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NADZIEJA NA NIEŚMIERTELNOŚĆ. 
O SPOSOBACH RADZENIA SOBIE 

ZE ŚWIADOMOŚCIĄ WŁASNEJ ŚMIERCI 
 
 
Woody Allen: „Nie chcę osiągnąć nieśmiertelności poprzez swoje dzieła, 
chcę osiągnąć nieśmiertelność nie umierając.”1 
 
 

śród istot żywych tylko człowiek dysponuje rozwiniętą 
samoświadomością, która wprawdzie daje mu pozycję 
uprzywilejowaną, jest również źródłem uporczywego niepokoju 

związanego z perspektywą własnej śmierci. Samoświadomość jest podstawą 
kształtowania się własnej tożsamości - poczucia własnej odrębności i 
niepowtarzalności oraz podobieństwa i przynależności do innych. Wprawdzie nikt 
spośród żyjących nie doświadczył własnej śmierci (pomijając niejednoznaczne 
przeżycia śmierci klinicznej wśród nielicznych), to właśnie dzięki świadomej 
przynależności do świata ludzi, którzy - jak uczy kilkutysięczna historia ludzkości - 
nieuchronnie umierają, nikt przy zdrowych zmysłach nie wątpi we własną śmierć. 
Konfrontacja biologicznego instynktu przetrwania ze świadomością nieuchronnej 
śmierci rodzi lęk, z którym człowiek musi żyć i sobie radzić. 

 W ciągu ponad dwudziestu lat, które minęły od czasu powstania Teorii 
Zarządzania Trwogą (Terror Management Theory) autorstwa Greenberga, Solomona 
i Pyszczyńskiego2 przeprowadzono wiele znaczących badań nad sposobami radzenia 
sobie z lękiem przed śmiercią. Afirmacja wartości własnej osoby oraz obrona 
akceptowanego światopoglądu (porządku w świecie) są głównymi sposobami radzenia 
sobie ze świadomością śmierci3. 

Afirmacja własnej osoby odbywa się na różne sposoby: poprzez podkreślanie 
społecznych więzi i nasilone pragnienie utrzymywania bliskich relacji z osobami 
znaczącymi4, poczucie symbolicznej lub dosłownej (pozagrobowej) nieśmiertelności5. 

                                                
1 M. Dechesne., T. Pyszczynski., J. Arndt, S. Ransom, K.M. Scheldon, A. Knippenberg, J. Janssen, 
Literal and symbolic immortality: the effect of evidence of literal immortality on self-esteem striving 
in response to mortality salience. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, nr 4, s. 722-737. 
2 J.Greenberg, T. Pyszczynski, S. Solomon, The causes and consequences of a need for self-esteem: A 
terror management theory. W: R.F. Baumeister (red.), Public self and private self, Springer-Verlag, 
New York 1986, s. 189-212. 
J. Greenberg, S. Solomon, T. Pyszczynski, Terror management theory of self-esteem and cultural 
worldview. Empirical assessments and conceptual refinements. W: M. Zanna (red.), Advances in 
experimental social psychology. Academic Press, San Diego CA 1997, s. 61-139. 
3 C.R. Cox, J. Arndt, J. Greenberg, T. Pyszczynski, A. Abdollahi, S. Solomon, Terror management and 
adults’ attachment to their parents: the safe haven remains. Journal of Personality and Social 
Psychology, 2008, nr 4, s. 696- 717. 
4 Tamże. 
5 M. Dechesne., T. Pyszczynski., J. Arndt, S. Ransom, K.M. Scheldon, A. Knippenberg, J. Janssen, 
Literal and symbolic . dz. cyt.  
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Pod wpływem aktywizacji myśli o własnej śmierci (mortality salience) jednostka 
spostrzega świat bardziej stereotypowo, dokonuje surowszych ocen osób łamiących 
uznane przez nią zasady moralne, faworyzuje członków własnej grupy, a także 
preferuje typowych przedstawicieli grup obcych, nawet jeśli nietypowość oznacza 
podobieństwo do „ja” jednostki6.  

W zakresie sposobów radzenia sobie ze świadomością własnej śmierci można 
mówić nie tylko o ogólnych prawidłowościach, lecz także różnicach indywidualnych 
związanych z osobowością oraz przekonaniami religijnymi jednostki. 

  
1. Style przywiązania do ludzi 
 
W nawiązaniu do teorii przywiązania Bowlbiego7 oraz badań empirycznych 

Ainsworth8, Bartolomiew i Horowitz wyodrębniają dwie podstawowe zmienne 
psychologiczne określające styl przywiązania dorosłej jednostki do ludzi: poziom lęku 
społecznego (związany z samooceną jednostki) oraz poziom unikania (związany z 
obrazem innych ludzi). Ze względu na te zmienne wyróżnia się cztery style 
przywiązania: bezpieczny styl przywiązania określany jest przez pozytywny obraz 
własnej osoby i innych ludzi (niski poziom lęku oraz unikania); zaabsorbowany styl 
przywiązania wiąże się z negatywnym obrazem własnej osoby i pozytywnym obrazem 
innych ludzi (wysoki poziom lęku i niski unikania); lękowy styl przywiązania 
występuje u osób z negatywnym obrazem własnej osoby i innych ludzi (wysoki 
poziom lęku i unikania) oraz styl unikowy charakteryzuje ludzi z pozytywnym 
obrazem własnej osoby i negatywnym innych ludzi (niski poziom lęku, wysoki poziom 
unikania)9.  

Badania Mikulincera i Floriana10 wykazały różnice w zakresie radzenia sobie z 
lękiem przed śmiercią wśród osób o różnych stylach przywiązania. Osoby o 
bezpiecznym stylu przywiązania, charakteryzujące się zarówno pozytywnym obrazem 
własnej osoby jak i świata w sytuacji doświadczania lęku przed śmiercią nasilają 
pragnienie utrzymywania intymnych relacji z innymi ludźmi oraz przekonanie o 
własnej symbolicznej nieśmiertelności. Poczucie bezwarunkowej akceptacji ze strony 
bliskich sprawia, że osoby z bezpiecznym stylem przywiązania odnajdują ukojenie w 
relacjach z innymi, nie uciekając się do obronnego zniekształcania obrazu świata. W 
przeciwieństwie do nich osoby lękowe oraz osoby unikające bliskich relacji 
społecznych nie potrafią opanowywać wzbudzonego lęku przed śmiercią poprzez 
pragnienie bliskich relacjach z innymi, ponieważ ich obraz świata jest 
niejednoznaczny i raczej negatywny. Alternatywnym sposobem radzenia sobie z 
lękiem przed śmiercią tych osób jest obrona akceptowanego porządku w świecie, 
czego przejawem jest surowsze niż zwykle (w warunkach braku aktywizacji myśli o 
własnej śmierci) ocenianie osób łamiących uznane normy postępowania. Osoby 
lękowe, w przeciwieństwie do osób unikających bliskich relacji interpersonalnych, nie 

                                                
6 J. Greenberg, S. Solomon, J. Arndt, A basic but uniquely human motivation: terror management. 
W: J. Shah (red.), Handbook of motivation science. Guilford Press, New York 2008, s. 114-134. 
7 J. Bowlby, Attachment and loss: Attachment Basic Books, New York 1969. 
8 M.D.S. Ainsworth, Attachments beyond infancy. American Psychologist, 1989, t. 44, s. 709-716. 
9 K. Bartholomew, L.M. Horowitz, Attachment styles among young adults: a test of a four-category 
model. Journal of Personality and Social Psychology, 1991, nr 2, s. 226-244. 
10 M. Miculincer, V. Florian, Exploring individual differences in reactions to mortality salience: does 
attachment style regulate terror management mechanisms? Journal of Personality and Social 
Psychology, 2000, nr 2, s.260-273. 



NADZIEJA JAKO ZADANIE 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 15 

potrafią jednak efektywnie tłumić myśli o śmierci, które pozostają chronicznie 
dostępne zarówno na poziomie ich świadomości jak i podświadomości11.  

Podobnie badania Cox i współpracowników dowodzą znaczącej roli 
bezpiecznych relacji z ludźmi w opanowywaniu lęku przed śmiercią. Nie tylko w 
okresie wczesnego dzieciństwa, lecz również w okresie dorosłości relacje z rodzicami 
mogą pełnić rolę bufora łagodzącego lęk przed śmiercią. Osoby badane, które po 
wzbudzeniu lęku przed śmiercią przypominały sobie pozytywną relację z matką 
efektywniej tłumiły myśli o śmierci aniżeli badani przywołujący w pamięci negatywną 
relację z matką lub dowolny (pozytywny lub negatywny) kontakt ze znajomymi. 
Wizualizacja rodzica, a także bliskiego przyjaciela w warunkach aktywizacji lęku 
przed śmiercią prowadziła do bardziej pozytywnych skojarzeń na temat własnej osoby 
oraz osłabiała potrzebę karania obcej osoby łamiącej uznane normy społeczne w 
porównaniu z grupą, w której badani przypominali sobie nowo poznaną osobę. 
Psychiczna dostępność bliskich osób prowadziła do afirmacji własnego „ja” i mniej 
obronnego stosunku do świata. Wzbudzony lęk przed śmiercią nasilał potrzebę 
afirmacji relacji z bliskimi: badani w tym stanie formułowali bardziej pozytywne (i 
mniej negatywne) opinie na temat własnych matek aniżeli grupa kontrolna, w której 
wzbudzano lęk przed bólem zęba12.  

Badania Cox wykazały również różnice indywidualne w sposobach radzenia 
sobie z lękiem przed śmiercią, związane ze stylem przywiązania. W warunkach 
wzbudzonego lęku przed śmiercią osoby badane (w okresie wczesnej dorosłości) 
miały możliwość zadysponowania bezpłatnymi minutami na rozmowy telefoniczne. 
Do podziału minut wybrano takie osoby jak: intymny partner, rodzic, przyjaciel tej 
samej płci, brat/siostra. Wśród osób o niskim poziomie unikania bliskich relacji z 
ludźmi wyższy poziom lęku przywiązaniowego pozytywnie korelował z ilością czasu 
przeznaczaną na rozmowy z rodzicem, natomiast niższy poziom tego lęku wiązał się z 
większą ilością czasu planowanego na rozmowy z intymnym partnerem. Uzyskany 
rezultat dowodzi, iż dla opanowania lęku przed śmiercią decydujące są 
wczesnodziecięce relacje z osobami znaczącymi. Osoby charakteryzujące się 
bezpiecznym stylem przywiązania (niskim poziomem lęku i unikania) nie tylko 
zaspokoiły podstawową potrzebę bliskości z rodzicami w dzieciństwie, lecz również w 
okresie wczesnej dorosłości (którego dotyczyły badania) potrafiły nawiązać 
bezpieczne relacje z intymnym partnerem. Dlatego w sytuacji wzbudzonego lęku 
przed śmiercią szukały ukojenia w kontakcie z partnerem, równie bezpiecznym jak 
kiedyś rodzice. Inaczej przedstawiała się sytuacja osób o mniej optymalnych stylach 
przywiązania. Osoby lękowe (z niskim poziomem unikania), które w przeszłości nie 
osiągnęły bezpiecznych relacji z rodzicami, nie potrafią również w życiu dorosłym 
nawiązywać bezpiecznych relacji partnerskich. W sytuacji wzbudzonego lęku przed 
śmiercią, mając do wyboru osoby z którymi nie czuły się i nie czują nadal bezpiecznie 
(rodzice lub partnerzy), wybierają rodziców- prototyp ich relacji ze światem, lecz 
także źródło nieustającego cierpienia13. 

                                                
11 M. Miculincer, V. Florian, R. Tolmacz, Attachment styles and fear of personal death: A case study of 
affect regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 1990, nr 58, s. 273- 280. 
12 C.R. Cox, J. Arndt, J. Greenberg, T. Pyszczynski, A. Abdollahi, S. Solomon, Terror management and 
adult’s attachment to their parents: the safe haven remains. Journal of Personality and Social 
Psychology, 2008, nr 4, s. 696- 717. 
13 Tamże. 
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2. Zasoby samoregulacyjne 
 
Kolejną zmienną decydującą o efektywności radzenia sobie z lękiem przed 

śmiercią jest zdolność jednostki do samokontroli. Zgodnie z koncepcją samoregulacji 
Baumeistera i Heathertona człowiek dysponuje ograniczonymi możliwościami 
kontroli własnych procesów psychicznych (emocji, myśli, spostrzegania) oraz 
zachowań. Kontrola różnorodnych procesów psychicznych i zachowań sterowana jest 
przez wspólne źródło (ośrodek samoregulacji), które podlega wyczerpywaniu się. Jeśli 
zatem jednostka angażuje się w zachowania wymagające wysiłku samoregulacyjnego, 
kolejne zadania w innej sferze życia wymagające dalszej samokontroli, wykonuje 
mniej efektywnie14. 

Badania Gailliota, Schmeichela i Baumeistera pokazują, że opanowywanie 
trwogi przed śmiercią jest procesem wyczerpującym zasoby samoregulacyjne oraz 
wymagającym posiadania takich zasobów. Osoby o słabszej osobowościowej 
samokontroli charakteryzują się silniejszym lękiem przed śmiercią oraz większą 
dostępnością myśli z nią związanych. Także sytuacyjne osłabienie zdolności do 
samokontroli powoduje wzrost dostępności myśli o śmierci. W badaniach Gailliota i 
współpracowników osoby badane, które wcześniej wykonywały wyczerpujące 
samoregulację zadania nie związane z tematyką śmierci, następnie gorzej radziły 
sobie z lękiem przed śmiercią (słabiej go tłumiły) oraz intensywniej korzystały z 
obronnych form radzenia sobie z nim. Podobnie w drugą stronę: osoby poddane 
wcześniej procedurze aktywizacji myśli o śmierci wykonywały mniej efektywnie 
zadania wymagające samokontroli (np. zadanie Stroopa, zadania wymagające 
myślenia analitycznego, czy wytrzymałości psychicznej)15.  

Jeżeli radzenie sobie z lękiem przed śmiercią wymaga udziału procesów 
samoregulacji, to osoby chronicznie przeżywające tego typu lęki są narażone na 
trwale osłabioną zdolność kontroli własnych zachowań w innych sferach życia. Lęk 
przed śmiercią współwystępuje z lękiem przed ludźmi, a chronicznie dostępny na 
poziomie świadomości domaga się nieustającego radzenia sobie z nim. Należy sądzić, 
że osoby lękliwe mniej efektywnie dbają o swoje zdrowie, rozwój psychiczny, karierę 
zawodową itp., ponieważ znaczną część energii samoregulacyjnej wykorzystują na 
nieskuteczne opanowywanie własnych lęków, zarówno przed ludźmi jak i 
nieuchronnie czekającą je śmiercią.  

 
3. Religijność 
 
Czy ludzie religijni, wierzący w życie pozagrobowe, mniej boją się śmierci lub 

inaczej radzą sobie z lękiem przed śmiercią w porównaniu z osobami niewierzącymi? 
Wiara w życie pozagrobowe może równocześnie osłabiać lęk przed unicestwieniem 
jak i nasilać lęk przed nieznanym, na przykład karą za popełnione czyny na ziemi. 

Badania Dechesne i współpracowników pokazują, iż wiara w dosłowną 
(pozagrobową) nieśmiertelność może osłabiać pragnienie symbolicznej 
nieśmiertelności. W warunkach aktywizacji myśli o śmierci osoby badane zapoznające 
się z argumentami „za” nienaturalnym pochodzeniem przeżyć towarzyszących śmierci 
klinicznej w porównaniu z osobami konfrontowanymi ze stanowiskiem głoszącym 

                                                
14 R.F. Baumeister, T.F. Heatherton, Self-regulation failure: An overview. Psychological Inquiry, 1996, 
s. 1-15; por. R.F. Baumeister, K.D. Vohs, Self-regulation and the executive function of self. W: M.R. 
Leary, J.P. Tangney (red.), Handbook of self and identity. Guilford Press, New York 2003, s. 197-217. 
15 M.T. Gailliot, B.J. Schmeichel, R.F. Baumeister, Self-regulatory processes defend against the threat 
of death: effects of self-control depletion and trait self-control on thoughts and fears of dying. 
Journal of Personality and Social Psychology, 2006, 1, s. 49-62. 
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naturalny charakter tych zjawisk, wykazywały słabszą potrzebę potwierdzania 
poczucia własnej wartości oraz mniej obronny (karzący) stosunek wobec osób 
łamiących uznawane przez nie wartości. Bardziej obronny sposób reagowania na 
pojawiające się myśli o własnej śmierci w grupie przekonywanej o nieistnieniu życia 
pozagrobowego nie wiązał się jednak z przeżywaniem silniejszych emocji 
negatywnych16.  

Autorzy omawianego badania formułują hipotezę substytucji: wiara w literalną 
(dosłowną) nieśmiertelność oraz potrzeba nieśmiertelności symbolicznej są dwoma 
odrębnymi i w pewnym stopniu przeciwstawnymi sposobami radzenia sobie ze 
świadomością własnej śmierci. 

 
3.1. Wewnętrzna i zewnętrzna orientacja religijna 
Allport i Ross wyróżniają dwie postawy wobec religii wśród osób wierzących. 

Wewnętrzna religijność polega na traktowaniu religii jako wartości autonomicznej, 
nadrzędnej, organizującej życie jednostki we wszystkich sferach życia. Jednostki o 
takiej postawie mają silnie zinternalizowane poglądy religijne. Zewnętrzna religijność 
natomiast wiąże się z instrumentalnym traktowaniem religii jako środka do osiągania 
różnorodnych „ziemskich” korzyści, takich jak równowaga psychiczna czy nawiązanie 
pożądanych relacji społecznych17.  

Eksperymentalne badania Jonas i Fischera18 wykazały, że osoby o wewnętrznej 
religijności w warunkach afirmacji postaw religijnych oraz aktywizacji myśli o własnej 
śmierci wykazywały się słabszą obronnością własnego (świeckiego) światopoglądu, a 
także efektywniej tłumiły myśli związane ze śmiercią w porównaniu z osobami o 
zewnętrznej orientacji religijnej. Uzyskany rezultat pozostaje spójny z wcześniejszymi 
korelacyjnymi badaniami pokazującymi, iż osoby o wewnętrznej religijności 
charakteryzują się stabilnością emocjonalną, efektywną samokontrolą, dobrostanem 
psychicznym, a także ufnym osobistym stosunkiem do Boga, w przeciwieństwie do 
osób o zewnętrznej religijności wykazujących się neurotyzmem, uprzedzeniami, 
nieufnym, lękowym stosunkiem do Boga19. 

 Podział na religijność zewnętrzną i wewnętrzną jest obecnie krytykowany z 
powodu postępującej laicyzacji społeczeństw Zachodu, na skutek której liczba osób 
aktywnie korzystających z praktyk religijnych z powodów utylitarnych gwałtownie 
maleje. W zlaicyzowanym świecie terapeutyczne funkcje religii przejęła psychologia, 
astrologia, internet i środki masowego przekazu oferujące często powierzchowne lecz 
atrakcyjne dla wielu ludzi formy pomocy w przystosowaniu się do życia. Innym 
podnoszonym argumentem krytycznym jest nieuwzględnienie w koncepcji Allporta i 
Rossa postaw wobec religii wśród osób niewierzących oraz sposobu przetwarzania 
informacji o religii20.  

                                                
16 M. Dechesne, T. Pyszczynski, J. Arndt, S. Ransom, K.M. Scheldon, A. Knippenberg, J. Janssen, 
Literal and symbolic immortality: the effect of evidence of literal immortality on self-esteem striving 
in response to mortality salience. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, nr 4, s.722-737. 
17 G.W. Allport, J.M. Ross, Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and 
Social Psychology, 1967, nr 5, s. 432-443. 
18 E. Jonas, P. Fischer, Terror management and religion: evidence that intrinsic religiousness 
mitigates worldview defense following mortality salience. Journal of Personality and Social 
Psychology, 2006, nr 3, s.553-567. 
19 Tamże. 
20 D.M. Wulff, Psychology of religion: Classic and contemporary views. Wiley, New York 1991. 
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3.2. Dosłowne i symboliczne przetwarzanie informacji religijnych  
 Na podstawie dwóch dymensji cech: wiary w transcendentalną rzeczywistość 

oraz sposobu przetwarzania informacji religijnych, Wulff wyróżnił cztery postawy 
wobec religii: (1) dosłowną religijność (literal inclusion) - typową dla osób 
dogmatycznych, dosłownie interpretujących przekaz biblijny; (2) dosłowny ateizm 
(literal exlusion) - dotyczący osób niewierzących, odrzucających religię z powodu 
braku naukowych dowodów; (3) symboliczną religijność (symbolic inclusion) - 
charakteryzującą osoby religijne, tolerancyjne, interpretujące przekaz religijny w 
symboliczny, indywidualny sposób;(4) symboliczny ateizm (symbolic exlusion) - 
obejmujący osoby niewierzące, tolerancyjne wobec osób o rozmaitych 
światopoglądach21. 

W badaniach Dezutera i współpracowników22 szukano zależności między 
postawami wobec religii (według koncepcji Wulffa) a postawami wobec śmierci. W 
zakresie tej ostatniej zmiennej uwzględniono cztery postawy: neutralną (traktującą 
śmierć jako naturalny koniec życia); akceptującą (traktującą śmierć jako przejście do 
innego, lepszego życia); lękową (myślenie o śmierci wywołuje lęk) oraz unikową 
(unikanie tematyki śmierci). Osobami badanymi byli zarówno ateiści jak i osoby 
wierzące (w większości katolicy) w okresie od wczesnej dorosłości po późną starość. 
Kontrolowano subiektywne poczucie zdrowia oraz wiek życia jako te zmienne, które 
mogą modyfikować zależności między postawami wobec religii a stosunkiem do 
śmierci. Badania wykazały, że dosłowna i symboliczna religijność sprzyja postawie 
akceptacji wobec śmierci. Z kolei symboliczny ateizm pozytywnie, a dosłowna 
religijność negatywnie korelowały z postawą neutralną wobec śmierci. Dosłowne 
przetwarzanie informacji zarówno wśród osób wierzących jak i ateistów wiązało się 
także z postawą lękową i unikową wobec śmierci.  

Uzyskane rezultaty pozwalają wnioskować, że akceptacja religii (wiara w 
pozagrobową rzeczywistość) nie jest wystarczającym remedium na lęk przed śmiercią. 
Kluczowym dla skutecznego opanowania lęku jest sposób przetwarzania informacji o 
świecie i religii: abstrakcyjny, otwarty poznawczo, tolerancyjny wobec odmiennych 
przekonań. Z kolei konkretne przetwarzanie informacji, obronny styl funkcjonowania 
poznawczego (deprecjonujący odmienne poglądy od własnych) współwystępują z 
lękiem przed śmiercią. Badania Dezutera mają charakter korelacyjny, nie pozwalają 
więc orzec, która z badanych zmiennych jest przyczyną, a która skutkiem: czy lęk 
przed śmiercią powoduje obronne funkcjonowanie poznawcze, czy odwrotnie: 
obronny, konkretny styl funkcjonowania poznawczego wywołuje lęk przed śmiercią. 
Omawiane wcześniej badania dotyczące znaczenia stylu przywiązania do ludzi dla 
sposobu radzenia sobie z lękiem przed śmiercią sugerują poszukiwanie pierwotnych 
przyczyn wzmożonego lęku przed śmiercią nie w stosunku do samej religii, lecz w 
relacjach z innymi ludźmi. Prawdopodobne jest, że lękowy styl przywiązania dziecka 
do matki, powstający w pierwszych latach życia dziecka, sprzyja konkretnemu 
przetwarzaniu informacji o świecie i religii, a w dalszej konsekwencji ułatwia 
pojawienie się lęku przed śmiercią.  

 
 

                                                
21 Tamże. 
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of religion and death attitudes: distinguishing between religious belief and style of processing 
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