  

tego, co ma dla nas Bóg (1998, s. 137).      
Jerozolima to miasto, w którym 
śmierć stała się Paschą. Męka, śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa Chry-
stusa stanowią nie tylko intelektu-
alną odpowiedź na pytanie o sens 
naszych cierpień i naszej śmier-
telności, ale przede wszystkim są 
prawdziwym źródłem życia, wobec  
którego śmierć możemy za św. Fran-
ciszkiem nazywać „naszą siostrą”. 

ks. dr Mirosław Piskozub,   

psycholog, wykładowca w Gdańskim  

Seminarium Duchownym
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