
Stanisław Pamuła

"Człowiek wobec śmierci : aspekty
psychologiczno-pastoralne", red.
Józef Makselon, Kraków 2005 :
[recenzja]
Studia Psychologica nr 6, 294-297

2006



Ks. Józef M akselon (red.), Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, Kraków 
2005, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej A kadem ii Teologicznej w Krakowie

R edaktor recenzowanej pozycji, ks. Józef M akselon, w swej pracy naukowej koncentrow ał się 
na dwu zasadniczych wątkach myślowych. Z  jednej strony był to pobyt papieża Jana  Pawła 
II w Polsce, widziany bardziej od strony psychologicznej, aczkolwiek nie tylko. S tarał się o opis 
i analizy psychologiczne respondentów, co utrwalało świadomość kontaktu  z Ojcem Świętym, wię
cej, swoistego pozostawania z nauczaniem naszego rodaka w myśli Polaków. Jednak z drugiej stro 
ny, co trzeba zdecydowanie powiedzieć, że sprawa śmierci człowieka (grecki term in thanatos) sta
w ała się wręcz przysłowiowym kwiatem paproci, którego cały czas w swej pracy naukowej poszuki
wał i dalej poszukuje. Począwszy od pozycji „Struktura wartości a podstawa wobec śmierci. Studium  
z  tanatopsychologii”, przez „L ęk  wobec śmierci. Wybrane teorie i badania psychologiczne", oraz wie
le artykułów odnoszących się do tej tematyki, po ostatnią pozycję, k tó ra  jest owocem zorganizowa
nego przez niego sympozjum. Jej tytuł brzmi: Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pa
storalne. Prace te, to  jedna wielka i pogłębiana rzeka dram atu  um ierania, który staje się udziałem 
człowieka. Pozycja o tyle interesująca, iż dom inuje tu  myśl psychologiczna, idąca w głąb człowieka, 
który poddawany był badaniom . Czy słusznie więc czyni autor, skoro nasze hic et nunc wysyca ana
lizą świadomości, k tó ra  jakoś przy różnych okazjach śmierci nas dotyka, jednak też od niej nie da
je się nam ucieć. D ość wspomnieć śm ierć bliskich, samobójstwa, trzęsienia ziemi itp. Jednak ks. 
M akselon to  wszystko werbalizuje, analizuje i opisuje. W iadomo bowiem wszystkim, iż płacz ro 
dzącego się dziecka jest już zapowiedzią dnia śmierci. O d tego faktu śmierci, k tóra  m a nastąpić, 
niestety, nie m a ucieczki. Ta rzeczywistość, przez prezentow ane referaty, wyraźnie ukazana jest 
w recenzowanej pozycji.

Całość składa się zasadniczo z dwu części. Najpierw wprowadza nas w interesujący i nader p o 
głębiany obszar analiz teoretycznych na tem at śmierci (s. 11-140). Sprawa o tyle ważna, że już p o 
nad  20 lat tem u w Papieskiej A kadem ii Teologicznej w Krakowie „ .. .rozpoczęły się systematyczne 
wykłady z tanatopsychologii, k tóre  kilka lat później były również kontynuowane w K U L’ (s. 7). Ty
powym przykładem tej postawy, jest ks. Czesław Cekiera, który tych spraw dotykał, wszak zajm u
jąc się zagadnieniam i patologii społecznej, narkom anii, psychologii klinicznej, terapii i tym zagad
nieniom bliskimi sprawami, nie mógł uciec od sprawy śmierci. Przywoła więc w swym referacie 
rzeczywistość życia, samobójstwa i śmierci, wszak napisze, iż „ .p y ta n ia  o sens istnienia i jakość 
życia należą do najbardziej podstawowych i bardzo ważnych". Ważnych, bo to  wielkie pytanie 
Szekspira: to be, or not to be, dotyka każdego człowieka (s. 12). Zauważa jednak au tor artykułu, iż 
były okresy szanowania ludzkiego życia, swoistej czci śmierci, zaś miniony XX  w. świadczy o dewa
luacji ludzkiego życia. To czas wojen, łagrów, pieców krematoryjnych, holokaustu, współczesnych 
sposobów uśm iercania ludzi, jak chociażby to, co stało się już w tym wieku (XXI) w USA czy Hisz
panii, gdy człowiek przygotowuje śmierć człowiekowi z przedziwną prem edytacją i perfidią. Jeśli 
w III Rzeczpospolitej Polskiej w 2000 r. popełniło samobójstwo 5841 osób, zaś ok. 60 tysięcy p o 
dejmowało próby samobójcze, to fakt śmierci stawia wiele pytań. Są one kierowane do przedstaw i
cieli rodzin, różnych społeczności, władz państwowych, ale i lekarzy, psychologów, psychiatrów, 
teologów im bliskich profesji.

Blisko myśli ks. Cekiery pozostaje ks. M arian Wolicki, wszak postrzega śm ierć człowieka, jako 
aspekt czasowości ludzkiego życia. Jak napisze, przez śm ierć człowiek „ . t r a c i  nie tylko ciało 
i świadomość, ale również czas, który jest ściśle związany z m aterią  i przestrzenią" (s. 102). Kreśli 
więc ten  duchowy aspekt życia ludzkiego i powiada, iż tak  widziany człowiek determ inuje w ludz
kiej myśli to, co nazywamy nieśmiertelnością. „Duchowe Selbst jest bowiem tym, co się ciągle staje,



a staje się w pełni dopiero w śmierci” (s. 103). Ta dymensja ludzkiego życia, idąc za wielom a myśli
cielami, szczególnie za V. E. Franklem, nawiąże do starego adagium prim us vivere, deinde philoso- 
phari, jednak tłumaczyć je będzie niejako wspak. G łód sensu życia, tego chleba duchowego, wcale 
nie jest mniejszy od wymiaru m aterialnego. Taka postaw a lekarza czy psychologa jest o tyle słusz
na, ile ludzie pracujący w służbie zdrowia -  jak  uważa H. Pera -  nastawieni są na leczenie konkret
nej choroby, nawet w stanach terminalnych, co opisuje ks. M arian Stepulak (s. 78). W skazuje więc 
na potrzebę poszerzania i pogłębiania psychologii o właściwą postawę pomocy świadczonej czło
wiekowi chorem u, jak i nauczanie jej studentów  medycyny.

W spółcześnie, coraz częściej w stanach term inalnych ludzie skazani są na samotność. Nawet, 
gdy stan term inalny dotyka członka rodziny, a jego bliscy opiekują się nim, to zapom ina się, iż sa
m otność m a wiele dymensji: fizyczną, psychiczną, duchową, religijną. Jest to  rzeczywistość nader 
trudna, często cięższa niż wcześniejsze niełatwe życie. A nna Latawiec, opisując te  zdarzenia, wska
zuje na kreatywną rolę rodziny, bliskich, jednak nie tylko. Brak tego otoczenia pozwala autorce na 
nader m ocne stwierdzenie, iż prowadzi to do destrukcji ongiś formowanej osobowości człowieka 
(s. 47). Tak odnotowywana śmierć, stanie się dla s. Agnieszki Zauchy podstawą do ukazania myśli 
A ntoniego Kępińskiego. Rzecz o tyle interesująca, iż jak kiedyś powiadał ks. J. Tischner, to  w ła
śnie Kępiński „ .n ie s tru d z e n ie  penetrow ał niedostępne dla innych pokłady ludzkiego bólu” (s. 
111). D latego autorka przywoła słynne zdanie Kępińskiego, iż „miłość jest jednym z najsilniej
szych antidotów  na  uczucie lęku” (s. 137). W  tym kontekście w prowadza słowa pisane wielkimi li
teram i, jak „D rugi” czy „Tajemnica”, co czytelnika prowadzi do sacrum, powiedzmy, jeszcze bar
dziej w obliczu śmierci.

Kazimierz Dąbrowski, patrząc na te  doświadczenia ludzkiego życia, wprowadził teorię dezinte
gracji pozytywnej. Rzeczywistość bowiem śmierci swoiście wpływa na kształt osobowości człowie
ka. Może tej osobowości zaszkodzić, ale m oże jej także pom óc w kształtowaniu bogatszego świata 
wewnętrznego. Tak więc form acja siebie z uwzględnieniem tej prawdy o życiu, m a tym samym 
wpływ na relacje międzyludzkie. N ie uciekając się do przesłanek religijnych, Joanna Mikołajczyk 
napisze, iż w tym zakresie ks. M akselon pójdzie o krok do przodu, wszak „ .p o s ta w a  wobec śm ier
ci jest strukturą wielowymiarową” (s. 67, por. s. 51). Kierownik Katedry Psychologii Religii już nie 
omawia tych trzech aspektów wobec śmierci, wszak to  czynił wcześniej (1983), jednak dochodzi do 
prowokującego wniosku, iż „ .n a jb a rd z ie j znacząca w doświadczeniach granicznych będzie głębia 
osobowościowa i religijna tych, którzy w niej uczestniczą” (s. 57). D latego dymensje osobowości, 
więcej, religijne nastawienie, m oże pom agać w przezwyciężaniu dram atu  śmierci. Uważa, iż po 
tw ierdza to praktyka kliniczna. Jak  więc ten  wymiar śmierci przedstaw ia się w badaniach psycholo
gicznych? Zwraca na to  uwagę druga część recenzowanej pozycji.

Pozostałe tytuły tej części pracy stanow ią efekt badań  i swoistego praxsis tych, którzy często, 
pytani, zerkają też i na  koniec swego życia. Co interesujące, to  fakt, iż nie są to  tylko ludzie sta r
si, gdy śm ierć staje się na tu ra lną  koleją życia, ale także m łodzi respondenci, ba, nawet dzieci, 
k tó re  stają w obliczu końca swego życia. Ta część prezentow anych tu  artykułów  sprow adza się do 
trzech obszarów empirycznych. Jest to  najpierw  wizja śm ierci ze względu na w łasną religijność, 
po w tóre, doświadczany u  badanych lęk p rzed  śm iercią, i wreszcie, po trzecie, kondycja ludzi ho
spitowanych w obliczu śmierci. B adania te  m ogą też być om aw iane ze względu na  w iek bada
nych, wszak dotyczą opinii dzieci, m łodzieży i starszych, co niewątpliwie ze zrozum iałych wzglę
dów różnicuje odpowiedzi.

B adane dzieci i m łodzież nie m ają  m oże tak  wyraźnie świadom ość śm ierci jako faktu, jed 
nak towarzyszy im stale lęk, ilekroć się tego zagadnienie dotyka. N ie dyskutują o tych sp ra
wach, a na pew no nie pytają czułby się, m łody człowiek, gdyby m iał um ierać, czy tak, jak  wów



czas gdyby trzeba  byîo pożegnać kogoś z rodziny lub z bliskich (ks. R om uald  Jaworski, P io tr 
Świercz). Taka recepcja tej sprawy m oże m ieć związek ze współczesnym konsum pcyjnym sty
lem  życia, gdy transcendencja  nie staje się determ inantem  ludzkiego życia. D latego o. M iro
sław B artos badając 80 osób w w ieku 19-20 la t stwierdzi, iż nie kto inny, ale rodzina jest zobo
w iązana do m ów ienia i łagodzenia lęku  p rzed  śm iercią. Z aniedban ie  tego ze strony rodziny 
m oże pow odować nasilenie lęku  i obaw p rzed  śm iercią. A u to r uw aża więc, iż uśw iadam ianie tej 
sprawy w rodzinie, nie tylko uczula wszystkich na relacje rodzinne czy międzyludzkie, ale także 
wskazuje na sens ludzkiego życia, który każdy człowiek jakoś pragnie rozum ieć. Stosow ana 
Skala Postaw  wobec Śm ierci prow adzi do wniosku, iż śm ierć w bliskich kręgach determ inuje  
badanych do m edytacji na  tem at śm ierci osobistej (s. 311). G łębia przeżyw anego dram atu  m o
że stawać się budulcem  dla świadków w ram ach więzów krwi, co jest niew ątpliw ie głębokim  a r
gum entem  postaw  osób badanych.

N a ten  aspekt głębi śmierci z punktu  widzenia przeżywanej religii zwraca uwagę dwu badaczy 
(ks. Bronisław Grulikowski i ks. Leszek Jażdżewski), autorów  interesujących analiz w śród Kaszu
bów. Co warto podkreślić, są to  respondenci (60 pracujących w W ehrmachcie), którzy udzielali od 
powiedzi w 1995 r., a więc mając już za sobą spory okres życia, co więcej, mówili o sobie jako o lu 
dziach młodych. O tóż kultura  sacrum  to nic innego, jak głęboka internalizacja świata sakralnego. 
Ten objaw religijności, jakim jest np. modlitwa codzienna, to  najpierw znak wychowywania religij
nego w rodzinie, następnie autodeklaracji miejscowej ludności, co charakterystyczne, bez względu 
na warunki życia. M a ten  sposób myślenia coś z polskiego zwyczaju, jest jednak wzmacniany dyscy
pliną lokalną, znaną też i Niemcom.

Lęk przed śmiercią jest rzeczywistością wszystkich ludzi, co przybliżał A ntoni Kępiński: „Tłem 
ludzkiej egzystencji jest lęk przed śm iercią” (zob. Makselon, L ęk  wobec śmierci, s. 7). Myśl, k tóra 
nie budzi wątpliwości zderza się z inną, cenną wiadomością, mianowicie dedykacją przez autora 
tej pozycji swej m atce, gdy pisze: „Tej, k tó ra  nie obawia się ani życia, ani śm ierci”. Otóż, w pewnej 
m ierze odpow iada na tę reakcję obu respondentów  wynik badań ks. M ariana Wandrasza, który za
uważa, iż ludzie religijni widzą śm ierć jako jedną z wartości, k tóra  przejawia się w możliwości

.zjednoczenia się z Bogiem, a więc z Kimś, kto jest ich istotą wiary” (s. 332). O bok tego typu re 
ligijności ortodoksyjnej autor w prowadza także drugi typ religijności relatywizmu historycznego 
i wreszcie trzeci, typ krytycyzmu zewnętrznego. Pojęcie drugie, m oże nawet bardzo pragmatyczne, 
czy jednak ze względu na nazwę („relatywizm historyczny”) przy badanym okresie życia, nie jest 
zbyt pretensjonalne? „H istoria”, „historyczność”, to  pojęcia z punktu  w idzenia merytorycznego 
jak i kwantytatywnego, k tóre zwykło się wiązać z poważniejszym okresem  życia, niż tylko z udzia
łem badanego respondenta.

Trzeci aspekt em pirii w obec śm ierci to  artykuły przybliżające aktywność hospicyjną. Ks. M a
rian  W andrasz rozdał 250 ankiet w śród osób przew lekle chorych, z czego 192 pełne  i popraw ne 
odpow iedzi podda ł analizom . W yraźnie w śród badanych zauw ażono grupę „ . o  dużym uzależ
n ien iu  od B oga ( . . .) [osób, k tóre] odczuw ają po trzebę  pom ocy Bożej, jako koniecznej dla w ła
snego is tn ien ia” (s. 341-2). Jednak  badania  jeszcze bardziej wskazują, iż św iadom ość zależności 
od  Boga, Jezusa Chrystusa, m a mocny wpływ na  relacje z drugim człowiekiem, często tym do
świadczonym czy obsługującym chorych. A u to r artykułu uważa, iż ten  kon tak t w inien stać się 
p rzedm iotem  kolejnych badań, co do sposobu, charak teru  i okoliczności opieki nad  przew lekle 
chorymi.

Ruch hospicyjny, aczkolwiek m a swe korzen ie  w Anglii, to osobowo sięga do k raju  nad  W i
słą dzięki żydowskiem u uchodźcy z Warszawy, Dawidowi Taśmie, i późniejszej lekarce, Cicely 
Saunders, k tó ra  założyła H ospicjum  św. Krzysztofa w Londynie. Kręgi in te lek tualne  i religijne



w Krakowie, śledząc ten  wymiar londyńskiego życia, doprow adziły w la tach  70. ubiegłego w ie
ku  do pochylenia się nad  um ierającym i na choroby now otw orowe w szpitalu  S. Żerom skiego 
w Nowej H ucie czy pryw atnie w dom u. Ten ośrodek  staje się w zorem  dla K ościoła w G dańsku, 
Poznaniu a w drugiej połow ie la t 80., w w ielu polskich m iastach. N ie idzie tylko o n iepraw do
podobną popularność tych ośrodków, traktow anie śm ierci jako e tapu  ludzkiego życia, bo jak 
napisze prezes H ospicjum  w Krakowie, Jo lan ta  Stokłosa, jest to  odczytywanie Ewangelii, wiele 
postaw  sam arytańskich, więcej, jes t to  p ro test przeciw  eutanazji, k tó ra  w kracza w niektórych 
krajach w przepisy praw ne. N iepraw dopodobną zasługą w tym dziele jest też w olontariat hospi- 
cyjny, na przykład Lubelskie H ospicjum  dla Dzieci im. „M ałego K sięcia". Także i w tym przy
padku  dojrzała osobow ość w olontariusza, często odw ołująca się do religijnych przesłanek, sta
nowi niew ątpliw ą rację tw orzenia tego rodzaju  placów ek. Pom oc dla tych, którzy przybywają do 
hospicjum , przekonuje często wszystkich, którzy tam  pracują, o po trzeb ie  głębi, dojrzewania 
duchowego i pełnej autorealizacji.

N ie ulega wątpliwości, iż recenzowana praca jest dodatkiem  do kroków w zakresie myśli tana- 
topsychologicznych, k tóre naw et gdy dotykają finalnej, to  jednak tylko części ludzkiego życia. Jeśli 
w Krakowie na ul. K opernika jest na budynku napisane T heatrum  Anatom icum , to  chociaż idący 
tam  profesjonalny badacz w białym fartuchu pochyla się nad człowiekiem i m a do czynienia z tym 
ludzkim physis, to  nie m ożna zagubić także ludzkiej psyche, co stało się przedm iotem  rozważań, 
badań i analiz w omawianej pozycji. G oethe m iał w chwili swej śmierci wołać: M ehr Licht! Faktycz
nie, praca ta  przynosi trochę więcej światła na  ten  tem at, prowokuje do kolejnych badań i refleksji 
naukowych w tym zakresie.

ks. Stanisław Pamuła

Philip G. Z im bardo, Michael R. Leippe, Psychologia zmiany postaw  i wpływu społecznego, Po
znań 2004, Zysk i S-ka Wydawnictwo

Zróżnicowane postawy ludzi wobec zjawisk społecznych i nas samych nieustannie spostrzega
my, poddajem y ocenie i przetwarzamy. Jesteśmy nieprzerw anie podm iotem  ludzkich postaw, na
w et jeśli tego sobie nie uświadamiamy. Niestety, ludzie częstokroć traktow ani są przez innych, 
również najbliższych, w sposób przedmiotowy. Człowiek m oże więc w skrajnych przypadkach stać 
się ofiarą postaw  innych ludzi. Istnieją ścisłe powiązania między psychologią postaw a wiktymolo- 
gią, w tym wiktymizacją -  rozum ianą m.in. jako proces stawania się ofiarą. W  przypadku osób 
działających w ram ach przestępczości zorganizowanej m ożna mówić bezpośrednio o postawach 
przestępczych. Należy też wyróżnić postawy okołoprzestępcze -  mogące doprowadzić do przestęp
stwa (widoczne u  potencjalnych sprawców przestępstw), ułatwiające przestępczość (przejawiane 
nawet nieświadomie, np. przez przyszłe ofiary), przem ilczające zjawisko przestępczości (poszcze
gólni członkowie społeczeństwa nie chcą zauważać tego zjawiska, np. ze strachu; całe społeczności 
uciekają od konfrontacji z przestępczością, np. ze względów politycznych).

R ecenzowana książka m a znaczący wyróżnik -  będzie studiow ana pod  innym kątem  przez np. 
przez psychologa społecznego, pracy, reklamy, rozwoju, sądowego i penitencjarnego czy psycholo
ga resocjalizującego. Jako psycholog resocjalizujący, pod tym kątem  rozważam treści tej pracy. 
Podstawowe zadanie resocjalizacji to ukierunkowywanie postaw, konstruow anie systemu postaw  
i wartości prospołecznych oraz eliminowanie (chociażby stopniowe) wpływu negatywnego, wyzwa
lającego czyny przestępne.


