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Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci ko-
goś najbliższego?
W sytuacji tak traumatycznej utraty jak 

śmierć któregoś z rodziców bliskiemu oto-
czeniu trudno reagować zawsze z uważno-
ścią na potrzeby dziecka czy towarzyszyć mu 
w żałobie. Często ci, którzy mogliby być źró-
dłem wsparcia – drugie z rodziców, dziadko-
wie – są sami sparaliżowani stratą. Tymcza-
sem kluczowe jest, by rozmawiać z dzieckiem 
wprost, nazywając bez dwuznaczności to, co 
się stało. Słowa dobieramy do wieku dziecka, 
natomiast co do faktów, dziecko ma prawo 
do pełnej wiedzy o nich. Zatajanie czy ukry-
wanie dramatycznych okoliczności śmierci, 
jak wypadek czy samobójstwo, często przy-
nosi skutek odwrotny niż ochronienie dziec-
ka. Może się zdarzyć, że ktoś spoza rodziny 
ujawni taki sekret albo dziecko z opóźnie-
niem odkryje prawdę – wówczas poważnie 
może zaburzyć to proces żałoby, który zin-
tensyfi kują uczucia związane zarówno z by-
ciem oszukanym, jak i z nową wiedzą. Powo-

duje to często ponowne otwarcie rany, która 
zaczynała się już zabliźniać.

Chyba sporo dorosłych ma tendencję do 
zatajania szczegółów.

Dobrze jest oddzielić różne płaszczyzny 
rozmawiania z dzieckiem o stracie bliskiej 
osoby. Jedna płaszczyzna to właśnie poda-
nie faktów: prosto, prawdziwie, bez własnych 
emocji czy ocen. Dodajemy komunikat o goto-
wości słuchania, wyjaśniania, 
wspierania. Druga płaszczy-
zna – to rozmowa o  emo-
cjach. Aby móc rozmawiać 
z dzieckiem o tym, co czuje, 
będąc osieroconym, musimy 
sami mieć możliwość nazy-
wania swoich emocji i okazy-
wania ich w sposób przez nas kontrolowany. 
Bardzo cenny jest wspólny płacz; dla dziec-
ka jest to sygnał, że może w taki sposób ra-
dzić sobie z bólem i żalem. Stopniowo warto 
stwarzać przestrzeń także do rozmowy o in-
nych, mniej oczywistych emocjach: o złości na 
osobę, która odeszła, może o poczuciu winy 
(„Gdybym się lepiej zachowywał, tata może 
by nie zachorował.”), o pojawiającej się chę-
ci, by do niej dołączyć, potem – o tęsknocie. 
Jeśli zupełnie nie jesteśmy w stanie opano-
wać swoich emocji i mamy wrażenie, że za-
miast współodczuwać z dzieckiem, zalewamy 

je swoimi uczuciami, warto, byśmy sami się-
gnęli po pomoc i wzmocnili się, by móc być 
wsparciem dla dziecka. Bywa jednak, że sy-
tuacja jest tak trudna i złożona, że potrzeba, 
by także dziecko zostało objęte profesjonalną 
opieką psychologa czy psychoterapeuty. Ko-
lejna płaszczyzna w rozmowie z dzieckiem to 
wspólne badanie, jakie zmiany teraz zajdą, 
kto przejmie obowiązki osoby, która zmarła, 
jak będzie wyglądać codzienność i odświęt-

ne zdarzenia w życiu rodzi-
ny. I wreszcie, w kolejnych 
miesiącach procesu żałoby, 
ważne staje się wspieranie 
dziecka w budowaniu nowej 
relacji z osobą, której już nie 
ma – czyli uwewnętrznienie 
związanych ze zmarłym do-

świadczeń, wspomnień – po to, by ta relacja 
mogła w nas dalej trwać i owocować. Aby tak 
się stało, musi być przestrzeń do wspomnień, 
przeglądania pamiątek, rytuałów pożegnania. 
Tego nie da się oprzeć o tajenie prawdy czy 
niedomówienia. Dziecko wyczuje nieuczci-
wość i prawdopodobnie nieufnie zamknie się 
w sobie.

Czy zabrać dziecko na pogrzeb, poka-
zać grób?

O pogrzebie najpierw trzeba z dzieckiem 
porozmawiać. Jeśli nie miało wcześniej ta-

kiego doświadczenia, warto opowiedzieć mu, 
jak to będzie wyglądało, co będzie się po ko-
lei działo, jakich reakcji uczestników pogrze-
bu można się spodziewać. Trzeba, by dziecko 
miało zapewnioną opiekę na ten czas – fi -
zycznie i emocjonalnie. Decyzję o udziale 
warto zostawić dziecku, i, co ważne, zapew-
nić, że nie musi czuć się w powinności uczest-
nictwa i że będzie mogło w każdej chwili się 
wycofać bez żadnych komentarzy z naszej 
strony. Warto powiedzieć, że możliwość po-
żegnania będzie miało także po pogrzebie, 
poprzez odwiedzenie grobu.

Jak wytłumaczyć, że zmarły jest jednocze-
śnie i w grobie, i w niebie?

Zawsze, także w rozmowie z dziećmi, któ-
re nie wierzą lub są wychowane w innej wie-
rze, możemy mówić o sobie, o swoim rozu-
mieniu, o tym, w co wierzymy. Ale ważne, by 
zachować delikatność, a nie wchodzić w rolę 
tego, kto wie lepiej. Mówienie, że ktoś „po-
szedł do nieba”, niewiele wnosi, raczej może 
budzić u dziecka wiele znaków zapytania, jak 
choćby: „Czemu beze mnie?”, „Po co tam 
poszedł?”, „Czy musiał iść teraz?”. Raczej 
warto opowiedzieć dziecku o tym, w co wie-
rzymy: że ciało umiera, ale jest w człowieku 
dusza, która jest nieśmiertelna – taka część 
człowieka, która trwa na zawsze. My, którzy 
zostaliśmy, odczuwamy to właśnie w pamię-
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Oklepane slogany 
nie dają pola
do rzeczywistego 
wspierania osoby 
po stracie.

Dziecko wobec śmierci
Z Aleksandrą Lutoborską rozmawia Barbara Wiśniowska
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bie, by nas odkupić – jest przecież bramą do 
zmartwychwstania, do życia, do chwały. Pię-
ciolatkowi nie będziemy analizować działań 
oprawców Jezusa. Nastolatki są już w stanie 
zdobywać te informacje bez naszego udzia-
łu, a też na pewno dobrze jest poszerzać ich 
wiedzę o realiach historycznych męki Pana 
Jezusa. Dziecko, które ma mocne zaplecze 
w rodzicach i harmonijnie rozwija się emo-
cjonalnie i duchowo, może płakać nad losem 
Pana Jezusa, współczuć Mu, ale niekoniecz-
nie będzie reagować lękiem – wie, że w świe-
cie zdarzają się złe i trudne rzeczy – i że nie-
kiedy z nich także wynika coś dobrego.

Na świecie trwa epidemia. O tym też po-
winniśmy mówić dzieciom?

Epidemia w  sposób szczególny zachę-
ca nas do bycia uczciwym. Nie wiemy, jak 
sytuacja się potoczy, nie znamy wszystkich 
możliwych następstw choroby czy przedłu-
żającej się epidemii. Nie wiemy, co komu 
pisane. Natomiast mamy dane, że wirus za-
graża szczególnie osobom starszym, schoro-

wanym, mniej odpornym; że pewne środki 
ostrożności spowalniają jego rozprzestrze-
nianie się. To wszystko trzeba dzieciom mó-
wić, pamiętając, że to dorośli określają gra-
nice bezpieczeństwa.

Bywa i tak, że dziecko jest śmiertelnie 
chore.

W doświadczeniach osób, które towarzy-
szyły nieuleczalnie chorym dzieciom, powta-
rza się obserwacja, że dzieci są świadome 
zbliżającej się śmierci, że same wnoszą ten 
temat. Na każde pytanie – znowu! – odpo-
wiadamy uczciwie, kładąc akcent na stara-
nia lekarzy, znane sukcesy medycyny w  le-

ci o tej osobie, w tęsknocie za nią, w tym, że 
choć nie ma jej fi zycznie, w jakiś sposób jest 
z nami. Dusza po śmierci bardzo chce być 
z Panem Bogiem, bo On nas kocha najbar-
dziej i On tę duszę stworzył, dał jej życie. 
I tutaj może otworzyć się przestrzeń wielu 
kolejnych rozmów, bo przecież są sytuacje, 
w których naprawdę trudno nam, ludziom, 
stwierdzić, czy zmarły „poszedł do nieba”. 
Niekiedy towarzyszy nam spokój, że tak się 
stało, ale okoliczności niektórych śmierci nie 
da się tak skwitować, i tu znowu jest kwestia 
uczciwości. „Wierzymy, że jego dusza jest 
teraz u Pana Boga.” Albo: „Modlimy się, by 
tak było”. Taki powrót duszy do Pana Boga, 
który ją stworzył i kocha ją bardziej niż kto-
kolwiek inny, jest dla duszy wielkim szczę-
ściem, taką radością, jak powrót do domu 
z długiej i niełatwej podróży.

Oklepane slogany, gotowe algorytmy nie 
dadzą nam pola do rzeczywistego wspierania 
osoby po stracie. Trzeba wejść głębiej, zmie-
rzyć się z naprawdę trudnym tematem, jakim 
jest śmierć, zwłaszcza taka, którą uważamy 
za przedwczesną, której towarzyszą trauma-
tyczne okoliczności, poprzedzona długą, peł-
ną cierpienia chorobą, czy też śmierć osoby, 
o której wiemy, że czyniła wiele złego.

Kiedyś mawiano: „Bóg tak chciał”. Dzi-
siaj wiemy, że sytuacja jest bardziej złożo-
na, a my wobec wielu pytań – bezradni. Ale 
też i w tej bezradności dobrze być uczciwym, 
mówić: „Ja nie wiem, dlaczego. Ale pomaga 
mi ufność, że Bóg jest przy mnie, przy nas, 
i widzi nasz ból, i nas kocha i przytula”. Bóg 
sam płakał nad śmiercią przyjaciela i bał się 
swojej śmierci.

Jezus umarł straszną śmiercią i zmar-
twychwstał. Jak poruszać ten temat 
z dziećmi?

Najlepiej mówić prawdę, dobierając natę-
żenie bodźców. Czyli dzieci mogą się dowia-
dywać o torturach, jakie cierpiał Jezus, stop-
niowo. Sama Ewangelia mówi o nich bardzo 
zwięźle. Wiadomo, że pięcio- czy ośmiolat-
kowi nie pokażemy fi lmu „Pasja”, ale dwu-
nastolatka możemy zapytać, czy chce taki 
fi lm obejrzeć – z wyjaśnieniem, jak powstał 
i z jakich źródeł czerpie. Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej i jego czternaście stacji nie kon-
centrują się przecież na samym tylko okru-
cieństwie, medytujemy tam zarówno zdarze-
nia dramatyczne, jak przybicie do krzyża, jak 
i kojące – otarcie twarzy Jezusa przez We-
ronikę. Krzyż – zło, które Bóg wziął na sie-

fo
t. 

xh
z

czeniu danej choroby, znaczenie stosowania 
się do zaleceń. Ale oczywiste jest, że w pro-
cesie odchodzenia dziecko może przeżywać 
bardzo trudne emocje, i nie jest łatwo mu 
w tym towarzyszyć. Wielką wartość ma wtedy 
zadbanie o wsparcie dla siebie, by móc być 
wsparciem dla dziecka. Oczywiście, osoby 
profesjonalnie przygotowane warto też za-
prosić, jeśli dziecko ma taką potrzebę lub nie 
jesteśmy w stanie unieść pewnych tematów. 
Pamiętajmy jednak, że nasza obecność ma 
dla dziecka ogromne znaczenie.

Chyba i z dorosłymi niełatwo rozmawiać 
o śmierci?

Z dorosłymi często nawet trudniej, bo – 
jak wiele innych ważnych tematów – przez 
lata obudowujemy ją swoimi doświadczenia-
mi i tym, co na ich bazie tworzymy: przeko-
naniami, sposobami reagowania. Jeśli mamy 
w swojej wczesnej historii traumatyczne utra-
ty, których nikt nam nie pomógł przeżyć, sza-
lenie trudno będzie nam w życiu dorosłym 
towarzyszyć innym w żałobie czy zbliżać się 

do tematu własnej śmierci. Jeden z naszych 
przyjaciół powiedział, że towarzysząc rodzi-
com w starości, chorobie i odchodzeniu, od-
krył, że najważniejsze w życiu jest, by do-
brze przygotować się do starości i śmierci. 
Polecam gorąco książkę „Czas umierania. 
Ostatnie dni życia mnichów”. Jej autorem 
jest francuski dziennikarz Nicolas Diat. Jest 
to doskonała lektura do zbudowania wokół 
niej osobistych rekolekcji. Może w kontek-
ście pandemii wyda nam się zatrważająca. 
Nic bardziej mylnego. Oswajanie tematu 
końca życia doczesnego koi i daje nadzieję.

 

Aleksandra Lutoborska – psychoterapeutka syste-
mowa, współzałożycielka Ośrodka Psychoterapii 
i Wsparcia dla Rodzin „Plaster Miodu”, którego 
specjaliści pracują m.in. z dziećmi, młodzieżą i ro-
dzinami po doświadczeniu straty. Prywatnie szczę-
śliwa żona i mama pięciorga dzieci, które wciąż 
uczą ją, jak rozmawiać.

Oswajanie tematu 
śmierci koi i daje 
nadzieję.
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