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Wstęp

Umieranie, śmierć, żałoba i osierocenie to zagadnienia o charakterze uni-
wersalnym, poruszane w obrębie wielu dyscyplin naukowych, wśród których 
psychologia, antropologia, filozofia, a także kultura i sztuka poświęcają im 
szczególną uwagę.

Silna tendencja do tabuizacji tematyki śmierci, umierania i żałoby obliguje 
środowiska naukowe do bardziej uważnego zajmowania się nią, wbrew obowią-
zującym trendom i modom. Dysocjowanie się od tematów wywołujących trudne 
emocje, które jest domeną współczesnego człowieka, każe nauce, zupełnie pa-
radoksalnie, asocjować się z nimi, poznawać i zgłębiać. Współczesny człowiek 
zdaje się żyć tak, jak gdyby śmierci nie było, jakby go nie dotyczyła, a przynaj-
mniej stanowiła zjawisko tak odległe, że niezasługujące na głębszą uwagę. Rów-
nocześnie, zupełnie przewrotnie, jest ona (śmierć) wszechobecna w przekazach 
medialnych, stanowiąc gwarancję wzrostu poczytności czy oglądalności. To 
zastanawiające, że potrzeba dzisiaj „debatować” o żałobie (na forum społecz-
nym i naukowym), zamiast pozwalać jej „wybrzmieć” (w psychice jednostki).

Każda strata, jeśli stanowiła wartość dla tego, który traci, wymaga okresu 
adaptacji do niej. Proces żałoby wyznacza rytm tej adaptacji. Każda śmierć oso-
by bliskiej i każda żałoba po śmierci osoby bliskiej rozgrywają się jednocześnie 
na kilku płaszczyznach: wewnątrzpsychicznej, związanej z przeżywaniem żalu 
po stracie; interpersonalnej, związanej z dynamiką wsparcia i pomocy; kul-
turowej, związanej z rozumieniem śmierci, rytuałami pożegnania, miejscami 
pamięci, itp. W monografii każda z tych płaszczyzn zostaje w mniejszym lub 
większym stopniu wypełniona. Pierwsza część monografii nawiązuje do psycho-
logii i filozofii śmierci, druga traktuje o śmierci w kulturze i sztuce, w trzeciej 
poruszane są zagadnienia diagnozy i pomocy psychologicznej w sytuacji straty, 
a czwarta skupia się na bardzo specyficznej stracie (prenatalnej i perinatalnej), 
którą społeczeństwo dopiero uczy się konstruktywnie przeżywać.

Autorzy poszczególnych rozdziałów reprezentują różne dziedziny nauki 
i praktyki, dzięki czemu monografia prezentuje obraz utraty i żałoby niezwykle 
bogaty i zróżnicowany.
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Oddając do Państwa rąk niniejsze opracowanie, żywimy nadzieję, że sta-
nie się ono źródłem pogłębionej refleksji na temat umierania, śmierci i żałoby. 
Mamy nadzieję, że będzie to refleksja daleka od współczesnych tendencji, które 
zapraszają do „psychologicznej ucieczki” od tematyki śmierci. Wszak śmierć od 
zawsze była i na zawsze pozostanie częścią życia…
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