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Kończący się wiek dwudziesty charakteryzuje się niebywałym 
rozwojem wszystkich dziedzin nauki i techniki. Wzajemne przenikanie się 
poszczególnych dyscyplin skłania do stawiania tzw. problemów 
granicznych, oraz poszukiwania ich rozwiązań. Za takie graniczne 
zagadnienie można uznać pytanie: co to jest śmierć, kiedy ona następuje? 
Jest to bowiem problematyka z pogranicza biologii, medycyny i filozofii, 
zawierająca również poszukiwania określenia różnicy pomiędzy żywym i 
martwym.

O ile badania nad istotą życia2 interesują specjalistów różnych 
dziędzin od dawna, o tyle badania nad istotą śmierci inspirowane są 
współcześnie przez wzrastające możliwości techniki medycznej. Powodują 
one pojawianie się nowych zagadnień etycznych w odniesieniu do 
transplantacji organów, zapłodnienia in vitro, aborcji, eutanazji itp. We 
wszystkich tych zagadnieniach bardzo istotne jest ustalenie momentu 
śmierci. Aby móc to dokonać, trzeba wiedzieć czym jest śmierć.

Celem podjętych rozważań jest, na podstawie istniejących definicji 
medyczno-biologicznych i socj ologiczno-psychologicznych,
zaproponowanie nowej, jak się wydaje, pełniejszej definicji śmierci.

1 Jest to rozszerzona wersja referatu wygłoszonego na sympozjum naukowym Koła Studentów 
Filozofii Przyrody ATK (Olecko, kwiecień 1995 r.). Autor artykułu w przeciągu ostatnich lat 
pracował, jako dyplomowany pielęgniarz na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w 
jednym z warszawskich szpitali.
2 M. Heller, M. Lubański, Sz. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki, Warszawa 
1992,318-352.



1. DEFINICJE MEDYCZNO - BIOLOGICZNE

Najbardziej naturalnymi dziedzinami zajmującymi się zagadnieniem 
życia i śmierci są biologia i medycyna. Z tej też racji oczywistym wydaje 
się rozpoczęcie naszych rozważań właśnie od nich.

Śmierć jest zjawiskiem zdysocjowanym'. Oznacza to, że śmierć 
ogarnia tkanki i układy w różnym czasie. Powoduje to dezintegrację ustroju 
jako całości funkcjonalnej i kolejno trwałe wypadanie poszczególnych 
funkcji w różnej sekwencji czasowej. Zatem niektóre funkcje układów łub 
ich części mogą utrzymywać się w oderwaniu od innych już wcześniej 
obumarłych. Czas, po którym następuje śmierć poszczególnych tkanek 
zależy od ich wrażliwości na niedobór tlenu, który to niedobór zaburza 
przemianę materii i zmniejsza zapasy energetyczne tkanek i narządów w 
sposób niejednorodny. Uważa się, że śmiercią człowieka jako 
zintegrowanej jednostki jest definitywne ustanie krążenia krwi (kryterium 
krążeniowe) lub definitywne ustanie funkcji mózgu (kryterium mózgowe).

W klasycznej definicji śmierci czynnikiem kwalifikującym jest: 
ostateczne ustanie krążenia krwi2. Definicja ta miała i ma nadal praktyczne 
zastosowanie; obserwuje się jednak przypadki, gdy śmierć objęła już mózg, 
a krążenie krwi jest jeszcze czynne przez pewien czas. Posługujemy się 
wówczas tzw. nową definicją śmierci3. W jej ujęciu kryterium 
kwalifikującym jest śmierć mózgu.

Śmierć człowieka określana w oparciu o kryterium krążeniowe nie 
oznacza, że z jej nastąpieniem wszystkie tkanki i komórki są martwe. 
Podobnie też śmierć człowieka stwierdzona na podstawie kryterium śmierci 
mózgu jako całości nie oznacza, że z chwilą jej nastąpienia wszystkie części 
mózgu i jego komórki są już martwe. W przypadku śmierci mózgu 
traktowanej jako całości, czynnkiem kwalifikującym jest śmierć pnia 
mózgowego. Jej stwierdzenie jest warunkiem koniecznym, i 
wystarczającym, aby uznać śmierć mózgu jako całości. Tym samym 
uznajemy śmierć człowieka.

Przypomnijmy, że pień mózgu składa się: 1) z rdzenia
przedłużonego albo opuszki, 2) z mostu i 3) ze śródmózgowia. W 
neurologii klinicznej tylko te trzy odcinki mózgu przyjęto nazywać pniem 
mózgu4. Jest on aparatem regulującym wiele czynności odruchowo

1 Z. Rybicki, Intensywna terapia dorosłych, Gdańsk 1994, 575-576.
2 M. Sych, Rozważania o definicji śmierci, Służba zdrowia nr 43/44 (2438-39), 7-8.
3 Z. Rybicki, dz. cyt., 575-576.
4 W. Jakimowicz, Neurologia kliniczna w zarysie, Warszawa 1981, 22.



bezwarunkowych1. Diagnostyka śmierci człowieka w ujęciu definicji 
klasycznej opiera się wyłącznie na typowych objawach klinicznych ustania 
funkcji serca. Dla potwierdzenia ustania krążenia krwi nie są wymagane 
takie badania, jak np. oznaczenie rzutu minutowego serca, 
elektrokardiografia lub angiografia wieńcowa. Dostatecznie długi upływ 
czasu od chwili ustania krążenia doprowadza do utrwalenia zmian w innych 
układach i tkankach, czyniąc w nich zmiany nieodwracalne.

Diagnostyka śmierci człowieka w ujęciu tzw. definicji nowej opiera 
się na objawach klinicznych nieodwracalnego ustania funkcji pnia
mózgowego. Są one reprezentatywne dla śmierci mózgu jako całości.
Stwierdzone nieodwracalne uszkodzenie strukturalne mózgu jako
przyczyny zaniknięcia funkcji pnia mózgowego i wraz z upływem
dostatecznie długiego odcinka czasowego stanowią dowód śmierci mózgu 
jako całości. W takim przypadku nie są wymagane potwierdzenia śmierci 
mózgu poprzez takie badania, jak np. elektroencefalografia czy angiografia 
mózgowa.

Powyższy wywód obrazuje nie tylko istotne składniki diagnostyki 
śmierci w ujęciu klasycznym i tzw. nowym, ale także ewolucję samej 
koncepcji śmierci człowieka. Można mówić o trzech definicjach śmierci, 
które wymieniają czynniki kwalifikacyjne. Są to2:

1. Śmierć człowieka jako całości jest równoznaczna z
nieodwracalnym ustaniem krążenia krwi; niekoniecznie oznacza ono
natychmiastową śmierć wszystkich komórek ciała (definicja klasyczna).

2. Śmierć człowieka jako całości jest równoznaczna z
nieodwracalnym ustaniem funkcji mózgu; niekoniecznie oznacza to
natychmiastową śmierć innych układów (definicja tzw. nowa).

3. Śmierć mózgu jako całości jest równoznaczna z nieodwracalnym 
ustaniem funkcji pnia mózgu; niekoniecznie oznacza to natychmiastową 
śmierć wszystkich komórek mózgu (definicja tzw. nowa zmodyfikowana)3.

1 Tamże, 61.
2 Z. Rybicki, dz. cyt., 576.
3 Papieska Akademia Nauk podała przede wszystkim następującą definicję: „osoba umarła, 
gdy utraciła nieodwracalnie wszelkie zdolności integracji i koordynacji funkcji fizycznych i 
myślowych ciała”, jeśli chodzi o precyzację chwili śmierci stwierdziła: „śmierć następuje, gdy: 
a) spontaniczne funkcje serca i oddechu zanikają w sposób ostateczny, lub b) stwierdzono 
nieodwracalne ustanie wszelkich funkcji mózgu”. W rzeczywistości „śmierć mózgu jest 
prawdziwym kryterium śmierci, ponieważ zahamowanie ostateczne funkcji 
kardio-oddechowych prowadzi bardzo szybko do śmierci mózgu”, Karta Pracowników Służby 
Zdrowia, Watykan 1995, 107-108.



Wszelkiego rodzaju rozpoznanie jest umową medyczną 
stwierdzającą, że wystąpienie ustalonej liczby cech dynamicznych i 
statycznych stanowi zestaw kryteriów charakterystycznych dla konkretnej 
choroby lub stanu. Kryteria te formułowane w ujęciu historycznym 
podlegają również typowej ewolucji, wynikającej z doświadczenia 
medycznego zebranego z upływem czasu i wykorzystaniu danych 
statystycznych. Z reguły, po pewnym czasie funkcjonowania umowy 
okazuje się, że zestaw kryteriów jest nie dość liczny, aby umożliwiał pewne 
rozpoznanie. Wymaga on zatem ilościowego poszerzenia o nowe cechy lub 
przynajmniej o nowe metody. Jednakże kolejny okres doświadczenia 
lekarskiego i korzystanie ze statystyki matematycznej wskazują, że w tym 
ilościowo i jakościowo poszerzonym zestawie tylko kilka nielicznych 
kryteriów (objawów) ma znaczenie istotne; irme mają znaczenie jedynie 
dodatkowe. Rezultatem takiego podejścia do problematyki rozpoznania jest 
tendencja odwrotna do poprzedniej, tj. dążąca do zmniejszenia liczby cech 
znaczących.

W omawianym ujęciu diagnostyka śmierci także podlegała ewolucji
1 przewartościowaniom, przechodząc kolejne etapy1 :

- od śmierci całego człowieka do śmierci człowieka jako całości w 
wyniku definitywnego ustania krążenia krwi (definicja klasyczna),

- od śmierci człowieka jako całości w wyniku ustania krążenia krwi, 
do śmierci całego mózgu (definicja tzw. nowa),

- od śmierci całego mózgu do śmierci mózgu jako całości w wyniku 
śmierci pnia mózgowego (definicja tzw. nowa zmodyfikowana).

Tak sformułowane etapy ewoluowania definicji uwypuklają istotne 
znaczenie merytoryczne różnicy pomiędzy dwoma terminami2: „cały” i 
„jako całość”.

Termin „cały” oznacza wszystko bez reszty. W odniesieniu do 
śmierci oznacza ono śmierć wszystkich bez wyjątku składników obiektu 
analizowanego w aspekcie życia.

Natomiast termin ,jako całość” oznacza więź łączącą wszystkie 
składniki, które dzięki temu można by uważać za jeden żywy system3. W 
odniesieniu do śmierci powyższy termin oznacza zerwanie życiowe istotnej 
więzi pomiędzy składnikami obiektu analizowanego w aspekcie życia, 
natomiast nie oznacza, że wszystkie te składniki muszą być jednocześnie

' Z. Rybicki, dz. cyt., 576.
2 Tamże, 576.
3 T. Scibor-Rylska, Porządek i organizacja w przyrodzie, Warszawa 1974, 59.



martwe. Zmodyfikowane ujęcia śmierci człowieka określone na podstawie 
śmierci mózgu jako całości, jest wynikiem poszerzenia wiedzy medycznej 
w zakresie tanatologii, doświadczenia lekarskiego i wyników badań 
statystycznych. Stanowi ono dalszy postęp w praktyce intensywnej terapii, 
w której wyznacza nowe granice rozsądnej stosowalności. Wskutek tego 
działania medyczne stają się nie tylko bardziej rozsądne, ale i bardziej 
moralne. Kładzie to kres np. praktyce sztucznego wentylowania zwłok, 
stosowanej aż do wystąpienia spontanicznego zatrzymania krążenia krwi.

Zaprzestanie terapii w odpowiednim momencie, czyli w chwili 
śmierci człowieka pozwala nie tylko umknąć marnotrawstwa leków, sprzętu 
i sił ludzkich, ale także wcześniej i lepiej wykorzystać te możliwości do 
ratowania żyjących.

Z punktu widzenia biologów1, zakładając poprawność uzyskanych 
wyników badań można powiedzieć, że życie biologiczne jest nieustannym 
budowaniem i/lub odbudowywaniem wszystkich bez reszty elementów 
strukturalnych organizmu. Śmierć w tej perspektywie jawi się nie tyle jako 
rozpad, ile jako samo zaprzestanie procesu ciągłej odbudowy względnie 
rozwoju. Dowodzi tego nie tylko empiria regeneracji, ale, i to w znacznie 
szerszym sensie, fakt przemiany metabolicznej. Te zatem struktury, w 
których proces przemiany metabolicznej nie zachodzi lub zachodzić nie 
może, nie są prawdziwą częścią cyklu życiowego. Konsekwentnie nie 
powinny być uważane za żywe w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wirusy na 
przykład i plemniki nie powinny być traktowane jako byty żywe i stanowić 
punktu wyjścia dla rozważań nad istotą zjawisk biologicznych.

Według Jeana Vasserota2, śmierć to zniknięcie dynamicznej 
organizacji, której materia stale się odnawia, a forma trwa. Po śmierci 
składniki mineralne wprawdzie istnieją nadal, lecz zależnie od okoliczności 
bardziej lub mniej się rozpraszają. Przestała bowiem istnieć “informacja”, 
która je organizowała. Śmierć jest przede wszystkim nieprzewidzialnym i 
oddanym na łaskę przypadku rozproszeniem pierwiastków chemicznych 
uprzednio funkcjonujących harmonijnie. Zdaniem wymienionego autora, 
śmierć można określić terminem „dekompozycja”.

1 P. Lenartowicz, Elementy filozofii zjawiska biologicznego, Kraków 1984, 425.; por. Także: 
W.S. Pelton, Death & Postmortem Changes-Normal, Rare, Bizarre & Mysterious: Index o f  
New Information, Washington 1994.
2 J. Vasserot, Śmierć w królestwach roślin i zwierząt, w: Śmierć kres czy początek?, pr. zb. pod 
red.: C. Chabanis, Warszawa 1987, 45.



2. OKREŚLENIA POZABIOLOGICZNE

Po zapoznaniu się z propozycjami biologów i lekarzy, słusznym 
wydaje się prześledzenie literatury pod kątem innych ujęć śmierci. Tylko 
takie podejście gwarantuje całościowe ich zaprezentowanie, a w 
konsekwencji możliwość uchwycenia istoty samego zjawiska.

Stawianie na równi chwili śmierci ze śmiercią mózgową nie wynika 
automatycznie z faktów nauki empirycznej. Wiadomo, przecież że po 
śmierci mózgowej można za pomocą sztucznych środków utrzymać 
czynność takich narządów ludzkich jak serce, płuca, nerki, wątroba. 
Jednocześnie, mimo dalszego trwania tego rozszczepionego życia 
organicznego, dochodzimy, do jak się wydaje uzasadnionego, wniosku, że 
bez cielesnego substratu świadomości, wolności i uczuć, ziemska historia 
osoby ludzkiej dobiegła do końca. Zakłada się, iż człowieka zmarłego lub 
znajdującego się w ostatniej fazie biologicznego obumierania, nie 
pozbawiono żadnych szans do życia i zdrowia, a przede wszystkim 
żadnych szans do jakiejkolwiek ludzkiej działalności.

Zagadnienie śmierci jest bardzo złożone. Trudno jest je ująć 
jednoznacznie i w sposób ogólny. Postawa człowieka wobec śmierci nie 
jest na zawsze ustalona. Zmienia się ona pod wprywem własnych przeżyć i 
wywołanych przez nie rozważań. Pozorny “brak postawy” nie eliminuje 
tego problemu ze świadomości człowieka i wyraża stanowisko wobec 
śmierci i życia. Inaczej traktowana jest perspektywa śmierci własnej, 
inaczej kogoś bliskiego, a jeszcze jeszcze inaczej śmierć ludzi obcych. Ta 
ostatnia prawie niknie w naszym codziennym życiu. Śmierć naszych 
bliskich powoduje wstrząs. Zbliżająca się śmierć własna napawa lękiem, 
często powodując zaburzenia wegetatywne.

Z jednej strony „fakt śmierci” ujmowany w zależności od kultury, 
historii, wierzeń danego społeczeństwa jest tematem pomijanym, 
tajemniczym „tabu” skrzętnie ukrywanym. Z drugiej zaś - jest czymś 
eksponowanym, otaczanym szacunkiem, przy jednoczesnym dążeniu do 
pełnego uświadomienia istoty fenomenu.

Dostępna literatura przedmiotu uzupełniona obiegowymi poglądami, 
funkcjonującymi we współczesnych społeczeństwach stanowi punkt 
wyjścia do wyróżnienia kilku aspektów fenomenu śmierci1, a mianowicie:

1 B. Holyst, Na granicy życia i śmierci, Warszawa 1994, 187.; por. także: D. Clark, The Sociology o f  
Death: Theory, Culture, Pracxtice, Cambridge 1993, 3-8 - J. Miller w kontrowersyjnej biografii M. 
Fouccaulta ukazuje, że dla francuskiego socjologa śmierć to układ, w którym monotonia życia 
przekracza „granice ludzkiego rozumu”, by dotrzeć do prawdziwej indywidualności.



1) jako dobrodziejstwa życia ludzkiego, jako źródła nowego życia
człowieka, życia wiecznego;

2) jako zjawiska niegodnego uwagi - można tu mówić o pewnym
biologicznym podejściu traktującym śmierć jako przerwanie czynności organizmu;

3) jako przyczyny bezsensowności ludzkiego życia, powodującej
tragizm, beznadziejność, absurdalność i bezczynność. Życie nie ma żadnej 
wartości, nie ma sensu zabiegać o cokolwiek, planować i stawiać sobie cele, 
bo i tak przerwie to wszystko śmierć;

4) jako ucieczki przed trudnościami dnia codziennego, przed
chorobą, samotnością czy starością.

Według R. Kastenbauma1 rozważającego interesujący nas problem z 
punktu widzenia psychologii2, do najbardziej znanych form śmierci 
psychologicznej należą:

a) Thanatomimesis (thanatos - śmierć, mimes - naśladowanie). Za
zjawiska tanatomimetyczne uważa się takie zdarzenia, które mają szansę 
wywołać u obserwatora wrażenie, że ma on do czynienia z organizmem 
raczej martwym, nie żywym. Niekiedy zachowanie takie u człowieka jest 
celowe, aby uchronić się od śmierci rzeczywistej (np. żołnierz ranny 
udający zmarłego, by uniknąć dobicia przez nieprzyjaciela).

b) Śmierć fenomenologiczna traktowana jako pewna specjalna postać
tanatomimezy. Istotne jest tutaj traktowanie człowieka jako rzeczy. Osobowość 
człowieka ulega w tym przy padku zmianie w takich jej przejawach, które wskazują 
że mamy do czynienia z imąjednostką ludzką Posiadamy wówczas świadomość 
śmierci pierwotnej osobowości tego człowieka Najistotniejszą jest dla nas 
informacja, że (z jakichkolwiek przyczyn) człowiek może utracić (czasowo lub na 
stałe) wyróżniające go cechy, na podstawie których go rozpoznajemy.

c) Śmierć społeczna - uważana za jeden z naj ważniej szych aspektów
śmierci psychologicznej. Osoba jest społecznie nieżywa, gdyż wykazuje 
brak zachowań oczekiwanych od człowieka żyjącego lub występowanie 
zachowań typowych dla kontaktu z człowiekiem żyjącym.

Przykładem śmierci społecznej jest śmierć Voodoo3. Działania, 
podejmowane przez przywódców wybranej społeczności lub cała

' R. Kastenbaum, Śmierć psychologiczna, w: Śmierć i umieranie, pr. zb. pod red.: L. Pearson, 
Warszawa 1973, 1-9.
2 Szerokie opracowanie z punktu widzenia psychologii daje studium z tanatopsychologii 
będące rozprawą doktorską J Makselona na KUL-u, Struktura wartości a postawa wobec 
śmierci, Lublin 1983.
3 R. Kastenbaum, dz. cyt., 15.



społeczność, mogą urastać do symbolicznej egzekucji. Chociaż wyroku nikt 
nie wykonuje, to skazany świadomy winy i poczuwający się do niej, umiera 
w przeciągu dość krótkiego odcinku czasowego.

Zdarza się, że człowiek bywa uznany za społecznie nieżyjącego choć 
nie umarł. Mamy tu na myśli łudzi, którzy przygnieceni wiekiem ulegają 
stopniowemu wyobcowaniu z kontekstu społecznego.

Śmierć jest nierozerwalnie związana z procesem życia, często 
determinuje jego treść, a nawet - jak określają niektóre teorie - po części je 
umożliwia. Istnieje również pogląd, że świadomość śmierci warunkuje 
podejmowanie przez człowieka refleksji nad samym sobą i rodzi poczucie 
odpowiedzialności za własne życie. Łączy się to ze świadomością 
ograniczenia czasu dla dokonania zamierzonego dzieła.

M. Heidegger1 wysuwa pojęcie ambiwalentności śmierci. Z jednej 
strony śmierć to świadomość ludzkiej skończoności, przelotności życia. 
Skutkiem tego wszystko jest względne, a waga życia pomniejszona. Z 
drugiej strony myśl o śmierci umożliwia zintegrowaną egzystencję.

V.E. Franki2 podejmuje zagadnienie przemijania i niweczenia sensu 
bytu ludzkiego. Autor ten wysnuwa też i optymistyczne wnioski. Życie 
trwające bez końca byłoby pozbawione sensu. “Człowiek nie chce żyć za 
wszelką cenę, chce żyć z sensem. Krótkie życie może być wypełnione 
sensem, a długie pozbawione sensu i treści”3.

K. Dąbrowski4 traktuje śmierć jako jeden z najpoważniejszych 
problemów życia. Rozwój i celowe świadome życie nie są możliwe bez 
przemyślenia śmierci. Śmierć może stać się doświadczeniem pozytywnym. 
Ujęcie takie zależy od znaczenia, jakie nadaje jej człowiek. Przeżywanie 
śmierci na płaszczyźnie wyobrażeniowej daje możliwość intuicyjnego 
poszukiwania elementów transcendentnych i przekracza tymczasowość. 
Jego zdaniem, śmierć jest obecna w życiu człowieka od momentu jego 
narodzin. Jednostka osiągająca w życiu dojrzałość jest zdolna niwelować jej 
destrukcyjny charakter, a nawet dzięki niej uzyskuje możliwość 
przechodzenia od wartości konkretnych do transcendentnych.

S. Kirkegaard5 na podstawowe pytania egzystencjalne próbuje 
znaleźć odpowiedź w śmierci i związanym z nią lękiem. Lęk i depresje

1 K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978, 126-130.
2 V.E. Franki, Homo Patiens, Warszawa 1984, 82, 217, 249-266.

Tamże, 82.
4 K. Dąbrowski, Trud istnienia, Warszawa 1975, 100-102.
5 J. de Silentio, S. Kirkegaard Bojaźń i drżenie, Choroba na śmierć, Warszawa 1982, 147-221.;



traktuje jako przyjazne człowiekowi. Bojaźń i drżenie zawierają elementy 
drażniące i przygnębiające, a jednocześnie pobudzające i odkrywcze. 
Rozwijają jego psychiczne środowisko w taki sposób, że kategorycznymi 
imperatywami własnej osobowości stało się rozwiązanie kwestii 
dotyczących problemów śmierci i nieśmiertelności. Rozwój, przebiegający 
w oparciu o mechanizm dezintegracji pozytywnej prowadzi do osiągnięcia 
ideału osobowości, warunkuje możliwości konfrontacji ze śmiercią w 
poczuciu własnej egzystencji do końca.

Z. Freud1 uważa, że śmierć jest zakodowana w człowieku w postaci 
instynktu samoniszczycielskiego. Wyciąga on wniosek, iż poza popędem do 
zachowania żywej substancji i łączenia jej w coraz większe całości musi 
istnieć przeciwstawny popęd dążący do pierwotnego nieorganicznego 
stanu. Poza instynktem życia, reprezentowanym przez popędy seksualne, 
istnieje także popęd śmierci. Celem popędu śmierci jest likwidowanie 
związków i sprowadzanie istot żywych z powrotem do stanu 
nieorganicznego.

C.G. Jung2 traktuje śmierć jako nieodłączną towarzyszkę życia. 
Śmierć jest co prawda kresem świadomości indywidualnej, nie oznacza 
jednak przerwania procesów psychicznych. Ponieważ psyche nie podlega 
ograniczeniom czasu i przestrzeni, nadświadomość znajduje się poza tymi 
zmiennymi. Śmierć nie jest w stanie zagrozić życiu, gdyż uderza jedynie w 
świadomość indywidualną. Sens życia nie mieści się w “ja”, lecz w 
uzyskaniu ścisłej więzi z porządkiem ziemskim i kosmicznym.

V. Jankelevitch3 w swoich obszernych rozważaniach na temat 
tajemnicy śmierci, wprowadza jej ujęcie w kilku optykach: „Ja” i śmierć 
przypisana do mojego bytu. Gdy zasada tego bytowania jest w 
niebezpieczeństwie, to poczucie spokoju nie może tu nic zmienić. Moja 
śmierć jest jedyną w swoim rodzaju i do niczego innego niepodobną.

Osoba trzecia i druga, będące moim punktem widzenia kogoś 
innego (Jego lub Ciebie), oraz innego punktem widzenia mnie (mnie 
traktowanego jako druga lub trzecia osoba innego). Śmierć w trzeciej

Sam Kirkegaard zajął się problematyką śmierci z punktu widzenia rozważań filozoficznych w 
formie interesujących dyskusji - patrz: Kirkegaard, Three Discourses on Imagined Occasion, 
Princeton 1993 - praca poprzedzona interesującym wprowadzeniem pióra H.V. Hong'a.
1 Z. Freud, Człowiek, religia, kultura, Warszawa 1967, por. także: E. Ragland, Essays on the 
Pleasures o f  Death: From Freud to Lacan, Oxford 1994.
2 C.G. Jung, Archetypy i symbole, Warszawa 1976, 59-64, 123-124.
3 V. Jankelevitch, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, w: Antropologia śmierci, Warszawa 
1993, 64-74.



osobie jest śmiercią w ogolę, śmiercią abstrakcyjną i anonimową lub też 
śmiercią czystą, jeżeli rozważa się ją  bezosobowo i pojęciowo (np. tak jak 
lekarz studiuje przypadek własnej choroby). Nadświadomość ocenia śmierć 
tak, jakby ta sprawa w ogóle jej nie dotyczyła. Śmierć w trzeciej osobie 
stwarza problemy, pozbawione wszelkiej tajemniczości. Analizuje się je 
medycznie, biologicznie, społecznie itp. W osobie drugiej nie ma już 
anonimowości osoby trzeciej i subobiektywności osoby pierwszej. Pojawia 
się przypadek zawarty między śmiercią kogoś innego i śmiercią własną, 
należącą do naszego bytu. Śmierć kogoś nam drogiego jest prawie jakby 
naszą śmiercią. W tej koncepcji podejmuje się próbę wykazania, że ogólne 
prawo umieralności jest przeżywane jako osobiste nieszczęście i 
jednostkowa tragedia. Odwrotnie, ów osobisty i otoczony tajemniczością, 
prawie nieujawniony dopust własnej śmierci pozostaje dla tego, który zdaje 
sobie sprawę z jego realności i bliskości. Staje się pewną koniecznością 
wynikającą z porządku ogólnego. Śmierć ukazuje pewien rodzaj 
subiektywnej obiektywności. Z punktu widzenia pierwszej osoby jest to 
zdarzenie nie przystające do niczego, jest to pewien absolut; z punktu 
widzenia osoby trzeciej jest to zjawisko względne.

E. Morin1 - antropolog śmierci - wspomina o dwu funkcjonujących 
w dziejach ludzkości koncepcjach śmierci. Jedna skupia się wokół 
kosmomorfizmu, czyli kosmicznej metamorfozy lub takiegoż włączenia 
pochłaniającego jednostkę utrzymywaną na powierzchni (śmierć - 
odrodzeniem; śmierć - spoczynkiem). Druga zaś koncentruje się wokół 
przetrwania widma, dzięki czemu dochodzi do afirmacji jednostkowości 
wykraczającej poza śmierć ulegającą zupełnej antropomorfizacji. 
Faktycznie obie te propozycje są koncepcjami życia leżącymi wręcz u 
podłoża ludzkiej świadomości jako takiej. To dzięki nim człowiek odkrywa 
zarazem swoją śmierć i swoją nieśmiertelność.

T. Ślipko2, starając się rozstrzygnąć na czym polega śmierć z punktu 
widzenia filozofii, za decydujące uznaje znaczenie monistycznej lub 
dualistycznej koncepcji człowieka. Opowiada się mówiąc najkrócej, za 
ujęciem śmierci jako rozdarcia w człowieku wewnętrznej jedności ducha i

1 E. Morin, Antropologia śmierci, Warszawa 1993.
2 T. Ślipko, Granice życia, Warszawa 1988, 395-399, 401-404; inne propozycje z 
etyczno-moralnego punktu widzenia patrz także: D.N. Walton, On defining Death: An Analytic 
Study o f  the Concept o f  Death in Philosophy & Medical Ethics, Toronto 1979; F.M. Kamm, 
Morality, Mortality: Death & Whom to Save from  It, Oxford 1933; A.J. Davis, The philosophy 
o f  Death, Minnapolis, 1993; P. Stem, Socratic Rationalism & Political Philosophy: An 
Interpretation o f  Plato's Phaedo, New York 1993.



ciała. Jednak starając się w pełni ukazać, co to jest śmierć należy 
uwzględnić, pełnię dramaturgii i głębię aktu egzystencjalnego. Objawia się 
nam w nim jedna z tajemnic bytu przekraczająca próg czasu. Odnośnie do 
chwili śmierci, T. Ślipko podziela zdanie lekarzy oparte na tzw. „nowej 
definicji”. W nawiązaniu do niej podaje, że śmierć stanowi zakończenie 
osobowej egzystencji człowieka uwarunkowane mocą praw natury, ale 
która przez swoją rozciągłość znalazła się pod częściową kontrolą 
człowieka. Ślipko łączy agonię człowieka z „chorobą nieuleczalną”, zaś 
śmierć (do której ona prowadziła), ze „śmiercią naturalną”. Agonię i śmierć 
sprowadza od kategorii choroby do kategorii egzystencji człowieka i jego 
osoby.

Na zakończenie warto przytoczyć cechy charakteryzuj ące śmierć w 
modelu P. Ariesa1 :

1. Śmierć,‘jak i życie, nie jest aktem wyłącznie indywidualnym. 
Towarzyszą jej, jak wszystkim wielkim życiowym przełomom, bardziej lub 
mniej podniosłe ceremonie, których celem jest wyrażenie solidarności 
jednostki z jej wspólnotą. Śmierć nie jest zatem dramatem osobistym, lecz 
ciężkim doświadczeniem dla wspólnoty obarczonej obowiązkiem 
zapewnienia ciągłości gatunku.

2. Wspólnota obawia się przyjścia śmierci, gdyż ta prowadzi do 
straty jednego z jej członków przez co ją  osłabia, oraz, że śmierć, 
pojedyncza lub masowa podczas epidemii, czyni wyłom w systemie obrony 
wzniesionym przeciwko naturze i jej dzikości.

3. Nie wyklucza się faktu, iż życie ma jakiś kres, ale nie zbiega się 
on nigdy ze śmiercią fizyczną. Zależy on od mało znanych warunków 
świata pozagrobowego, intensywności dalszego istnienia, trwałości 
wspomnień, przemijania sławy, interwencji istot nadprzyrodzonych...

4. Ze śmiercią można się oswoić, można ją  pozbawić ślepej 
gwałtowności sił natury, zrytualizować, nie można jej nigdy odczuwać jako 
zjawiska obojętnego.

3. PROPOZYCJA PEŁNIEJSZEGO UJĘCIA ŚMIERCI

Przytoczone powyżej definicje i określenia śmierci posłużą nam 
próbie uchwycenia jej istoty. Oznacza to, że korzystając z nich 
spróbujemy wybrać te elementy, które się powtarzają, bądź też pojawiają

1 P. Aries, Człowiek i śmierć, Warszawa 1992, 591-603.



jako zdecydowanie specyficzne. Analogicznie, jak w przypadku 
poszukiwania istoty życia1, tak i w omawianym zagadnieniu, 
metodologicznie poprawne wydaje się być przejście od poziomu nauk 
przyrodniczych do ustalenia wizji filozoficznej2. Wydaje się, iż 
poszukiwanie istoty śmierci, to przede wszystkim ustalenie jej przejawów 
na poziomie biologii, czyli na poziomie dostępnym naszym obserwacjom. 
W podjętych rozważaniach skupiono się na nim, by w jego świetle 
uchwycić głębsze warstwy poszukiwanego ujęcia. Dopiero na podstawie 
wyspecyfikowanej istoty śmierci z biologiczno-medycznego punktu 
widzenia, można szukać analogicznego spojrzenia filozoficznego.

Z punktu widzenia biologii, śmierć jest ustaniem funkcji i 
właściwości organizmu żywego tj. samozachowawczości, metabolizmu, 
samoregulacji i samoodtwarzania. Spojrzenie biologa nie będzie w pełni 
pokrywało się ze spojrzeniem lekarza, dla którego wyznacznikiem jest 
śmierć pnia mózgu. Po śmierci człowieka stwierdzonej przez lekarza, w 
ciele (już wtedy nazywanym zwłokami) następują jeszcze dalsze procesy na 
poziomie makrocząsteczek, będących związkami chemicznymi na tyle 
rozbudowanymi, że przejawiają już własności życia. Najprostszym 
przykładem takich makrocząsteczek mogą być enzymy, które należą do 
białek zbudowanych z aminokwasów. Białka stanowią najbardziej złożone 
związki aminokwasowe, których podstawowe cząsteczki posiadają już 
cechę życia. Definicje śmierci biologiczne i medyczne posiadają wspólny 
zakres obejmujący zatrzymanie procesów i funkcji, lecz rozpatrywany na 
innych płaszczyznach.

Rozważając problem i moment śmierci, należy zawsze rozdzielać 
człowieka od zwierzęcia i dalej od organizmów prostszych. Człowiek to 
jako najwyżej uorganizowany układ żywy, jako jedyny posiada intelekt i 
dysponuje doskonałym systemem informacyjnym - świadomością.

1 Sz.W. Ślaga, Próba uściślenia Tomaszowego określenia istoty życia, Studia Phil. Christ., 10(1974)2, 
67-100; L. Kuźnicki, Czy i jak definiować „życie”, Problemy nr 6(1974), 10-13; JA. Chmurzyński, W 
poszukiwaniu istoty życia, w: Organizm-jednostka biologiczna, Warszawa 1973,7-66.
2 K. Rahner wyszczególnił dwa poziomy bytowe związane z rozważaniami nad śmiercią: 
biologiczno-naturalny i psychiczno-nadprzyrodzony. Tłumaczy, że śmierć jest zjawiskiem 
naturalnym, złączonym z życiem biologicznym człowieka kończącym je. Powoduje zniszczenie 
ciała, które kojarzone jest z zagrożeniem i cierpieniem fizycznym, co stanowi karę za 
popełnienie grzechu pierworodnego. Dopiero wtedy możliwe jest osiągnięcie najwyższej 
duchowej dojrzałości do dokonania wyboru lub odrzucenia Boga (Teoria „ostatecznego 
wyboru”), K. Rahner, Zur Theologie des Todes, 19-22.



Precyzowanie pojęcia śmierci przez socjologów, psychiatrów może 
łączyć się z definicjami i określeniami bioiogiczno-medycznymi poprzez 
pojęcie świadomości charakterystycznej dla człowieka. Ze świadomością 
wiąże się poszukiwanie sensu śmierci, jak i zrozumienie faktu jej istnienia. 
U zwierząt może być to związane tylko z instynktem samozachowawczym, 
u człowieka - z głęboką refleksją.

Na płaszczyźnie filozoficznej staramy się odpowiedzieć na nurtujące 
nas pytania związane ze śmiercią, jej trwaniem jako procesu, momentu 
zaistnienia oraz etapu przejścia.

Doktryną, która mogłaby stanowić punkt wyjścia do rozważań nad 
przejściem na inny poziom bytu, jest starająca się odpowiedzieć na pytanie 
o ostateczne pratworzywo świata arystotelesowsko-tomistyczna teoria 
hylemorfizmu. Głosi ona, że ciała materialne w swej istocie składają się z 
materii pierwszej i formy substancjalnej. Materia pierwsza 
przyporządkowana do formy substancjalnej, przy zmianach substancjalnych 
nie powstaje i nie ginie. Forma substancjalna zaś, jest pierwszym aktem 
mogącym udoskonalać materię i tworzącym z nim istotę bytu.

Szukając odpowiedzi na problemy postawione w związku ze 
śmiercią, wydaje się być najbardziej adekwatną do zastosowania w celu 
uzyskania rozwiązań metoda uprawiania filozofii przyrody profesora K. 
Kłósaka1. Filozofia przyrody, przy wykorzystaniu danych nauk 
przyrodniczych i przy wynikach osiągniętych przez metafizykę, z 
zachowaniem oczywiście ścisłego rozróżnienia płaszczyzny zjawiskowej, 
empiriologicznej i ontologicznej, może doprowadzić nas do faktów 
filozoficznych, obok naukowych, dotyczących sprecyzowania odpowiedzi 
na problemy związane ze śmiercią.

Dotychczas analizowano śmierć, zwłaszcza w filozofii 
chrześcijańskiej jako rozłączenie2 duszy i ciała. Korzystając ze zdobyczy 
innych dziedzin wiedzy należy przyjąć, że sam moment śmierci człowieka 
następuje z chwilą śmierci mózgu i z pewnością jest związany ze strukturą 
materialną. Jednakże nie jest to, jak życzą sobie biologowie i lekarze, tylko 
zakończeniem związanym ze zniszczeniem i destrukcją.

T.St. Wojciechowski w swoim artykule3 wychodzi z innego 
założenia, niż czyni to tradycyjna filozofia chrześcijańska. Śmierć w ujęciu

1 K. Kłósak, Z  teorii i metodologii filozofii przyrody, Poznań 1980.
2 S. Thomae Aquinatis, Compedium theologiae 1, 230.
3 T.St. Wojciechowski, Z  ewolucyjnej problematyki śmierci człowieka, Studia Phil. Christ.



ewolucyjnym jest u Wojciechowskiego udoskonaleniem bytu 
przeniesieniem na wyższy poziom istnienia. Podkreśla, że istotę człowieka 
stanowi jedność cielesna i duchowa. Moment śmierci jest momentem 
zmartwychwstania. W ewolucyjnej koncepcji śmierci odrzucone zostały 
czasowe pojęcia stosowane pomiędzy śmiercią, a zmartwychwstaniem.

Ks.S. Kowalczyk proponuje, by fenomen ludzkiej śmierci rozumieć 
dwojako: w sensie ścisłym - jako końcowy moment życia, oraz w sensie 
szerokim jako długotrwały proces'.

Biorąc pod uwagę powłokę cielesną, najważniejszą rolę odgrywa 
mózg2, z nim związane jest nasze człowieczeństwo i procesy „duchowe”3. 
Stanowi on także centrum kierujące wszystkimi procesami fizjologicznymi 
związanymi z egzystencją. Pozostałe narządy bez tego organizatora 
umierają bądź mogą stanowić materiał do transplantacji dla innych ludzi, u 
których moment śmierci nie nastąpił.

Śmierć jest procesem, który rozpoczyna się podczas narodzin istoty ludzkiej 
i towarzyszy nierozłącznie przez cały czas życia W ciągu życiowego rozwoju 
człowiek przygotowuje się do samego momentu śmierci, stanowiącego dla jednych 
zmartwychwstanie, dla innych przejście przez punkt osobliwy. Jawić się on może w 
postaci granicy przy przejściu na wyższy lub inny poziom bytowy, będąc 
najwyższym aktem dokonującej się pełni naszego życia

4. PODSUMOWANIE

Śmierć nie jest prawem człowieka - pisze J.M. Pohler4 - lecz jest 
elementem jego natur}'. Dlatego od najdawniejszych czasów człowiek 
zastanawia się nad wyjaśnieniem tego zjawiska. Śmierć ma niejedno 
oblicze. Jak widać inaczej przedstawia się zagadnienie śmierci biologowi,

15(1979)1.
1 S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1995, 118.
2 Por. także inspirującą filozoficznie propozycję M. Wichrowskiego, Wnioskowanie „równi 
pochyłej ” a etyka medyczna, Etyka 1994, nr 27, 122- do przemyślenia podaje on definicję pnia 
mózgu na przykładzie noworodka, u którego brak dużej części mózgu, w tym ośrodków 
związanych z procesami świadomościowymi (anencefaiia) lub małogłowie (mikrocefalia). 
Dziecko takie nie rna żadnych szans na stanie się kiedykolwiek osobą, choć posiada pień 
mózgu: por. też: J. Flechter, Eutanazja (tłum. M. Wichrowski), Etyka 1993, nr 26, 75.
3 Laureat nagrody Nobla J. Ecoles w wynikach swych ścisłych badań naukowych 
przeprowadzonych na mózgu ludzkim przyjął hipotezę, że za samoistną selekcję bodźców 
docierających do koiy mózgowej odpowiedzialny jest „samoistny duch”, K. Popper und J. 
Eccles, Das Ich und sein Gehirn, Muenchen/Zuerich 1982, 432.
4 I.M. Pohler, Wokół śmierci i umierania, Znak 1974, nr 242, 936-950.



biochemikowi, filozofowi, demografowi, socjologowi, teologowi, 
lekarzowi, psychologowi, psychoanalitykowi, psychiatrze, prawnikowi i 
kryminalogowi, ekonomiście, czy agentowi ubezpieczeniowemu, lecz 
jeszcze inaczej każdej osobie, stającej bezpośrednio wobec zagadnienia 
śmierci. Nikt nie wie lepiej od lekarza i pielęgniarki, jak różnie reagują 
ludzie na to zjawisko. Są oni świadkami kontrastu między cierpliwością, 
spokojem, ufnością w jej obliczu, a naturalnym lękiem, przerażeniem, 
buntem w poczuciu ostatecznego bezsensu. Pacjenci o różnych 
światopoglądach i przekonaniach religijnych, rozmaicie tłumaczą sam 
fenomen. Nawet wśród wiernych tego samego wyznania istnieją różne 
sposoby myślenia i wypowiedzi o „końcu życia”, o „odpływie życia”, o 
„odejściu” lub „powrocie do domu”, „przemijaniu”. Można tego oczekiwać, 
ponieważ tajemnica śmierci jest w swojej głębi większa niż jakakolwiek 
interpretacja.

Doświadczenie szpitalne pouczą że prawie każdy człowiek umiera inaczej. 
Niektórzy ludzie mają przeczucie nadchodzącej śmierci. Pytają np. pracowników 
służby zdrowia, najczęściej pielęgniarki o godzinę z myślą o zbliżającej się śmierci. 
Wyrażają życzenie, aby wybrana osoba była pizy ich śmierci.

Nadto, czym innym jest zjawisko śmierci, czym innym różne 
sposoby jego przeży wania przez konkretnych ludzi.

W zakończeniu podjętych rozważań należy podkreślić, iż 
przedstawiona w pracy propozycja pełniejszego ujęcia śmierci, stanowi 
jedynie w sw'ym założeniu inspirację do dalszych dyskusji. Mogą one, 
zdaniem piszącego te słowa, przyczynić się do bardziej adekwatnego 
zrozumienia zjawiska obecnego w otaczającej nas przyrodzie. Zrozumienie 
istoty śmierci winno także wpłynąć na przebieg dyskusji wokół 
wspomnianych na wstępie tak ważnych i aktualnych problemów jak, 
zabiegi transplantacyjne, zapłodnienie in vitro, aborcja, eutanazja.

SEEKING FOR DEFINITION OF DEATH

Summary

Definitions of death, available in literature, are given in the article. Main focus has been put on 
biological, medical, sociological, psychological, and philosofical conceptions. The three latter have been 
called „non-biological”. Both types of conceptions and definitions have beeen used as a base for 
formulating definition of death. It is understandable that proposal presented in this article can not be 
tr eated as a final solution but this is a first try of that kind. The goal of the author was to initiate the 
fiirther researches in this area. It seems that only formulating definition of death will make possible the 
appropriate approach to this phenomenon and acception of death with dignity and understanding of all 
consequences.


