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Streszczenie: Celem badania było spraw-
dzenie, jak dzieci opisują doświadczenie 
nieodwracalnej straty bliskiej osoby. Ana-
lizowano, w jaki sposób dzieci nadają sens 
i strukturalizują przeżycia oraz czy na pod-
stawie analizy ich opisów można wyodręb-
nić czynniki zarówno utrudniające, jak i po-
magające dziecku poradzić sobie z trudnym 
doświadczeniem zderzenia się ze śmiercią 
bliskiej osoby. Badanie miało charakter eks-
ploracyjny oraz opisowy, stąd pytania ba-
dawcze przyjęły następującą postać: (1) Jak 
dzieci opisują swoje przeżycia dotyczące 
śmierci bliskiej osoby? oraz (2) Czy występu-
ją istotne jakościowe różnice w sposobie opi-
sywania traumy związanej ze stratą bliskiej 
osoby? Badanie oparto na założeniach psy-
chologicznych teorii dotyczących przeżywa-
nia straty i podziału żałoby na następujące 
po sobie fazy oraz na nadawaniu znacze-
nia i kształtowaniu samopoczucia poprzez 

narrację. Formułowanie własnych potrzeb 
może być czynnikiem leczącym, a przeży-
wanie emocji zarówno pozytywnych, jak 
i negatywnych pomaga przejść przez pro-
ces żałoby. Zgodnie z etapami przeżywania 
żałoby przyjęto, że możliwość pożegnania, 
choćby symbolicznego, z osobą zmarłą ma 
wpływ na proces adaptacji po stracie i tym 
samym na dobrostan psychiczny. Założono 
również, że ważnym czynnikiem pomagają-
cym w budowaniu spójnej historii dotyczą-
cej straty bliskich jest otrzymywane wspar-
cie bliskich dorosłych z otoczenia dziecka. 
Przeprowadzone badanie ukazało szereg 
związków i  zależności między analizowa-
nymi zmiennymi. Uzyskane rezultaty mogą 
stanowić podstawę dalszych analiz i wska-
zywać kierunek kolejnych badań.

Słowa kluczowe: trauma, żałoba, śmierć, 
dziecięce narracje.

WSTĘP

Śmierć jest jedną z  tych sytuacji granicznych, która wywołuje bardzo silne emocje 
negatywne, stąd tak trudno ująć to doświadczenie w zrozumiałe dla podmiotu prze-
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żywającego reprezentacje poznawcze. Tym trudniej, im słabiej są rozwinięte kompe-
tencje poznawcze (Jagodzińska, 2003). Badania nad percepcją śmierci przez dzieci do-
wodzą, że ściśle zależy ona od wieku (Bilińska-Suchenek, Sałapata, 2012). Dziecięce 
postawy wobec śmierci można podzielić na trzy etapy: 0–5 lat, od 5–9 lat i powyżej 
dziewięciu lat. Do piątego roku życia dziecko traktuje śmierć jako przejściowy stan 
snu lub odejście, podczas gdy sześciolatki i dziewięciolatki rozumieją jej ostateczność 
i odczuwają lęk, a dopiero dzieci powyżej dziesiątego roku życia uznają ją za zjawi-
sko powszechne i nieodwracalne (Leist, 2009). Dzieci starsze rozumieją nieuniknio-
ny i nieodwracalny wymiar śmierci, ale nie radzą sobie jeszcze z tym zagadnieniem 
w aspektach duchowym i psychologicznym (Ostrowska, 1991). 

W procesie kształtowania poznawczej reprezentacji śmierci u dzieci kluczową rolę 
odgrywają postawy rodziców – ich wiedza, stosunek, podejście emocjonalne (Mesjasz, 
2010). Wobec dziecięcych pytań i dociekań o to, czym jest i jak należy rozumieć zja-
wisko śmierci, rodzice czują się często bezradni, a ich rozmowy z dziećmi na ten temat 
są w dużej mierze oparte na przekazywaniu niepełnych informacji czy wręcz na unika-
niu rozmów na ten temat. Niewielu z opiekunów towarzyszy przekonanie, że sposób 
przekazania tych informacji dzieciom jest właściwy. Paradoksalnie, unikając rozmów 
na temat śmierci, dorośli – tak im się wydaje – roztaczają nad dziećmi parasol ochron-
ny, myśląc, że w ten sposób chronią ich dobre samopoczucie (Czyńska, 2012). Konse-
kwencją tej strategii jest pozostawienie dzieci samych sobie z  emocjami dotyczącymi 
utraty, zaprzeczanie problemowi i kształtowanie w efekcie bezradności wobec tak trud-
nych sytuacji (Cohen, Mannarino, Deblinger, 2011). Należy zauważyć, że reakcja dziec-
ka w dużej mierze zależy od kontekstu, którego podstawę stanowi najbliższe otoczenie 
(Perry, 2011). Uwarunkowania środowiskowe, sposób wychowania i  relacje rodzinne 
mają ogromny wpływ na to, jak dziecko postrzega śmierć i jak sobie poradzi w trudnej 
sytuacji wynikającej z doświadczenia straty (Kübler-Ross, 2007). Mimo że zagadnienia 
te stanowią bardzo ważny aspekt w psychologii, nadal w tym obszarze jest jeszcze wiele 
niespójności, szczególnie w przypadku dzieci. Prezentowane tu analizy stanowią próbę 
eksploracji szerokiego kontekstu radzenia sobie z utratą przez najmłodszych. 

ROLA KONTEKSTU DLA ROZUMIENIA STRATY PRZEZ DZIECKO

Jak wskazano, kwestie związane ze śmiercią, pożegnaniem, pogrzebem stanowią 
w wielu rodzinach temat tabu, które w sposób szczególny dotyczy dzieci (Ostoja-Za-
wadzka, 1997). Rodzina ma kluczowe znaczenie dla przebiegu procesu żałoby u dziec-
ka. Reakcje bliskich dorosłych wpływają na pojmowanie zjawiska przez najmłodszych, 
a także na to, jak radzą sobie z przeżyciem żałoby po nieodwracalnej stracie. Obser-
wacja reakcji dorosłych znajduje swoje odzwierciedlenie w zachowaniu dziecka. Chcąc 
pomóc dziecku w uporaniu się ze śmiercią bliskiej osoby, należy uwzględnić to, co 
dzieje się w systemie rodzinnym. Na rozumienie śmierci i sposoby reagowania na nią 
wpływają wzorce radzenia sobie ze stratą obserwowane w systemie rodzinnym oraz 
najbliższym otoczeniu (Herbert, 2005). 

Wpływ rodziny na postawę wobec śmierci analizowano także u młodzieży (Bar-
tons OFMConv., 2005). Badania związku pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa ado-
lescentów a postawą wobec śmierci wykazały, że to na rodzinie spoczywa główna rola 
obniżenia lęku przed śmiercią poprzez zapewnienie zaspokojenia potrzeby bezpieczeń-
stwa i odpowiednie przygotowanie młodego człowieka do zmierzenia się z problemem 
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umierania (Bartons OFMConv., 2005). Analizy te zwróciły uwagę na wartość rozmo-
wy i udzielania wsparcia, które dają poczucie bezpieczeństwa i bliskość. Wielu autorów 
przekonuje, że rodzice nie powinni ukrywać faktu śmierci przed dziećmi (Jaworski, 
Świercz, 2005). Według nich rozmowa po śmierci kogoś bliskiego, pod warunkiem, że 
prowadzona w odpowiedni sposób, ma charakter terapeutyczny. 

Dziecko nie potrafi stworzyć spójnej historii utraty jako czegoś nieodwracalne-
go, zwłaszcza, że na pewnym etapie rozwojowym nie rozumie samego pojęcia śmierci. 
Przekazanie informacji na temat śmierci w sposób, jaki wydaje się odpowiedni z punk-
tu widzenia osoby dorosłej, niekoniecznie musi być adekwatny dla danego etapu roz-
wojowego. Dziecko, które usłyszy, że ktoś odszedł, wyjechał lub zasnął, najczęściej za-
daje sobie pytania, dlaczego nie może wrócić czy obudzić się. Takie przykłady sposobu 
myślenia, jakie występują u dzieci, pokazują, jak dalece dziecięce rozumienie zjawiska 
śmierci różni się od myślenia dorosłych. Fakt, że jakiś fragment rzeczywistości pozo-
staje poza strefą rozumienia wywołuje chaos, a temu często towarzyszy lęk. Jednym 
ze sposobów radzenia sobie z nim jest ucieczka w świat fantazji. Tam dziecko ma ilu-
zję kontroli i wpływu. Tymczasem dziecięcy świat fantazji bywa często straszniejszy 
od rzeczywistości. Kiedy dorosły unika wyjaśniania trudnej sytuacji, dziecko próbuje 
znaleźć własne wytłumaczenie, które nieraz może być powodem poważnych proble-
mów emocjonalnych. Coś, co na początku pomaga, z czasem przestaje pełnić takie 
funkcje i staje się autonomicznym źródłem stresu czy lęku (np. lęk przed ciemnością, 
lęk przed rozmową przywołującą śmierć).

NARRACJA DZIECIĘCA JAKO USTRUKTURALIZOWANIE DOŚWIADCZENIA

Nasze otoczenie, świat, zdarzenia, ludzie tworzą nieustannie coraz to nowe ciągi przy-
czynowo-skutkowe, historie, opowieści. Wielu badaczy twierdzi, że nie ma innego spo-
sobu rozumienia zdarzeń swojego życia niż w formie narracji (Bruner, 1992), będącej 
podstawową dla człowieka formą rozumienia świata, która stanowi sposób organizowa-
nia doświadczenia i informacji o sobie samym. Jak twierdzi Stein (1996), wywoływanie 
wspomnień u dzieci związanych z różnymi emocjami wykazało, że nawet trzylatki rela-
cjonowały swoje wspomnienia w sposób uporządkowany przyczynowo. Zdaniem tej ba-
daczki w pełni rozwinięta reprezentacja umysłowa zdarzenia emocjonalnego obejmuje 
zarówno cele ważne dla jednostki, jak i czynniki wpływające na ich występowanie, dzia-
łania prowadzące do ich osiągnięcia i efekty po których można rozpoznać, czy cel został 
osiągnięty (Stein, 1996). Od strony formalnej dziecko jest w stanie stworzyć narrację do-
świadczenia związanego z silnymi emocjami negatywnymi jak strach czy gniew (tamże), 
nie rozumiejąc jednak zjawiska śmierci, nie jest w stanie stworzyć pełnej narracji. 

Tworzenie opowiadania wymaga zamknięcia go w pewne ramy – odpowiedniego 
skomponowania materiału, wskazania bohaterów, czasu i miejsca zdarzeń, połączenia 
wydarzeń w logiczną całość, tworzącą spójną fabułę. Narrator musi zatem rozumieć 
i interpretować to, o czym opowiada. W ten sposób powstaje narracja. Jako forma ro-
zumienia rzeczywistości posiada uniwersalną, podstawową strukturę: bohater z okre-
ślonymi intencjami napotyka na trudności, które w wyniku zdarzeń toczących się wo-
kół zagrożonych celów zostają, bądź nie zostają przezwyciężone (Trzebiński, 2002). 

Tworzenie narracji ma zatem charakter regulacyjny. Pozwala ona ustrukturalizo-
wać przeżycie i nadać sens doświadczeniom. Specjaliści od lat podkreślają, że tworze-
nie narracji przeżytego doświadczenia stanowi podstawowy element procesu radzenia 
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sobie ze skutkami przeżytej traumy (Williams, 2009). Zbudowanie narracji w trakcie 
psychoterapii traumy jest często podawane jako element konieczny w celu stworzenia 
gruntu pod dalszą pracę, w tym poznawcze przetwarzanie doświadczonych wydarzeń 
(Briere, Scott, 2010). W wielu badaniach oraz w praktyce terapeutycznej wykazano, 
że poznawcze ujmowanie kryzysowego doświadczenia w formę historii przynosi pozy-
tywne efekty psychiczne i somatyczne (Pennebaker, 2004). 

Jak dotąd nie do końca wiadomo, czy tworzenie narracji przez dziecko mogłoby 
mieć podobną strukturę i pełnić odpowiednią do tego funkcję. Pytanie to jest o tyle 
istotne, że dziecięca forma narracji jest specyficzna i odbiega od tej, jaką tworzą doro-
śli. Inna jest chociażby jej forma, dziecięca narracja to także rysunek. Kolejna niewia-
doma dotyczy tego, czy i w jaki sposób można przeprowadzić dziecko przez proces ża-
łoby, towarzysząc mu i pomagając w tworzeniu narracji doświadczenia oraz jaki będzie 
tego efekt. W przypadku dziecka tworzenie narracji jest utrudnione brakiem wystarcza-
jącego repertuaru poznawczego umożliwiającego zrozumienie świata i zmieniającej się 
dynamicznie otaczającej rzeczywistości. Budowanie dziecięcej narracji opiera się o kon-
tekst, w którym dziecko funkcjonuje. Spójna autonarracja, nadająca znaczenie pozwala-
jąca na przywrócenie i podtrzymanie dobrostanu, wymaga bezpiecznego, wspierającego 
środowiska. Pomoc w narratyzowaniu doświadczeń oparta o zasady tworzenia spójnej 
treści doświadczenia powinna ułatwić dziecku zrozumienie trudnej sytuacji, a tym sa-
mym wpłynąć na poczucie dobrostanu i  stosowanie adaptacyjnych strategii radzenia 
sobie z utratą osoby bliskiej. W prezentowanym badaniu trudno posłużyć się pełnym 
rozumieniem pojęcia narracji, jakie cytowano wcześniej, posługując się definicją Jerze-
go Trzebińskiego. Jednakże za autorem można przyjąć, że konkretne narracje tworzone 
przez umysł jednostki mogą wyrażać tę podstawową strukturę w sposób mniej lub bar-
dziej pełny, zawsze jednak są jej transformacją (Trzebiński, 2002). Na podstawie przed-
stawionych przesłanek sformułowano następujące pytania badawcze: 
1) Jak dzieci opisują (narratyzują) swoje przeżycia dotyczące śmierci bliskiej osoby? 
2) Czy występują istotne jakościowe różnice w sposobie opisywania traumy związa-

nej ze stratą bliskiej osoby?

BADANIA WŁASNE

Z uwagi na to, że badanie w dużej mierze ma charakter eksploracyjny, nie postawiono 
kierunkowych hipotez badawczych.

Osoby badane

Uczestnikami badania było czternaścioro dzieci w wieku 9–11 lat (osiem dziewczy-
nek i czterech chłopców). Udział w badaniu był dobrowolny, rodzice dzieci wyrazili 
na nie pisemną zgodę. Kryteria doboru dzieci do badania koncentrowały się na wie-
ku oraz doświadczeniu straty członka najbliższej rodziny w okresie od roku do trzech 
lat. Grupa badanych jest grupą nieliczną, jednak należy wziąć pod uwagę to, że ba-
dania, których wyniki referujemy, są badaniami bardzo wrażliwymi psychologicznie 
i wymagają specjalistycznego przygotowania do ich przeprowadzenia. Ponadto śmierć 
w rodzinie nie należy do zdarzeń częstych, a zatem biorąc pod uwagę te uwarunkowa-
nia i ograniczenia, możemy stwierdzić, że udało nam się pozyskać do badania w isto-
cie niemałą grupę. 
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Narzędzia

Biorąc pod uwagę dane z literatury przedmiotu, zaprojektowano badanie składające 
się z dwóch części. W pierwszej z nich proszono dzieci o wypełnienie autorskiego kwe-
stionariusza Nieodwracalna strata w moich oczach, w drugiej części brali udział opieku-
nowie, których proszono o wypełnienie kwestionariusza C-TRF Thomasa M. Achen-
bacha i Leslie A. Rescorla (2000), służącego do oceny zaburzeń zachowania u dzieci 
z uwzględnieniem podziału na płeć.

Kwestionariusz dla dzieci został opracowany na potrzeby niniejszego badania i za-
wierał dwadzieścia dziewięć pytań otwartych, jedno pytanie zamknięte, jedno zadanie 
polegające na pomalowaniu „serca uczuć” oraz metryczkę z informacją o płci i wieku 
badanego dziecka. Założeniem utworzonego narzędzia było przeprowadzenie dziecka 
przez różne aspekty przeżywania żałoby i godzenia się ze stratą bliskiej osoby. Spraw-
dzano następujące czynniki:
1. Okoliczności uzyskania informacji o śmierci bliskiego z rodziny.
2. Uczucia towarzyszące dziecku w różnych sytuacjach (w chwili uzyskania informa-

cji o śmierci, w codziennym funkcjonowaniu, w czasie wspominania zmarłego).
3. Lęki, potrzeby, objawy fizjologiczne przed stratą i po niej.
4. Wsparcie społeczne, relacje z otoczeniem.
5. Zmiany w codziennym życiu. 

Procedura

Zadaniem dziecka było udzielenie konkretnej odpowiedzi na pytanie badacza lub wyra-
żenie go w formie rysunkowej. Dziecko biorące udział w badaniu mogło uzupełniać od-
powiedzi rysując lub wybrać jedną z opcji (odpowiedź, rysunek). Dodatkowym elemen-
tem było umożliwienie dziecku wyrażenia emocji związanych z utratą. Zadanie „serce 
uczuć” polegało na wyborze emocji spośród podanych (szczęście, radość, nadzieja, smu-
tek, złość, bezradność, pustka, zniechęcenie, beznadzieja, żal, zazdrość, zdziwienie) i po-
kolorowaniu dwóch konturów: serce uczuć przed śmiercią bliskiej osoby; serce uczuć 
po śmierci bliskiej osoby zgodnie z własnymi odczuciami. Do dyspozycji dziecko miało 
kredki w pełnej gamie kolorów. Kwestionariusz, jaki wypełniały dzieci, strukturalizo-
wał i porządkował opisywane przez nie przeżycia. Pozwalał także na określenie aktual-
nych problemów, trudności i potrzeb dziecka. W rezultacie – już poza samym badaniem 
– pozwalał na wybór i wskazanie czynników leczących w trakcie indywidualnej pracy 
z dzieckiem, która była kontynuowana po zakończeniu badania. 

Czas trwania badania jednej osoby wynosił od 45 do 60 minut. W czasie wypeł-
niania arkusza osoba dorosła mogła objaśniać dziecku pytania, jeśli były one niezro-
zumiałe. Druga część badania była przeznaczona dla osoby dorosłej – rodzica, opie-
kuna lub nauczyciela. Narzędzie zastosowane do badania opiekunów składa się ze stu 
stwierdzeń dotyczących zachowań dzieci. Koncentruje się na aktualnych zachowa-
niach lub prezentowanych w czasie ostatnich dwóch miesięcy. Opiekunowie udzielają 
odpowiedzi, wybierając stwierdzenia na trzystopniowej skali, gdzie: 0 – oznacza nie-
prawdę; 1 – czasami/trochę prawda; 2 – prawda lub często prawda. Wybrano to na-
rzędzie głównie z uwagi na fakt, że daje ono możliwość analizy zachowania dziecka 
w dwóch kategoriach – internalizacyjnej i eksternalizacyjnej. 

Zaburzenia internalizacyjne obejmują reaktywność emocjonalną (np. zmiany na-
stroju, zaniepokojenie zmianami), lęk i depresję (np. strach przed oddzieleniem od ro-



ELŻBIETA ZDANKIEWICZ-ŚCIGAŁA, MAGDALENA HERDA, EWA ODACHOWSKA30
PS

YC
HO

LO
GI

A 
W

YC
HO

W
AW

CZ
A 

NR
 1

3/
20

18
, 2

5–
38

dziców, nerwowość i napięcie, nieśmiałość, niepokój); dolegliwości somatyczne (np. 
bóle i objawy somatyczne bez medycznej przyczyny); oraz wycofanie (np. zagubienie, 
unikanie kontaktu, aktywnych zabaw, niskie zainteresowanie otoczeniem). W skład 
zaburzeń eksternalizacyjnych wchodzą problemy z  uwagą i  zachowania agresywne. 
Są to na przykład trudności w  utrzymaniu uwagi, niewykonywanie powierzonych 
zadań, słaba koordynacja, niezdarność i niezgrabność, nadruchliwość, roztargnienie, 
zachowania buntownicze, niszczenie rzeczy, stosunek do innych i  do zwierząt, im-
pulsywność, złość. Dodatkowo arkusz umożliwia diagnozę ewentualnych problemów 
nieuwzględnionych w poprzednich skalach. Zalicza się do nich na przykład niechęć 
wobec nowości, płaczliwość i drażliwość, problemy z apetytem, problemy logopedycz-
ne, kłopoty w relacjach z rówieśnikami, zmęczenie, dolegliwości zdrowotne. 

WYNIKI

W  pierwszym etapie dokonano ilościowej analizy kwestionariuszy wypełnionych 
przez dzieci w zakresie zawartych w nich poszczególnych elementów. W dalszej części 
artykułu kolejno opisano sposoby, w jakie dzieci ustosunkowywały się do zagadnień:

1. Okoliczności otrzymania smutnej wiadomości
W badanej grupie dzieci najczęściej dowiadywały się o stracie od swoich bliskich lub 
od innych bliskich osób (zwykle były to mamy lub babcie). Na pytanie „Jak, gdzie 
i kiedy dowiedziałeś się o tym, że ktoś umarł? Co się z Tobą działo w tym momencie?” 
większość badanych dzieci (N = 9) odpowiedziało, posługując się suchymi faktami, 
według schematu pytania: kto powiedział, co wtedy czułam bądź czułem. Wypowie-
dzi te są niemalże takie same. Tylko troje dzieci zbudowało obszerniejsze wypowiedzi 
na ten temat. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku dzieci kojarzyły otrzyma-
nie przykrej wiadomości z sytuacją przerwanej zabawy. 

2. Myśli i uczucia
Na pytania o myśli i uczucia („Jakie myśli przychodzą Ci do głowy, gdy pomyślisz 
o tym, że bliska Ci osoba zmarła?”; „Jakie uczucia towarzyszą Ci, gdy pomyślisz o tym, 
że bliska Ci osoba zmarła?”) badane dzieci udzielały spójnych odpowiedzi, wskazując 
na emocje, jakich doświadczały. Jedynie w dwóch kwestionariuszach padła odpowiedź 
odnosząca się do myśli związanych z utratą (poczucia niezrozumienia czy niesprawie-
dliwości). Nie zauważono u dzieci trudności z nazwaniem stanów emocjonalnych. Ja-
ko główne emocje wszystkie wymieniały smutek, tęsknotę, żal, przygnębienie, rozpacz 
czy zmartwienie. 

3. Sposoby na przeżywanie trudnych momentów 
Śmierć bliskiej osoby jest dla dziecka szczególnie trudnym momentem, nie ma ono bo-
wiem jeszcze wykształconych schematów radzenia sobie w tego typu sytuacjach. Aby 
one powstały, potrzebne są dane, czyli znalezienie się w konkretnym ciągu zdarzeń 
(Trzebiński, 2002; Young, Klosko, Weishaar, 2013). Pytanie o sposoby przeżywania 
trudnych momentów w tym kontekście wydaje się szczególnie istotne. Najczęstsze wy-
powiedzi to: Przytulam się do mojej mamy i rozmawiam z nią. /Przytulam się do mojej 
mamy i taty./ Przytulam się do mojego ulubionego pluszaka.

Przytoczone wypowiedzi świadczą o  tym, że dzieci wykształciły własne sposo-
by na przeżywanie trudnych chwil. Wiedzą, jak odnaleźć – przynajmniej chwilowe 
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– ukojenie. W takich momentach potrzebne są im dotykowe (przytulanie) i słuchowe 
(muzyka, dźwięk pozytywki) wrażenia zmysłowe, działające odprężająco i relaksująco 
na cały organizm. Zmysł dotyku odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie tworzenia 
więzi międzyludzkich (Maas, 2007). Bliskość daje poczucie bezpieczeństwa i troski ze 
strony dorosłych. Stąd jej funkcja lecząca i kojąca po dotkliwej stracie.

4. Wspominanie tych, których już nie ma 
Kolejny aspekt, o jaki pytano, to sposoby wspominania osób zmarłych. Budowanie hi-
storii własnego życia to gromadzenie wspomnień, umiejętność zapamiętywania zda-
rzeń i przywoływania w pamięci. Dzięki temu kształtuje się nasza tożsamość. Rytu-
ał opowiadania, omawiania, dzielenia się codziennymi doświadczeniami (historiami, 
narracjami) przez dziecko i opiekuna kształtuje oraz wzbogaca autobiograficzną pa-
mięć dziecka o ważnych zdarzeniach z jego życia (Nelson, 1996). To założenie leżało 
u podstaw formułowania pytań o to, w jaki sposób dzieci wspominają osobę zmarłą. 
Uczestnicy badania odpowiadali bardzo ogólnie, rzadko zdarzały się jakieś konkretne 
wydarzenia z udziałem osoby zmarłej, dzieci skupiały się na wyliczeniu ogólnych kate-
gorii walorów zmarłej osoby (np. Była bardzo dobrą osobą, mądrą i ciepłą). Wspomnie-
nie traumy może mieć charakter bardzo fragmentaryczny (van der Kolk, Fisler, 1995) 
albo też bardzo ogólny (Jagodzińska, 2003). 

5. Emocje i ciało
Kolejnym aspektem, jaki uznano za istotny w  kontekście radzenia sobie ze stratą, 
a  który także znalazł swoje odzwierciedlenie w  pytaniach zawartych w  kwestiona-
riuszu, były emocje oraz odczucia somatyczne z  nimi związane. Nazwanie i  opisa-
nie sygnałów płynących z ciała okazało się dla dzieci bardzo trudne, w swoich wypo-
wiedziach uczestnicy badania koncentrowali się na określeniu uczuć. Egzemplifikację 
mogą stanowić następujące wypowiedzi: Moje ciało ogarnięte jest nadal żalem, smut-
kiem, przygnębieniem. / Przede wszystkim jest mi bardzo smutno czasami. /Nic (dopisek: 
nie czuję). Czuję się czarna w środku. 

6. Co nurtuje dzieci?
Na pytanie „O czym myślisz przed zaśnięciem” większość badanych udzielała odpo-
wiedzi zupełnie niezwiązanych z tematem śmierci i straty. Dzieci skupiały się na swo-
im najbliższym kręgu zainteresowań, koncentrując się bowiem przede wszystkim na 
tym, co wiąże się ze szkołą i z codziennymi sprawami.

7. Patrzenie w przyszłość
W tym aspekcie zadaniem badanych dzieci było sformułowanie dowolnych pytań do-
tyczących sytuacji do kogoś, komu ufają. Dzięki nim możliwe było określenie, jakie 
sprawy nurtują dzieci przeżywające żałobę. Stawiane przez dzieci pytania ukazują sa-
mo jądro ich wewnętrznego świata oraz dają głęboki wgląd w przebiegający w nich 
proces żałoby (Goldman, 2009). Jednocześnie uzyskanie spójnej odpowiedzi doro-
słych na nurtujące dziecko pytanie ma duże znaczenie dla procesu godzenia się ze stra-
tą. Daje bowiem nadzieję na odzyskanie dobrostanu. Dziecięce pytania do dorosłych 
dotyczyły głównie przyszłości (Czy wszystko będzie dobrze? Czy moja mama i ja będzie-
my jeszcze szczęśliwi? Kim będę, kiedy dorosnę? Jak to będzie, gdy nie będzie dziadka?), 
choć zdarzały się także pytania wynikające z braku zrozumienia tego, co się wydarzy-
ło, np. Dlaczego się tak stało? Jak czułeś się na pogrzebie? 
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W kolejnym zadaniu dzieci miały możliwość podzielenia się tym, co chciałyby 
przekazać zmarłej osobie, gdyby była teraz przy nich. W wypowiedziach tych uczest-
nicy badania koncentrowali się głównie na uczuciach, jakie żywili do bliskiego. 

8. Życie toczy się dalej
W kwestionariuszu poddano analizie także to, co się w życiu dziecka zmieniło, a co 
pozostało takie samo. Oto przykłady stwierdzeń dzieci:

 – Nie jest już tak jak kiedyś. Jest smutno w domu. Babcia płacze. Wujek się stresuje. 
Wszystkim się to przypomina. Rozmawiamy o tym. 

 – Babcia się zmieniła na gorsze. Nie bawi się, często nie zwraca na mnie uwagi. Jest 
mniej miła, często się złości na mnie i na tatę, krzyczy na H. (młodszą siostrę). Ostat-
nio bawiła się puzzlami i zgubiła element. Babcia się zezłościła i krzyczała. 

 – Jestem bardziej wrażliwy, opiekuńczy i troskliwy w stosunku do mamy. 
 – Jestem smutna, że nie ma babci. 
 – Jest inaczej na wakacjach i na działce babci. 
 – Jestem częściej smutny. 

Dzieci dostrzegają przede wszystkim zmiany emocjonalne w  sobie oraz zmiany 
w zachowaniu innych, bliskich osób. Odczuwają to, że częściej jest im smutno, czę-
ściej płaczą. Spośród badanych 50% odpowiedziało, że ich zdaniem w życiu nie zmie-
niło się nic. Ponad 80% twierdzi, że otoczenie traktuje ich tak samo jak do tej pory, 
dwoje odczuwa większe współczucie i dostrzega przejawy martwienia się o nich niż 
do tej pory. Jeśli zaś chodzi o to, co pozostało takie samo, aż dziesięcioro dzieci (83%) 
wymieniło konkretne przedmioty (książki, biżuteria, rzeczy osobiste, zdjęcia), stano-
wiące pamiątki i budujące wspomnienia o zmarłym. Dzięki miejscom i przedmiotom 
dzieci mogą pielęgnować pamięć o zmarłym, co też chętnie czynią. 

9. Pożegnanie
Udział dzieci w  ceremonii pogrzebowej jest decyzją niełatwą, zależną niekiedy od 
zwyczajów danego regionu (Keirse, 2005). Jest to kwestia dość indywidualna, podyk-
towana różnymi czynnikami, na przykład sytuacyjnymi. Istotny wydaje się przede 
wszystkim wiek dziecka oraz przebieg ceremonii np. to, czy zmarły jest wystawiony 
w kaplicy na widok publiczny). Wpływa to znacząco na dalsze radzenie sobie z sytu-
acją. Dziesięcioro dzieci deklarowało, że nie miało okazji pożegnać się z bliską osobą. 
Troje zdążyło powiedzieć umierającym o swoich uczuciach sympatii. Dwoje uznało 
swoją obecność na pogrzebie jako pożegnanie. Tylko jedna wypowiedź na ten temat 
jest nieco bardziej rozwinięta. Po analizie jakościowej uzyskanych odpowiedzi prze-
prowadzono wnioskowania na podstawie z kwestionariuszy i ankiet opiekunów na-
uczycieli/wychowawców w odniesieniu do postawionego problemu badawczego. 

Umiejętność formułowania potrzeb przez dzieci 
a radzenie sobie ze stratą osoby bliskiej 

Zgodnie z przyjętymi na wstępie założeniami teoretycznymi przyjęto w referowanym 
badaniu, że umiejętność formułowania własnych potrzeb wiąże się z jakością funkcjo-
nowania dzieci po stracie. Troje dzieci (25%) formułowało swoje potrzeby, dziewięcioro 
dzieci (75%) tego nie robiło. Różnica między tymi dwiema grupami pod względem li-
czebności była istotna na poziomie tendencji statystycznej: χ2(1) = 3,00; p = 0,083. Dzie-
ci formułujące własne potrzeby i dzieci nieformułujące swych potrzeb porównano pod 
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względem odpowiedzi na różne aspekty dotyczące funkcjonowania psychofizycznego. 
Wyniki istotne na poziomie tendencji statystycznej sugerują, że formułowanie własnych 
potrzeb pozostawało w związku z rozumieniem siebie i swoich zachowań. Dzieci formu-
łujące własne potrzeby nieco częściej czuły się samotne niż dzieci nieformułujące swych 
potrzeb: χ2 (1) = 3,27; p = 0,070 (dokładny test Fishera p = 0,250). Między obiema gru-
pami dzieci wystąpiła także różnica pod względem skłonności do płaczu. Dzieci formu-
łujące własne potrzeby nieco częściej były skłonne do płaczu niż dzieci nieformułujące 
swych potrzeb: χ2(1) = 3,27; p = 0,070 (dokładny test Fishera p = 0,250). 

Obie grupy dzieci różniły nie różniły się istotnie pod względem nasilenia zaburzeń 
zachowania, ale różniły się pod względem skłonności do cieszenia się z lubianych nie-
gdyś rzeczy, aktywności. Dzieci formułujące własne potrzeby nieco częściej deklaro-
wały brak skłonności do cieszenia się z różnych rzeczy niż dzieci nieformułujące swych 
potrzeb: χ2(1) = 3,70; p = 0,054 (dokładny test Fishera p = 0,127). Wystąpiła nato-
miast istotna zależność między formułowaniem własnych potrzeb przez dzieci a od-
czuwaniem przez nich lęku o śmierć innej bliskiej osoby. Dzieci formułujące własne 
potrzeby częściej odczuwały lęk, że umrze inna bliska im osoba niż dzieci nieformułu-
jące swych potrzeb: χ2(1) = 3,70; p < 0,05 (dokładny test Fishera p < 0,05). 

Rodzaj przeżywanych przez dziecko emocji a proces żałoby

W prezentowanych analizach sprawdzano także rodzaj przeżywanego afektu i jego zwią-
zek z radzeniem sobie z żałobą po stracie osoby bliskiej. W badanej grupie czworo dzieci 
(33,3%) deklarowało przeżywanie jedynie emocji negatywnych, pozostałe ośmioro dzie-
ci (66,7%) odczuwało także emocje pozytywne. Różnica w liczebnościach tych grup nie 
była istotna statystycznie: χ2(1) = 1,33; p > 0,05. Dzieci z obu grup różniły się pod wzglę-
dem stosowanych sposobów radzenia sobie. Dzieci przeżywające jedynie emocje nega-
tywne rzadziej stosowały adaptacyjne sposoby radzenia sobie niż dzieci odczuwające nie 
tylko negatywne emocje: χ2(1) = 4,69; p < 0,05 (dokładny test Fishera p = 0,067). Wy-
stąpiła zależność między znakiem przeżywanych emocji a rozumieniem siebie i swoich 
zachowań. Dzieci przeżywające jedynie emocje negatywne rzadziej deklarowały niezro-
zumienie siebie i swoich zachowań niż dzieci odczuwające nie tylko negatywne emocje: 
χ2(1) = 6,00; p < 0,05 (dokładny test Fishera p < 0,05). Dzieci z obu grup różniły się pod 
względem skłonności do denerwowania się. Dzieci przeżywające jedynie emocje nega-
tywne nieco rzadziej deklarowały, że denerwują się niż dzieci odczuwające nie tylko ne-
gatywne emocje: χ2(1) = 2,74; p = 0,098 (dokładny test Fishera p > 0,05). 

Ponadto zauważono, że dzieci przeżywające jedynie emocje negatywne nieco rza-
dziej deklarowały, że przywołują wspomnienia w  porównaniu z  dziećmi odczuwa-
jącymi nie tylko negatywne emocje: χ2(1) = 2,74; p = 0,098 (dokładny test Fishera 
p > 0,05). Stwierdzono istnienie związku między przeżywanymi emocjami a umiejęt-
nością nazywania reakcji emocjonalnych. Dzieci przeżywające wyłącznie emocje nega-
tywne rzadziej potrafiły nazywać swoje reakcje emocjonalne w porównaniu z dziećmi 
odczuwającymi także pozytywne emocje: χ2(1) = 6,00; p = 0,050. Dzieci z obu grup 
różniły się pod względem wyrażania emocji. Dzieci przeżywające wyłącznie emocje 
negatywne rzadziej wyrażały emocje niż dzieci odczuwające pozytywne i negatyw-
ne emocje: χ2(2) = 9,75; p < 0,01. Porównano również poziom zaburzeń zachowania 
u dzieci w zależności od przewagi afektu o danym znaku. Istotne jest jednak to, że 
rodzaj przeżywanych emocji nie miał znaczenia dla nasilenia zaburzeń zachowania 
w badanej grupie dzieci.
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Uczestniczenie w ceremonii pogrzebowej a samopoczucie dziecka 

Siedmioro spośród badanych dzieci (58,3%) miało możliwość pożegnania się z osobą 
bliską przed jej śmiercią, natomiast pięcioro dzieci (41,7%) nie miało takiej możliwo-
ści. Różnica w liczebności grup nie była istotna statystycznie: χ2(1) = 0,33; p > 0,05. 
Obie grupy dzieci porównano pod względem nasilenia zaburzeń zachowania (tab. 1).

TABELA 1. Poziom zaburzeń zachowania u dzieci mających i niemających możliwości pożegnania się 
z osobą bliską przed śmiercią

Pożegnał/a się Nie pożegnał/a się
U P

M SD M SD

Reaktywność 
emocjonalna 

 3,71  2,215  5,60  0,89  8,50 0,149

Lęk/Depresja  2,86  2,27  5,60  2,61  8,00 0,149
Dolegliwości somatyczne  1,43  1,39  3,60  2,88  8,00 0,149

Wycofanie  4,43  3,36  6,20  3,11 12,00 0,432
Zaburzenia 

internalizacyjne ogółem 
12,43  7,98 21,00  4,30  6,00 0,073

Problemy z uwagą  4,57  4,16  7,20  3,779 11,00 0,343
Zachowania agresywne 11,29  6,18 17,40 12,52 13,00 0,530

Zaburzenia 
eksternalizacyjne ogółem

15,86  9,86 24,60 15,32 12,00 0,432

Inne problemy  7,43  5,71 14,80  4,55  4,00 0,030

Zachowania problemowe 
ogółem 

35,71 21,78 60,40 20,74  9,00 0,202

Źródło: badania własne. 

U dzieci, które nie miały możliwości pożegnania się z bliską zmarłą osobą w po-
równaniu z dziećmi, które dokonały takiego pożegnania, istotnie bardziej były nasilo-
ne różne problemy, a także stwierdzono wyższy poziom zaburzeń internalizacyjnych 
(istotność na poziomie tendencji statystycznej). Dzieci, które nie miały możliwości 
pożegnania się z bliską zmarłą osobą w porównaniu z dziećmi, które dokonały takie-
go pożegnania, istotnie rzadziej miały problemy z zasypianiem: χ2(1) = 5,18; p < 0,05 
(dokładny test Fishera p < 0,05). Dzieci, które pożegnały się z  bliską zmarłą osobą 
w porównaniu z dziećmi, które nie dokonały takiego pożegnania, nieco częściej de-
klarowały przeżywanie złości: χ2(1) = 3,09; p = 0,079 (dokładny test Fishera p > 0,05). 

Wsparcie bliskich a umiejętność tworzenia spójnej narracji na temat przeżycia 
straty

Dziesięcioro dzieci (83,3%) zadeklarowało, że otrzymało wsparcie od osób bliskich, 
dwoje zaś dzieci (16,7%) nie miało poczucia takiego wsparcia. Różnica w liczebności 
obu grup była istotna statystycznie: χ2(1) = 5,33; p < 0,05. Analizowano, w jaki sposób 
dzieci tworzyły wypowiedzi podczas badania. Dzieci, które otrzymały wsparcie, nieco 
częściej tworzyły ustrukturalizowane wypowiedzi w formie opowiadania w porówna-
niu z dziećmi, które nie otrzymały wsparcia: χ2(1) = 5,70; p = 0,058. Nie stwierdzo-
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no zależności między otrzymaniem wsparcia a spójnością wypowiedzi: χ2(1) = 0,80; 
p > 0,05 (dokładny test Fishera: p > 0,05).

W toku analiz sprawdzono także, czy dziewczynki i chłopcy różnią się między so-
bą pod względem nasilenia zaburzeń zachowania. Wyniki przedstawiono w tabeli 2.

TABELA 2. Poziom zaburzeń zachowania u dziewczynek i chłopców

Dziewczynki Chłopcy 
U P

M SD M SD

Reaktywność emocjonalna  5,25 1,165  3,00  2,58  7,00 0,154
Lęk/Depresja  5,38 2,07  1,25  1,26  0,50 0,004

Dolegliwości somatyczne  2,88 2,64  1,25  0,96 10,50 0,368
Wycofanie  5,88 3,48  3,76  2,50  9,50 0,283

Zaburzenia internalizacyjne ogółem 19,38 6,26  9,25  6,39  4,00 0,048

Problemy z uwagą  6,50 3,93  4,00  4,32 11,50 0,461
Zachowania agresywne 15,13 10,27 11,25  7,89 14,00 0,808

Zaburzenia eksternalizacyjne ogółem 21,63 13,26 15,25 11,64 12,00 0,570
Inne problemy 13,50 5,07  4,50  3,69  1,00 0,008

Zachowania problemowe ogółem 54,50 21,57 29,00 21,24  7,00 0,154

Źródło: badania własne. 

Dziewczynki w porównaniu z chłopcami wykazały istotnie wyższy poziom lęku/
depresji, zaburzeń internalizacyjnych oraz innych problemów z zachowaniem. Podda-
no analizie odpowiedzi dziewczynek i chłopców na wszystkie pytania ankiety. Przed-
stawiono wyniki istotne lub wskazujące na tendencję statystyczną. Chłopcy nieco czę-
ściej niż dziewczynki przywoływali wspomnienia: χ2(1) = 5,81; p = 0,055. 

Aby sprawdzić, czy otrzymane wsparcie jest kluczowym czynnikiem wpływają-
cym pozytywnie na radzenie sobie, przeprowadzono dodatkowe analizy statystycz-
ne pod tym kątem. Dzieci, które deklarowały brak wsparcia to także te, które nie 
miały możliwości pożegnania się z  osobą bliską, natomiast większość dzieci, które 
otrzymały wsparcie, miała możliwość pożegnania się. Różnica między grupami by-
ła istotna na poziomie tendencji statystycznej: χ2(1) = 3,36; p = 0,067 (dokładny test 
Fishera: p > 0,05). Dzieci, które nie otrzymały wsparcia, miały trudności z zasypia-
niem, podczas gdy większość dzieci, które otrzymały wsparcie, nie wykazywała takich 
trudności. Różnica między grupami była istotna na poziomie tendencji statystycz-
nej: χ2(1) = 3,36; p = 0,067 (dokładny test Fishera: p > 0,05). Niemal wszystkie dzie-
ci, które otrzymały wsparcie, miały potrzebę dzielenia się przeżyciami, podczas gdy 
wszystkie dzieci, które nie otrzymały wsparcia, nie wykazywały takiej potrzeby. Róż-
nica między grupami była istotna statystycznie: χ2(1) = 7,20; p < 0,01 (dokładny test 
Fishera: p < 0,05).

Otrzymane wsparcie okazało się istotnym czynnikiem różnicującym nasilenie za-
burzeń zachowania, o czym świadczą wyniki przedstawione w tabeli 3. 

Z danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, że dzieci, które otrzymały wsparcie, 
wykazywały istotnie niższe nasilenie ogólnych zachowań problemowych oraz innych 
problemów w porównaniu z dziećmi, które nie otrzymały wsparcia. Dodatkowo, na 
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poziomie tendencji statystycznej można przypuszczać, że otrzymanie wsparcia wiąże 
się z niższym poziomem wycofania, zachowań agresywnych oraz ogólnych zaburzeń 
eksternalizacyjnych. 

WNIOSKI

Prezentowane badanie miało na celu sprawdzenie, jak dzieci opisują swoje przeżycia zwią-
zane z nieodwracalną stratą i przeżywaniem żałoby. Interesujące ze względu na proces 
adaptacji po nieodwracalnej stracie jest to, czy sposób opisywania nieodwracalnej straty 
pomaga w procesie radzenia sobie z nią i w konsekwencji powrót do równowagi psychicz-
nej. Dokładna analiza uzyskanych rezultatów pozwala na określenie, w jaki sposób nar-
racja nadaje sens i strukturalizuje przeżycie oraz jakie na tej podstawie można wyodręb-
nić czynniki pomagające dziecku poradzić sobie z trudnym doświadczeniem zderzenia 
ze śmiercią bliskiej osoby. Postawione pytanie badawcze oparto na założeniach psycholo-
gicznych teorii dotyczących przeżywania straty i podziału żałoby na następujące po sobie 
fazy oraz na nadawaniu znaczenia oraz kształtowaniu samopoczucia poprzez narrację. 

Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że formułowanie wła-
snych potrzeb przez dzieci jest czynnikiem leczącym. Umiejętność identyfikowania 
własnych potrzeb pozostaje ponadto w  związku z  rozumieniem siebie i  swoich za-
chowań. Wystąpiła istotna zależność między formułowaniem własnych potrzeb przez 
dzieci a odczuwaniem przez nie lęku o życie innej bliskiej osoby, natomiast przeżywa-
nie zarówno emocji pozytywnych, jak i negatywnych pomaga dzieciom przejść przez 
proces żałoby. Ci, którzy doświadczali przede wszystkim emocji negatywnych, czę-
ściej stosowali nieadaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem i lękiem. Możliwość 
pożegnania z osobą zmarłą ma wpływ na proces adaptacji po śmierci bliskiej osoby. 
U dzieci, które nie miały możliwości pożegnania się z bliską zmarłą osobą, stwierdzo-

TABELA 3. Poziom zaburzeń zachowania u dzieci, które otrzymały wsparcie i dzieci, które nie 
otrzymały wsparcia

Otrzymał/a 
wsparcie 

Nie 
otrzymał/a wsparcia U p

M SD M SD

Reaktywność emocjonalna  4,30 2,11  5,50  0,71 6,50 0,485
Lęk/Depresja  3,80 2,94  5,00  0,00 6,00 0,485

Dolegliwości somatyczne  2,10 2,38  3,50  2,12 4,50 0,273
Wycofanie  4,50 3,14  8,50  0,71 1,50 0,061

Zaburzenia internalizacyjne 
ogółem 

14,70 7,92 22,50  2,12 4,00 0,273

Problemy z uwagą  4,90 3,96  9,50  2,12 3,00 0,182
Zachowania agresywne 11,00 5,19 28,00 15,56 1,00 0,061

Zaburzenia eksternalizacyjne 
ogółem

15,90 8,53 37,50 17,68 1,00 0,061

Inne problemy  8,70 5,14 19,50  2,12 0,50 0,030

Zachowania problemowe ogółem 39,30 8,78 79,50 21,92 0,50 0,030

Źródło: badania własne.



DZIECKO WOBEC ŚMIERCI. JAK DZIECI OPISUJĄ DOŚWIADCZANIE UTRATY BLISKIEJ OSOBY? 37

PS
YC

HO
LO

GI
A 

W
YC

HO
W

AW
CZ

A 
NR

 1
3/

20
18

, 2
5–

38

no bardziej nasilone problemy emocjonalne, a także wyższy poziom zaburzeń interna-
lizacyjnych. Dzieci, które otrzymały wsparcie bliskich i pożegnały się ze zmarłą oso-
bą, potrafiły budować spójną narrację na temat własnego przeżywania sytuacji straty. 

Jak już wcześniej sugerowano, badaniu poddano niezbyt dużą liczbę dzieci i stąd 
część uzyskanych rezultatów plasuje się na poziomie tendencji statystycznej. Jednakże 
analiza danych pozwala na postawianie kolejnych pytań badawczych. Żałoba bardziej 
niż jakiekolwiek inne doświadczenie życiowe oznacza przełom w przebiegu rozwoju 
każdej jednostki. Żałoba będąca wynikiem straty bliskiej osoby z rodziny powodu-
je, że historia życia jest podzielona na tę „przed” i na tę „po”. Nic bowiem z tego, co 
przeżyliśmy i poznaliśmy do tego momentu, nie pozostaje już takie samo. Świat każ-
dej osoby – ale przede wszystkim dziecka – zostaje wstrząśnięty przez wydarzenie, 
które wymaga zmagania się z samym sobą i ze zdolnością do adaptacji do nowej sytu-
acji. Bezsporny w świetle uzyskanych rezultatów jest fakt, że rozmawianie z dziećmi 
o trudnych wydarzeniach i pozwalanie na przetwarzanie ich w sposób narracyjny ma 
właściwości porządkujące historię życia w taki sposób, że tworzy się „blizna” łącząca 
to, co było przed, z tym, co jest po. Budowanie z fragmentarycznych doznań i wspo-
mnień pełnej oraz spójnej narracji pozwala na układanie historii oraz przetworzenie 
jej w trudne, jednak już nie tak bolesne wspomnienie. 
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A CHILD IN THE FACE OF DEATH. HOW DO CHILDREN DESCRIBE 
THEIR EXPERIENCE OF A LOSS OF A CLOSE PERSON?

Abstract: The aim of the current study was 
to examine how children describe an ex-
perience of losing their close ones. We an-
alysed how children structure and make 
sense of their experiences of losing some-
body. We also wondered, if, basing on the 
analysis of the experiences’ descriptions, it 
is possible to determine factors which make 
it easier or harder to handle the death of 
somebody close. The experiment was ex-
ploratory and descriptive, so the ques-
tions asked were as follows: (1) How do 
children describe their experience of los-
ing somebody close? (2) Are there any sig-
nificant qualitative differences in the way 
of describing the trauma connected with 
the loss of somebody close? The study was 
based on the psychological assumptions of 
the theory of experiencing a loss, on the di-
vision of the mourning into stages, and al-
so on shaping and giving a meaning to the 

frame of mind by a narrative. Forming own 
needs can be a healing factor, and experi-
encing emotions, both positive and nega-
tive ones, helps to get through the process 
of mourning. In accordance with the stages 
of mourning it was assumed that a possibil-
ity of a farewell with the departed ones, even 
symbolic, influences the adaptation process 
after the loss and, therefore, the psychologi-
cal wellbeing. It was also assumed that an 
important factor helpful in building a co-
herent history of a loss is a support of adults 
from the child’s surrounding. The study 
showed a number of correlations and rela-
tionships between analysed variables. The 
obtained results can be an implication for 
further analysis and they can set direction 
for following research.

Keywords: trauma, mourning, death, 
children’s narratives.


