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Streszczenie: Artykuł porusza kwestie wybranych trosk egzystencjalnych, specy-
ficznych dla osób dojrzałych, tj. lęk przed śmiercią, samotność i cierpienie. Są to 
jedne z najczęściej występujących konotacji ludzi starszych z własną śmiertelno-
ścią. Przedstawiona została specyfika konfrontacji człowieka w jego ostatnim okre-
sie życia z troskami egzystencjalnym. Tekst oparty o klasyczną literaturę polskich 
i zagranicznych gerontologów, filozofów, psychologów i  pedagogów oraz o bada-
nia własne autora.

Wprowadzenie

Troski egzystencjalne w wyjątkowy sposób nabierają znaczenia w później-
szych okresach rozwojowych człowieka. Gdy osiąga dojrzałość, nabiera jedno-
cześnie gotowości do konfrontacji z problemami natury egzystencjalnej. Dzieje 
się tak za sprawą specyficznych możliwości transcendowania, którą w starości Jo-
anne M. Erikson nazywa transcendantyzmem i określa jako przekroczenie, wznie-
sienie się, doskonalenie i niezależność od wszechświata i czasu. Zakłada również 
wyjście poza wszelką ludzką wiedzę i doświadczenie (Erikson 2012, s. 150). Nie-
pokój egzystencjalny pobudzany, jest wielością bodźców wewnętrznych oraz kre-
owanych przez środowisko zewnętrzne. Wyjątkowym okresem życia, w którym 
eksponowanie śmierci pojawia się najczęściej jest starość. Starość, a w zasadzie 
pewien stan, który jest często (choć nie zawsze) cechą starości – dojrzałość, po-
zwala na konfrontowanie się z pytaniami o Boga, sens istnienia, o potrzebę cier-
pienia i życia w ogóle, ale jednocześnie ułatwia zrozumienie życia tu i teraz oraz 
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zrozumienie innych. Pozwala w końcu z perspektywy przeżytego czasu spojrzeć 
w przyszłość. Na podstawie analizy własnych badań można podjąć próbę zesta-
wienia szeregu najistotniejszych problemów, z którymi muszą zmierzyć się ludzie 
dojrzali, inspirowani refleksją nad własnym nieodległym końcem życia. Konota-
cje, jakie wzbudzają refleksje o własnej skończoności, zawężone zostają na po-
trzeby tego opracowania do trzech trosk1: lęku, samotności i cierpienia. 

Lęk tanatyczny 

Lęk jest zjawiskiem powszechnie występującym, jest uczuciem dyskomfortu. 
W przypadku lęku przed skończonością odwołuje się do najbardziej fundamen-
talnego konfliktu egzystencjalnego, jest więc emocją wywołaną chęcią zachowa-
nia swojego życia, a jednoczesną świadomością konieczności unicestwienia. To 
przede wszystkim lęk przed nieznanym, choć najbardziej pewnym zdarzeniem 
czekającym każdego człowieka. Lęk tanatyczny można podzielić na lęk przed 
samym procesem odchodzenia ze świata żywych i z wiązanymi z tą sytuacją uwa-
runkowaniami oraz lęk przed nieuniknionym i absolutnie niepoznanym fenome-
nem nieistnienia. Należy więc rozróżnić lęk przed procesem, jakim jest umieranie 
oraz przed stanem nieistnienia – śmiercią.

Choć każdy lęk, jak twierdzi Antoni Kępiński (2002), jest w gruncie rze-
czy lękiem przed śmiercią, to lęk tanatyczny występuje jako bezpośrednia obawa 
przed śmiercią jako stanem oraz przed samym aktem umierania. Człowiek uru-
chamia wiele mechanizmów psychologicznych, by poradzić sobie z tym para-
liżującym poczuciem skończoności. Zaprzecza, tłumi, przenosi lęki na bardziej 
racjonalne zjawiska czy w końcu unika konfrontacji intelektualnej z problemami 
natury egzystencjalnej. Według Paula Tillicha (1994) przyczyną lęku jest zagro-
żenie niebytem. A strach jest lękiem uprzedmiotowionym i po to powstaje, by 
można było się z nim skonfrontować w męstwie bycia. Trzy podstawowe lęki to 
lęk przed śmiercią, przed bezsensem i przed potępieniem. Wszystkie trzy typy 
lęku wyróżnione przez tego badacza występują równolegle, z tym że któryś z nich 
dominuje. Autor rozróżnia też lęk normalny od lęku patologicznego. Lęk patolo-
giczny należy, mówiąc słowami Tillicha, zintegrować poprzez męstwo bycia.

1 Zawężenie to wynika z ograniczonej objętości tekstu. Podobnie musiałem zredukować definicje 
dojrzałości oraz koncepcje, definicje i opisy poszczególnych trosk, jedynie do wybranych. 

 Niniejszy artykuł stanowi skrót tekstu w języku angielskim Senior person in view of existential 
concerns, przygotowywanego pod redakcją R. Kocianová, M. Dvořáková, Wydawnictwa Uni-
wersytetu Karola w Pradze. Tekst ten zawiera szerszą analizę badań nad problemami egzysten-
cjalnymi ludzi starszych (wyprojektowane w formie listów do bliskich osób na temat własnego 
życia i w perspektywie własnej śmierci). Można z nich wnioskować, że najbardziej obawiają się 
oni procesu umierania i samej śmierci jako niewiadomej i niepewnej. Także samotność w staro-
ści oraz w perspektywie samego umierania staje się ich ważną troską. Kolejnym problemem był 
bilans własnego życia i obawa przed cierpieniem.
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Z wielu badań, na które powołuje się Irvin D. Yalom (2008), można przy-
toczyć kilka zależności charakterystycznych właśnie dla najstarszej grupy wie-
kowej. I tak, osoby zamieszkujące mieszkania przypominające im te, w których 
spędzali życie, mniej boją się śmierci od tych, którzy zamieszkują w typowych 
instytucjach opiekuńczych. Lęk jest niższy u osób, które uczestniczą w wielu for-
mach aktywności. Wzrasta lęk przed śmiercią u seniorów neurotycznych i niedoj-
rzałych. Poziom lęku u kobiet jest wyższy niż u mężczyzn. Można jeszcze dodać, 
że osobom starszym łatwiej się aktywizuje myśli o śmierci, jednocześnie większy 
niepokój wzbudza myśl o śmierci wśród ludzi młodych, aniżeli u osób starszych.

Człowiek wyposażony jest w mechanizmy psychologiczne, które pozwalają 
radzić sobie ze świadomością śmiertelności. Najprostszym z nich jest unikanie 
myśli o śmierci. Jednak, jak zauważa Wiesław Łukaszewski (2010), nie jest to 
łatwe. Zmuszanie się do niemyślenia o pewnych kwestiach powoduje odwrotny 
efekt, czyli natarczywy powrót tych myśli, poza tym zadanie to jest męczące, co 
sprawia, że sprawność umysłowa staje się słabsza pod wpływem wysiłku, jakim 
jest tłumienie myśli np. o śmierci. W końcu możemy oczekiwać, że im bardziej 
przykre są myśli, które chcemy usuwać ze swojej świadomości, tym silniej będą 
one powracać (Łukaszewski 2010, s. 38). Autor ten zauważa, że człowiek ma do 
dyspozycji (przy wykorzystaniu wielu technik) trzy grupy operacji mających na 
celu likwidację skutków niepokoju tanatycznego. Pierwszą grupę działań stanowi 
unikanie konfrontacji z tematyką śmierci. O śmierci się nie mówi ani z rodziną, 
ani ze znajomymi, ani w szkole ani w pracy. Tematyka śmierci jest konsekwentnie 
pomijana lub traktowana powierzchownie w całym procesie wychowania i socja-
lizacji. Paradoksalnie doświadczenia ze śmiercią w cyklu życia mogą przygoto-
wać do konfrontacji z własną śmiertelnością, izolowanie od tematyki przemijania 
sprawia, że lęk tanatyczny rzadziej przeżywany jest dużo silniejszy. Ludzie star-
si nie tylko częściej myślą o śmiertelności, także częściej podejmują tematykę 
śmierci w rozmowach. Jednocześnie wśród ludzi starszych obserwuje się zabiegi, 
które mają izolować od oznak starzenia się poprzez np. usuwanie luster w swo-
im domostwie albo poprzez unikanie spotkań z innymi starszymi ludźmi. Drugą 
grupą likwidowania skutków lęku jest oswajanie się ze śmiercią i z lękiem przed 
śmiercią. I tak, oczyszczającym uzewnętrznieniem emocji są różnego rodzaju ry-
tuały, obrzędy pogrzebowe, żałobne, świąteczne, religijne i kulturowe. Niektóre 
z działań mają charakter prewencyjny, przygotowujący, przeciwdziałający lękowi 
(temu służą ceremonie religijne) inne mają łagodzić lęk. Są to stypy, wspominanie 
zmarłego albo udział w sesjach terapeutycznych czy grupach wsparcia. Trzecia 
grupa odwołuje się do reinterpretacji, czyli do nadawania innego sensu śmierci. 
Dzieje się tak poprzez używanie synonimicznych określeń śmierci, które łagodzą 
sens tego stanu, albo poprzez świadome nadawanie sensu śmierci, przypisując 
jej moc dobrodziejstwa poprzez przejście w lepszy świat czy uwolnienia się od 
trosk doczesnych. Charakter symbolicznej nieśmiertelności, która także działa ła-
godząco na lęk przed śmiercią, ma pozostawianie po sobie spuścizny. Ciągłość tę 
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– nieśmiertelność symboliczną – może zapewnić pozostawienie po sobie dzieci, 
wnuków i kolejnych pokoleń, ale także wielkich dzieł naukowych, dzieł sztuki 
i mniejszych, ale trwałych symboli bytności na ziemi w postaci domów, drzew, 
pamiętników itp.

Samotność i osamotnienie

Samotność jest zjawiskiem pojawiającym się w życiu człowieka od samego 
początku jego przybycia na świat. Jest szczególnym uczuciem i przybiera skrajna 
formę w momencie umierania. Umieranie wydaje się bowiem najbardziej indywi-
dualnym, najbardziej samodzielny odosobnionym aktem. Według Yaloma samot-
nością wywołaną świadomością śmierci jest tak zwana izolacja egzystencjalna – 
nie izolacja interpersonalna, z towarzyszącą jej samotnością, ani intrapersonalna 
(izolacja od części samego siebie), lecz izolacja fundamentalna, od istot i świata 
– podłoże wszystkich innych izolacji. Niezależnie od tego, jak bardzo zbliżymy 
się wzajem do siebie, zawsze pozostanie ta ostateczna, nieprzekraczalna luka; 
każdy z nas wkracza w istnienie sam i sam musi je opuścić (Yalom 2008, s. 16). 
Samotność jednak przybiera też bardziej powszechną formę bardziej ludzką i uze-
wnętrznioną. Definicje takich pojęć jak samotność, osamotnienie, izolacja nie są 
jednoznacznie interpretowane. Samotność i osamotnienie często traktowane są jak 
synonimy tak w mowie, jak i piśmie, choć nimi nie są. Co prawda zachodzą mię-
dzy nimi pewne relacje, ale z pewnością nie można ich uznać za tożsame. Jedno ze 
stanowisk w definiowaniu samotności i osamotnienia wskazuje na to, że samotność 
to stan obiektywny (fizyczny), podczas gdy osamotnienie jest stanem subiektyw-
nym – psychicznym. Zatem samotność jest rzeczywistym stanem bycia samemu 
przez dłuższy czas, a osamotnienie to stan umysłu, odczuwany tylko przez daną 
osobę i wpływający na jej emocje (Synak 2002). Ponadto samotność może mieć 
wymiar pozytywny, czasem wręcz pożądany przez człowieka, może być okolicz-
nością sprzyjającą rozwojowi podmiotu. Osamotnienie natomiast jest zjawiskiem 
ocenianym negatywnie i niepożądanym zarówno z subiektywnego, jak i obiektyw-
nego punktu widzenia, wręcz hamującym rozwój i obniżającym satysfakcję z życia. 

Elżbieta Dubas określa samotność specyficznym fenomenem ludzkiej egzy-
stencji, szczególną cechą ludzkiego doświadczenia, szczególną manifestacją 
skomplikowania osobowości człowieka. A manifestacja ta według Autorki wyraża 
się w antynomii: z jednej strony istota usilnie pragnąca bliskiego kontaktu z in-
nymi ludźmi, najpełniej przejawiającego się w miłości i przyjaźni, z drugiej zaś 
strony unikająca, odtrącająca ich w poszukiwaniu innych budujących go więzi: 
z samym sobą, z przyrodą czy absolutem (Dubas 2000, s. 110). I choć samotność 
ma, zdaniem Autorki, zwykle negatywny wymiar, to występować może ona także 
jako pozytywny rozwojowy czynnik, gdy jest samotnością z wyboru i postrzega-
na jest jako szansa, zadanie rozwojowe czy jako łaska. 

Można przyjąć, że samotność jest stanem doświadczanym zarówno w sen-
sie emocjonalnym i jako stan subiektywnie odczuwany, jest rodzajem samotności 
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psychicznej, w odróżnieniu od samotności fizycznej i społecznej. Samotność psy-
chiczna towarzyszy człowiekowi w każdym okresie jego życia i jest różnorodnie 
przeżywana, najczęściej kojarzona jest z osamotnieniem. Osamotnienie jako stan 
emocjonalny człowieka wynika z braku pozytywnych relacji z innymi osobami. 

Przez samotność społeczną rozumie się sytuacje charakteryzujące się osła-
bieniem lub brakiem więzi naturalnej z innym człowiekiem, życie poza społeczeń-
stwem. Samotność społeczną charakteryzuje brak przyjaźni, przyjaciół, towa-
rzystwa, wspólnoty. Bez takich społecznych więzi jednostka czuje się nie tylko 
samotna w świecie, ale i poza nim, oddzielona od ludzi. Jest to zjawisko podobne 
do izolacji społecznej, to znaczy barku obecności innych ludzi i kontaktu z nimi 
(Smykowska 2007, s. 245). Vittorino Andreoli tak opisuje samotność w starości: 
Samotność jest cierpieniem – istnieć i zarazem nie istnieć, to być może jedno z bo-
leśniejszych doświadczeń życia, także dlatego, że w tym okresie słabnie nadzieja 
i nie ma już czasu na realizacje pragnień. Samotność, to nie tylko przebywanie 
w jakimś miejscu bez kogoś obok, lecz także życie pośród ludzi, którzy cię nie wi-
dzą, jakby cię nie było. Niezauważalne życie, niedostrzegalne potrzeby (Andreoli 
2009, s. 150).

Nie należy jednak zapominać i o tym, że spotykamy także samotność z wybo-
ru i wtedy rozumiana jest ona jako sposób funkcjonowania polegający na tolero-
waniu lub nawet wyborze życia w warunkach ograniczenia do minimum kontak-
tów społecznych, często poza związkami miłości (pozarodzinnymi) czy głębokiej 
przyjaźni, nie musi być odczuwana jako subiektywnie przykra, ani też nieść ze 
sobą negatywnych konsekwencji. Co więcej, pewne aspekty funkcjonowania 
zdrowia psychicznego. Jak np. proces twórczy, wręcz wymagają samotności, 
przynajmniej w określonych etapach, jak się jednak wydaje, ten rodzaj samotno-
ści w starości spotykany jest najrzadziej. Zarówno samotność, jak i osamotnienie 
są stanami właściwymi dla człowieka w każdym okresie życia, choć uzasadnioną 
wydaje się teza, że nasilają się szczególnie na starość.

Przystosowanie do zmieniających się warunków życia, choć trudne na każ-
dym jego etapie, to w starości bywa wyjątkowo skomplikowane. Kompensacja 
braku kontaktu z bliskimi jawi się człowiekowi starszemu jako poważny problem, 
a jednocześnie jako istotne zadanie rozwojowe. Radzenie sobie z samotnością bę-
dzie więc warunkować poczucie satysfakcji z życia. Pamiętać jednak należy, że 
jednostkowy charakter konfrontacji z samotnością będzie wypadkową zarówno 
obecnego stanu i bieżących czynników, jak również doświadczeń z poprzednich 
etapów życia. 

Cierpienie

Cierpienie jest stanem pojawiającym się stale na przestrzeni całego życia. 
Starość jest etapem życia, w którym cierpienie wywołane bólem fizycznym i psy-
chicznym przybiera specyficzne formy, dojrzałość i bliskość śmierci powodują 
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jeszcze cierpienie natury duchowej. Wielochorobowość, wypadki, zmiany star-
cze, zaburzenia funkcjonowania są źródłem dyskomfortu fizycznego. Bezsprzecz-
nie ten rodzaj dyskomfortu może stać się źródłem cierpienia psychicznego ro-
zumianego jako negatywne uczucie straty czegoś cennego. To uczucia takie jak 
niepokój, ociężałość i napięcie, brak emocji, pustka i psychologiczny ból lub zra-
nienie (Längle 2004, s, 220). Duchowego cierpienia doświadcza człowiek, gdy 
traci coś, co jest niezbędne, by dana osoba doświadczała spełnionego istnienia. 
(…) uczucia przypisywane tym doświadczeniom to m.in.: poczucie braku bezpie-
czeństwa, nadużycie zaufania, rozpacz, brak relacji, niesprawiedliwość, wyrzuty 
sumienia, poczucie winy (Längle 2004, s. 220). Autor ten poszerza jeszcze ten 
klasyczny podział o jeden rodzaj cierpienia: egzystencjalne. Uczucia i postawy 
dominujące w tego rodzaju cierpieniu to daremność, brak sensu, niezrozumienie 
życia, postrzeganie losu jako bezsensowego. Bezpośrednich przyczyn tegoż cier-
pienia także nie brakuje w starości. Straty bliskich, świadomość zbliżającej się 
własnej śmierci, poczucie zależności i inne rodzą dyskomfort psychiczny. Spo-
soby cierpienia są bardzo różnorodne. Mogą przejawiać się agresją, buntem, wy-
cofaniem, smutkiem, narzekaniem, milczeniem i wieloma innymi zachowaniami. 
Cierpienie utożsamiane jest z odczuwaniem negatywnych emocji, przyczynia się 
więc do rozumienia znaczeń, rozpoznawania sytuacji i organizuje działania. Psy-
chologiczna analiza negatywnych emocji (Trzebińska 2004) wskazuje na kilka 
kluczowych cech tego zjawiska. Uczucia negatywne zawężają pole uwagi, ogra-
niczając jednocześnie dopływ bodźców, bezpośrednio koncentrując jednostkę na 
analitycznym rozważaniu problemu. Trwałość wspomnień doświadczeń nazna-
czonych emocjami negatywnymi jest silniejsza niż tych pozytywnych, najmniej 
trwałe są doświadczenia neutralne emocjonalnie. Silne uczucia negatywne mają 
także dużą moc sprawczą, bardzo motywują, przy jednoczesnym nastawieniu na 
rywalizację. Można przyjąć, że pojawienie się uczuć negatywnych sygnalizuje 
sytuację niekorzystną i jest jednocześnie impulsem do działań mających na celu 
poradzenie sobie z przeciwnościami. Rozmaitość negatywnych emocji i ich wza-
jemne podobieństwo co do podstawowych charakterystyk każe poddać weryfika-
cji powszechne nastawienie, że za cierpiącego można uznać jedynie kogoś, kto 
zasługuje na współczucie, a więc przede wszystkim kto się boi lub jest smutny. Do 
obszaru cierpienia należy, jak się wydaje, zaliczyć także takie stany, które w po-
tocznym przynajmniej odczuciu z cierpieniem się nie kojarzą, jak złość, zazdrość, 
wrogość, podejrzliwość, nuda czy pogarda (Trzebińska 2004, s. 93). 

Cierpienie jako problem egzystencjalny, rozpatrywany z perspektywy teo-
logii chrześcijańskiej, powstaje na skutek braku zgody na siebie oraz w rela-
cji z drugim człowiekiem (Kiernikowski 2004). Ta pierwsza forma wynika ze 
świadomości tego, kim się jest w konfrontacji z tym, kim być się powinno. Jest 
to doświadczenie braku, doświadczenie tego, że czegoś nie można w pełni zre-
alizować, że w jakiejś dziedzinie przeżywa się fiasko, bankructwo, niemożność 
wpływu na pewne procesy, z drugiej strony – jako nieakceptację tej niemocy czy 
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niewydolności (Kiernikowski 2004, s. 13). Druga forma dotyczy dyskomfortu 
w relacji z drugim człowiekiem. Potrzeba akceptacji ze strony innych z jedno-
czesnym poczuciem niedoskonałości i zasługiwaniem na nieakceptację powoduje 
cierpienie natury egzystencjalnej. Z biblijnego punku widzenia problem cierpie-
nia ma swoje źródło w relacjach z bytem absolutnym, którym jest Bóg. On też, 
dla człowieka wierzącego, staje się pomocny w przeżywaniu cierpienia. Starość 
nazwano okresem cierpienia chronicznego, naznaczonego ciągłym oporem wobec 
cierpienia i wysiłkiem niwelowania jego silnych i skrajnych naporów (Andreoli 
2009, 151–152). Cierpienie zatem przybierać może charakter zarówno fizycznego 
dyskomfortu jak również udręki psychicznej i egzystencjalnej. Przeraża zarówno 
myśl o dolegliwościach fizycznych i o konieczności zdania się na innych w opie-
ce na starość oraz wyobrażenie duchowego ciężaru. Cierpienie przybiera więc 
postać fizycznego bólu związanego z niedołężnością, chorobami, kalectwem, 
a także z bólem psychicznym, gdyż odnosić się będzie do dyskomfortu związane-
go niezaspokajaniem potrzeb natury społecznej, psychologicznej, emocjonalnej, 
duchowej. Zresztą, jak zauważają badacze problematyki, cierpienie fizyczne bę-
dzie zawsze podłożem do bólu psychicznego, ale cierpienie psychiczne nie musi 
łączyć się z fizycznymi dolegliwościami. 

Podsumowanie

Człowiek całe życie przygotowuje się do starości, całe życie pracuje na 
swoją starość i  ją kreuje, by w końcu zbliżyć się do momentu, gdy refleksje 
nad własną śmiertelnością stają się oznaką dojrzałości. Przychodzi czas, w któ-
rym perspektywa przyszłościowa drastycznie się skraca, w obliczu nieuchronnej 
śmierci. Ta świadomość budzi naturalny lęk przed własną skończonością, pojawia 
się poczucie samotności i coraz częściej doświadcza się cierpienia fizycznego, 
psychicznego i duchowego. Z troskami tymi przychodzi się zmierzyć dojrzałemu 
człowiekowi na jego ostatnim etapie rozwojowym. Ale to właśnie ten etap życia 
– zwieńczenie poprzednich faz życia z ich doświadczeniami i z mądrością tego 
ostatniego – wydaje się „naturalnie odpowiedni” do tego, by zmagać się z troska-
mi egzystencjalnymi.
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Senior person in view of existential worries
 
Key words: existential worries, old age, maturity, thanatic fear, loneliness, suffering, 
death.

Summary: The article discusses the issues of chosen existential worries 
characteristic for mature people such as: fear of death, loneliness and suffering. 
These are the most frequent connotations of the elderly with their own mortality. 
The article presents the specifics of confrontation of a human being with existential 
worries in their last stage of life. The text is based on classic literature of Polish and 
foreign gerontologists, philosophers, psychologists and pedagogues and the author’s 
own research.
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