
Med. Weter. 2015, 71 (11), 713-720 713

KRONIKA

„Non omnis moriar” – nie wszystek umrę 
Horacy, Pieśń III

Definicja pojęcia śmierci komórek (necrosis), a tak-
że śmierci całego organizmu (mors, gr. thanatos) jest 
bardzo skomplikowana i nie do końca poznana. Śmierć 
części ciała może zachodzić poza organizmem, np. 
w wyniku chirurgicznego usunięcia jego fragmentu, 
często stanowiąc materiał do badań histopatologicz-
nych, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wszystkie 
komórki utrwalone i badane w mikroskopie są martwe, 
co jednak nie oznacza, że są martwiczo zmienione. 
Śmierć może także przebiegać wewnątrz ciała pod 
postacią apoptozy i/lub martwicy (nekrozy) (19). Tak 
więc apoptoza i martwica mogą współistnieć, np. 
w nowotworach złośliwych czy początkowym stadium 
zawału mięśnia sercowego (2). Ponadto wyróżnia 
się śmierć na poziomie mitochondrium (mitoptozę), 
śmierć na poziomie organów (organoptozę, np. zanik 
ogona u kijanki żaby) oraz śmierć organizmu dla dobra 
populacji (fenoptozę) (12) – ryc. 1. Śmierć komórki po-
przedzona jest stanem agonalnym, tj. włączeniem przez 
nią różnych programów genetycznych dających obraz 
apoptozy, paraptozy, onkozy i autoschizy, a w mózgu 
dodatkowo obraz pyroptozy (uwolnienie prozapalnych 
cytokin, dezintegracja błony komórki), abortozy (brak 
ciał apoptotycznych), katastrofy mitotycznej (obecność 
patologicznych figur podziału) i aposklerozy (wieloty-
godniowa śmierć komórek nerwowych, np. w chorobie 
Parkinsona) (18). Stan agonalny po kilku godzinach lub 
dniach trwania prowadzi do śmierci komórki, a więc 
jest uszkodzeniem letalnym. Ma to m.in. miejsce wów-
czas, gdy białka szoku cieplnego (heat shock proteins 
– HSPs), czyli białka stresu komórkowego, np. ubikwi-
tyna, powstające wskutek uszkodzenia komórki, aby 
ją chronić przed dalszymi zmianami, np. denaturacją, 
zostają nieodwracalnie zablokowane (21). Wyjątkowo 
stan agonalny komórek może, podobnie jak agonia 
dotycząca całego organizmu, cofnąć się. O tym, czy 
komórka podąży szlakiem śmierci apoptotycznej, czy 
martwicy, decyduje ilość ATP dostępna po uszkodzeniu 
komórki, co oznacza, że przy znacznym niedoborze 
ATP dojdzie do jej śmierci na drodze nekrozy (21). 
Martwica w zależności od rodzaju stanu agonalnego 
nosi miano nekrozy apoptotycznej, paraptotycznej, 

onkotycznej lub autoschizalnej (18). I tak autoschiza 
(gr. autos – własny, schizein – ciąć) manifestuje się 
spadkiem ilości NADH i ATP, wzrostem H2O2, ak-
tywacją czynnika transkrypcji NFκB (nuclear factor 
κB) i DNA-zy I i II, które to enzymy tną DNA na 
fragmenty. Po uszkodzeniu błony komórkowej duże 
fragmenty cytoplazmy, wskutek uszkodzenia organelli 
i cytoszkieletu, oddzielają się, a nawet wypływają na 
zewnątrz komórki (18). Uwolnienie makrocząsteczek 
z komórek do ECM (extracellular matrix – macierzy 
pozakomórkowej) pobudza układ immunologiczny do 
reakcji zapalnej, co prowadzi do dalszego uszkodzenia 
komórki. W warunkach prawidłowych, bowiem wy-
mienione cząsteczki nie są eksponowane w stosunku 
do układu immunologicznego i nie ma wobec nich 
żadnej tolerancji (19). W onkozie (oncosis) z kolei 
wzrost ilości jonów Na+ w komórce, powstały wskutek 
uszkodzenia pompy Na+–K+, prowadzi do napływu do 
niej wody, obrzmienia oraz uszkodzenia cytoszkieletu 
i siateczki śródplazmatycznej. Stan ten trwa ok. 24 
godz. i przechodzi w martwicę. Paraptoza (para – 
podobny) charakteryzuje się spęcznieniem komórki, 
uwypukleniem błony i pojawieniem się wakuoli wy-
pełnionych płynem, m.in. wskutek braku ligandów 
hormonalnych dla swoistych receptorów np. IGF1, 
co inicjuje sygnał dla kinaz MAP (microtubule-asso-
ciated protein – białko towarzyszące mikrotubulom), 
kierujący komórkę na drogę agonalną (18). Anoikoza 
(anoikis) to apoptoza typu utraty połączenia komórki 
z ECM oraz z sąsiadującymi komórkami (tzw. sta-
dium uwolnienia), co powoduje, że przybierają one 
kształt kulisty (9). Podobne „uwolnienie” wykazują 
komórki nowotworów złośliwych, ale różnica jest 
zasadnicza, gdyż nie podlegają one apoptozie i wę-
drują do światła naczyń celem wytworzenia odległych 
przerzutów. Czasem przyczyną śmierci komórki może 
być zahamowanie produkcji ATP w mitochondriach, 
głównie wskutek działania reaktywnych form tlenu, 
np. wolnych rodników, które utleniają białkowy kanał 
antyportowy ATP/ADP (7, 9). Dochodzi wówczas do 
wzrostu przepuszczalności błony mitochondrialnej 
(mitochondrial permeability transition pore complex 
– MPTPC), czyli tzw. nadprzewodzącego kanału 
i utraty możliwości utrzymania potencjału błonowego 

Śmierć komórek (organizmu)  
i koncepcje ich „nieśmiertelności”

JANUSZ A. MADEJ

Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, Katedra Patologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław



Med. Weter. 2015, 71 (11), 713-720714

dla fosforylacji oksydatywnej i syntezy ATP. Stan ten 
określa się mianem „powiewu śmierci dla komórki”, 
jest on nieodwracalny (cell executioner pathway) 
i stanowi sygnał do rozpoczęcia apoptozy (9, 20). Do 
mitochondium napływa woda i rozrywa ich błony we-
wnętrzne, co jest powodem uwolnienia do cytoplazmy 
komórki cytochromu C i białka apoptotycznego (17). 
Finałem jest uszkodzenie błony komórkowej, przez 
którą wyciekają do ECM, a później do krwi obwodo-
wej wewnątrzkomórkowe białka będące markerami 
śmierci komórek, np. troponina I (cTnI), troponina T 
(cTnT), izoforma kinazy fosfokreatynowej (CK – MB) 
i mioglobina (MGB) z kardiomiocytów czy izoforma 
fosfatazy zasadowej (APh) z hepatocytów. Do ko-
mórki napływają jony Ca2+, definitywnie ją zabijając. 
Niezależnie od tego mitochondria mają wiele własnych 
czynników proapoptotycznych, co może prowadzić do 
apoptozy poprzez uruchomienie szlaku zależnego od 
tych organelli (21). Należy także wspomnieć o tym, że 
mutacja genów mitochondrium jest 20-30 × częstsza 
niż w genomie jądra, co prowadzi do wzrostu stęże-
nia wolnych rodników, spadku ATP, zmiany stosunku 

NAD/NADH, uwolnienia cytochromu C i indukowa-
nia apoptozy (9). Stan agonalny i śmierć komórek, np. 
neurocytów mózgu, może być także spowodowana 
nieskuteczną naprawą niesfałdowanych białek – UPR 
(unfolded protein response), czyli stresu RER (rough 
endoplasmic reticulum – siateczki śródplazmatycznej 
szorstkiej) oraz kumulowaniu się ich w ECM, w takich 
procesach neurodegeneracyjnych mózgu, jak choroba 
Alzheimera, Parkinsona czy Huntingtona (21). Śmierć 
neuronów następuje również na skutek ich niedokrwie-
nia, co manifestuje się niedoborem syntazy NOS, poli-
merazy poli-ADP-rybozy i dysmutazy ponadtlenkowej 
(SOD) (19). Wskutek glikolizy beztlenowej gromadzi 
się kwas mlekowy, który obniża pH środowiska, co 
oznacza, że proces ten jest groźniejszy niż samo nie-
dotlenienie. Rośnie także stężenie soli kwasu glutami-
nowego, który będąc silnym neurotransmiterem, zbyt 
mocno pobudza neurocyty, aż do ich śmierci włącznie 
(tzw. ekscytotoksyczność – excitotoxicity). Taki me-
chanizm szczególnie dobrze został poznany w zawa-
le mózgu, którego następstwem jest jego martwica 
rozpływna – encephalomalacia. Indukcję apoptozy, 

Ryc. 1. Rodzaje śmierci komórek oraz przykłady ich „nieśmiertelności”
Objaśnienia: 1 – katastrofa mitotyczna, anoikoza, paraptoza, degeneracja wallerowska, entoza (kanibalizm komórkowy), keratyniza-
cja, śmierć z „zaniedbania”; w mózgu dodatkowo: pyroptoza, abortoza, aposkleroza; 2 – np. strata ogona u kijanki żaby; 3 – podział 
zmodyfikowany wg Sawickiego i Malejczyka (18); 4 – UPR (unfolded protein response) – niesfałdowane białka, czyli stresu RER 
(rough endoplasmatic reticulum – siateczka endoplazmatyczna szorstka); 5 – wyjątkowo pobudzenie fazy G1 i podział komórek, np. 
po martwicy kanalików nerek, dużej części wątroby; 6 – EToza czyli ECTs (extracellular traps) – wyrzucanie sieci zewnątrzkomór-
kowej z komórek celem zabicia drobnoustrojów („śmierć altruistyczna”)
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przez aktywowanie genu TP53, wywołuje także stan 
niedotlenienia (19). Nieprawidłowa apoptoza z kumu-
lacją białka TP53, skróceniem telomerów i defektami 
naprawy DNA, występuje również w chorobie ataxia 
teleangiectasia, co manifestuje się mutacją genu atm, 
kodującego białkową kinazę fosfatydyloinozytolu 
(9). Z kolei w nowotworach uszkodzenie genu TP53 
powoduje, że jego produkt jest m.in. czynnikiem trans-
krypcyjnym dla genów BAX czy FAS/APO1, których 
produkty są promotorem procesu apoptozy. Prowadzi 
to do ograniczenia apoptozy komórek nowotworowych 
i jego progresji.

Apoptoza (apoptosis) jest programowaną, samobój-
czą śmiercią komórek w celu stałej ich wymiany na 
nowe, ponieważ ustrój np. człowieka traci codziennie 
ok. 1002 komórek. Przykładowo, hepatocyt ulega 
apoptozie po roku życia. Wyróżnia się apoptozę za-
leżną od receptorów śmierci i apopotozę zależną od 
mitochondriów. Występuje ona zarówno w warunkach 
fizjologicznych, np. w embriogenezie, inwolucji hor-
monozależnej, jak i patologicznych, np. nowotworach 
złośliwych, odrzucaniu przeszczepów, uruchamianiu 
blaszki miażdżycowej poprzez tworzenie rdzenia 
tłuszczowego czy w chorobach neurodegeneracyjnych 
mózgu (5, 11, 14). Apoptoza ekspresjonuje także 
komórki produkujące przeciwciała, systematycznie 
eliminując je po to, aby ograniczyć produkcję prawi-
dłowych przeciwciał, które nie są już dłużej potrzeb-
ne organizmowi. Wyróżnia się także programowaną 
śmierć komórek typu II, czyli jej śmierć na drodze 
autofagii (15). Wg NCCD (Nomenclature Comittete 
on Cell Death – Komitetu ds. Nazewnictwa Śmierci 
Komórek), oprócz śmierci komórki poprzez apoptozę 
klasyczną wyróżnia się i inne jej typy, a mianowicie: 
śmierć poprzez katastofę mitotyczną, anoikozę, pa-
raptozę, degenerację wallerowską, entozę (kanibalizm 
komórkowy) oraz keratynizację (18) – ryc. 1. Apoptozę 
kontrolują geny z nadrodziny bcl-2, hamując ten pro-
ces, co zwiększa kumulację komórek nowotworowych, 
natomiast autofagię – geny z rodziny ATG (autophagy 
related genes) (12). Szczególnemu rodzajowi apoptozy, 
obejmującej nawet do 95% komórek, zwanej śmier-
cią „z zaniedbania”, ulegają dojrzewające tymocyty 
grasicy, tj. komórki, które nie rozpoznają własnych 
antygenów MHC klasy I (selekcja pozytywna) lub 
rozpoznają je ze zbyt wysokim powinowactwem (se-
lekcja negatywna) (4). Przyczyną tego zjawiska jest 
nieprawidłowa budowa receptora limfocytów T – TCR 
(T-cell receptor – receptor komórek T). Mamy zatem 
gwarancję, że dojrzały limfocyt T po opuszczeniu 
grasicy nie zareaguje na autoantygeny i tym samym 
nie wywoła choroby autoimmunologicznej (4).

Apoptozę aktywowanych limfocytów T oraz ko-
mórek nowotworowych, posiadających odpowiednie 
receptory, indukuje TRAIL (TNF – related apoptosis 
inducing ligand) o zbliżonej budowie do FasL (CD95). 
Wśród receptorów dwa z nich to receptory śmierci 
– TRAILR1 i TRAILR2, które w przypadku apop-

tozy działają prawdopodobnie tak samo jak Fas (4). 
Komórki uszkodzone poprzez apoptozę, bez względu 
na jej rodzaj, są uprzątane „bez hałasu”, tj. bez udzia-
łu odczynu zapalnego, a ich „zwłok” nie pozostawia 
się w organizmie (24). Wyjątkowo pozostałością po 
apoptozie hepatocytów są szkliste, kwasochłonne kulki 
(ciałka Councilmana) spotykane u ludzi (11). Mimo że 
proces apoptozy jest dobrze poznany, ciągle pojawiają 
się nowe informacje o tym procesie, np. o wykryciu 
jego inhibitorów typu IAP (inhibitors of apoptosis), tj. 
endogennych białek, między innymi surwiwiny, którą 
z kolei może blokować czynnik Diablo – pobudzający 
apoptozę (15, 27).

Martwica (necrosis – nekrotyczna śmierć komórek) 
to śmierć komórek w żywym organizmie pod wpływem 
czynników patogennych (niedokrwienie, toksyny, 
urazy, czynniki biologiczne, zmiany temp. i inne), 
w której dochodzi do chaotycznej inaktywacji wszyst-
kich szlaków metabolicznych, a zwłaszcza denaturacji, 
czyli zmiany w strukturze trzecio- i czwartorzędowej 
białek oraz aktywacji cytoplazmatycznych enzymów 
proteolitycznych (kalpain) – zależnych od Ca2+ (9, 
11) – ryc. 1. Sama denaturacja lub/i trawienie enzyma-
tyczne komórek prowadzi do jej martwicy, przy czym 
mogą to być enzymy pochodzące z własnych lizoso-
mów (autoliza) lub lizosomów z komórek zapalnych 
(heteroliza), penetrujących ognisko martwicy. Jest to 
zatem proces pasywny i nosi miano „komórkowego 
zabójstwa”, w przeciwieństwie do apoptozy, czyli 
„komórkowego samobójstwa” – będącego procesem 
aktywnym (5). Czasem przyczyną śmierci komórek, 
np. nowotworowych, może być ich klonalna selekcja, 
tzn. część z nich jest niszczona przez układ immu-
nologiczny, a inne giną w wyniku letalnych mutacji. 
Może także mieć miejsce delecja klonalna, w której 
aktywowane antygenem limfocyty posiadają na po-
wierzchni zarówno Fas, jak i FasL – Fas ligand – ligand 
receptora Fas, co może prowadzić do „samobójstwa” 
lub „bratobójstwa” komórek (4). Śmierć komórki 
wywołana jest wówczas aktywacją AICD – activa-
tion-induced cell death (apoptoza aktywowanych 
limfocytów T przez układ Fas-FasL). Ginące komórki 
nowotworowe są z reguły źródłem dużej ilości jonów 
K+, co prowadzi do hiperkaliemii, zaś rozpad kwasów 
nukleinowych do hiperurykemii i następowej skazy 
moczanowej.

W wątrobie obumarłe hepatocyty wskutek niedo- 
krwienia nazywa się komórkami zmumifikowanymi, 
a pojedyncze komórki, leżące w sąsiedztwie przestrze-
ni wrotno-żółciowych zalicza się do typu śmierci „kęs 
po kęsie”. Z kolei apoptoza hepatocytów na tle immu-
nologicznym może dotyczyć pojedynczych komórek, 
np. na pograniczu między zapalnie zmienionymi prze-
strzeniami wrotnymi a miąższem okołowrotnym (gra-
niczne zapalenie wątroby), zaś apoptoza powstająca na 
tle procesów zapalnych lub toksycznych prowadzi do 
powstania mostków wrotno-wrotnych, wrotno-central-
nych lub centralno-centralnych (martwica mostkująca 
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– bridging necrosis) (11). Apoptoza i martwica poje-
dynczych komórek nabłonka nerek w niedokrwieniu 
nosi miano martwicy „subtelnej”, gdyż dominuje 
tu wybiórczość i ogniskowość, natomiast pozostałe 
cewki są prawidłowe. W nerkach obserwuje się także 
uszkodzenie śródbłonka naczyniowego z następowym 
niedoborem NO, co zwiększa ryzyko zakrzepicy i po-
jawienia się „samobójczych” erytrocytów przylegają-
cych do ściany naczynia i tworzących tam osad (19). 
Z kolei martwica koagulacyjna (tzw. geograficzna) 
w mięśniaku gładkokomórkowym charakteryzuje się 
ostrym odgraniczeniem od tkanki „żywej” i obecno-
ścią cieni komórek. W glejaku wielopostaciowym 
ogniska martwicy są otoczone tzw. pseudopalisadą, 
tj. przez jądra komórek nowotworowych, co nosi 
miano martwicy palisadowej (11). „Mozaikowatość” 
zmian martwiczych dotyczy czasem kardiomiocytów 
w których obserwuje się falistość włókien mięśnia 
sercowego (martwica skrzepowa), miocytolizę (mar-
twica rozpływna) lub martwicę z „węzłami skurczu”, 
odpowiadającymi prążkom Z (11). Działanie z kolei 
katecholamin wywołuje w kardiomiocytach zjawisko 
niewłaściwego użytkowania tlenu (oxygen wasting 
effect), co manifestuje się powstawaniem niepo-
trzebnego ciepła zamiast produkcji związków wy-
sokoenergetycznych. Reakcja przeszczep przeciwko 
gospodarzowi (GVHD – graft-versus-host disease), np. 
po przeszczepie allogenicznego szpiku kostnego lub 
narządów bogatych w komórki limfoidalne, może być 
powodem ostrej martwicy śródbłonka naczyniowego 
wątroby, skóry i jelit (11).

W sytuacji działania bardzo silnych czynników pato-
gennych, np. wysokiej temperatury czy stężonych kwa-
sów lub zasad, komórka ginie natychmiast na drodze 
koagulacji, bez wchodzenia w fazę apoptozy czy mar-
twicy. Czasem niektóre komórki, np. neutrofile, a także 
w mniejszym stopniu eozynofile, mastocyty oraz mo-
nocyty/makrofagi dokonują „altruistycznej śmierci” 
celem zabicia bakterii lub grzybów. Manifestuje się 
to uwolnieniem i wyrzuceniem na zewnątrz komór-
ki sieci – ECTs (extracellular traps – tzw. zjawisko 
Etozy), tj. nici DNA wiążącej niczym sieć rybacka, 
wymienione drobnoustroje (4). Następnie bakterie 
są niszczone przez enzymy obecne w ziarnistościach 
neutrofilów po wydzieleniu drogą egzocytozy łącznie 
z ich materiałem genetycznym. Zjawisko to mieści 
się częściowo w pojęciu kanibalizmu komórkowego, 
a więc fagocytowaniu jednej żywej komórki przez 
drugą żywą komórkę.

Wyjątkowo tylko martwica, np. części kanalików 
nerek czy znacznego fragmentu wątroby, powoduje 
wejście komórek w fazę G1 i pobudzenie podziału 
komórkowego z następową regeneracją tych narzą-
dów (18). Podobnie bardzo rzadkim zjawiskiem jest 
emperipoleza (emperipolesis), czyli okresowa ochro-
na komórek przed śmiercią, polegająca na wnikaniu 
i czasowym „przechowaniu” jednej komórki w obrębie 
cytoplazmy drugiej, np. limfocytu w makrofagu, bez 

obecności procesów jego destrukcji, np. fagocytozy 
i możliwości opuszczenia w postaci niezmienionej. 
Proces ten jest bardzo rzadko obserwowany w wa-
runkach prawidłowych, częściej natomiast w nowo-
tworach (ziarnicy złośliwej, szpiczaku mnogim, ostrej 
i przewlekłej białaczce, mieloproliferacjach), a także 
w okresie stosowania leków cytostatycznych. Zjawisko 
to nosi także miano ruchu transcelularnego i praw-
dopodobnie jest formą czasowej „ochrony” komórki 
przed czynnikami kancerogennymi i chemioterapeu-
tykami (13). Śmierć komórek to także często śmierć 
ECM, gdyż zostają uszkodzone interakcje między tymi 
strukturami, np. poprzez transmembralne integryny 
i vice versa. Między innymi zaburzenia w sygnaliza-
cji międzykomórkowej uzależnione są od działania 
białka sekrecyjnego Shh (sonic hedgehog) o trzech 
homologach (desert hedgehog, indian hedgehog, sonic 
hedgehog), należącego do rodziny peptydów sygna-
łowych hedgehog, kodowanych przez gen o tej samej 
nazwie (9). Tak więc śmierć nekrotyczna komórki 
powoduje przedostanie się całej jej zawartości do  
ECM i degradację komórek sąsiednich, którego to 
zjawiska nie obserwuje się w apoptozie jednej ko-
mórki, gdyż nie towarzyszy jej uszkodzenie komórek 
sąsiednich. W końcu należy dodać, że do końca nie 
poznano tzw. „punktu bez powrotu” (point of no re-
turn), po którym komórki obumierają. Jest to proces 
bardzo zmienny, zarówno w czasie jak i przestrzeni 
(19, 21), np. zastosowanie hipotermii przy niedoborze 
energii w komórce może opóźniać jej śmierć. Pewny 
jest natomiast fakt, że morfologiczne wykładniki 
śmierci komórek są widoczne później aniżeli zmiany 
czynnościowe oraz to, że komórki permanentne (po-
mitotyczne) po śmierci nie są wymieniane lub jest to 
zjawisko wyjątkowe, ponieważ nie są już zdolne do 
kolejnych podziałów (19).

Oprócz śmierci apoptotycznej i martwiczej wywo-
łanej czynnikami patogennymi i dotyczącej komórek, 
wyróżnia się także śmierć całego organizmu jako 
skutek wypadków, zabójstwa, samobójstwa czy oko-
liczności niesklasyfikowanych, ale one podlegają już 
jurysdykcji medycyny sądowej. „Płaska” krzywa EEG, 
czyli tzw. śmierć mózgowa oznacza, że pacjent nie 
może dalej żyć bez sztucznej aparatury oddechowej. 
Zanik czynności wszystkich komórek, niezależnie od 
ich przyczyny, prowadzi do śmierci całego organizmu, 
co manifestuje się pojawieniem cech śmierci (stig-
mata mortis). Bezpośrednią przyczyną śmierci (pro-
xima causa mortis) jest zatrzymanie czynności serca, 
płuc lub mózgu – tzw. wrota śmierci (atria mortis). 
Głównymi przyczynami śmierci są: porażenie mózgu 
(mors per apoplexiam), ustanie oddychania (mors per 
asphyxiam), ustanie akcji serca (mors per syncopem) 
i z samozatrucia (mors per autointoxicationem). Tkanki 
martwe w wyniku śmierci całego organizmu nie mogą 
także mobilizować reakcji zapalnej, co ma istotne zna-
czenie w medycynie sądowej, gdyż zapalenie byłoby 
w takim wypadku „objawem życia” (9).
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Tłumacząc zjawisko śmierci komórek na poziomie 
molekularnym można przyjąć, że jest ona spowodowa-
na zaburzeniami letalnymi, tj. takimi, w których war-
tość entropii (S) przekracza wartość krytyczną (Skr) 
– (ΔS > Skr > O). Taki układ nie jest już negtropijny, 
dąży do uporządkowania reakcji i zmniejszenia chaosu, 
co przeczy zasadom życia wg pojęć termodynamiki. 
Życie bowiem to układ negtropijny, dążący do niepo-
rządku i chaosu, gdzie negentropię wyrażą się wzorem:  
N = ΔS = log 1/D, gdzie 1D – miara uporządkowania 
(informacji) układu (13). Ustają wówczas zjawiska 
integralnie związane z życiem, tj. transport substancji, 
transport energii oraz transport ładunku elektrycznego. 
Układ wraca do stanu równowagi termodynamicznej, 
co oznacza jego śmierć. Komórki nie mogą już wymie-
niać energii i materii ze środowiskiem zewnętrznym 
i stają się termodynamicznym układem zamkniętym, 
a nie jak za życia – otwartym. Białka rozpadają się 
kolejno do peptydów, aminokwasów i w końcu do 
produktów gazowych, tj. H2S, CH3, NH3, H2, CO2 
i H2O. Lipidy są rozkładane do kwasów tłuszczowych 
i glicerolu, a te także do CO2 i H2O. Taki los spotyka 
również cukrowce i nukleoproteiny. Procesy te zacho-
dzą wskutek autolizy komórek, tj. procesu spowodowa-
nego przez własne enzymy organizmu i brak tlenu oraz 
procesu gnicia, a więc katalizowanego przez bakterie 
gnilne. Oba procesy mogą przebiegać niezależnie od 
siebie lub wspólnie, przy czym na ogół autoliza toruje 
drogę gniciu (20).

Masa biologiczna wg Sedlaka (cyt. za 13) to zor-
ganizowany układ elektryczny zasilany reakcjami 
chemicznymi metabolizmu, podzielony na komórki 
i mniejsze jednostki, czyli mitochondria stanowiące ok. 
1,5% komórki. Jest to zatem układ scalony; zerwanie 
sprzężeń między chemicznym i elektrycznym pograni-
czem prowadzi do śmierci kwantowej komórki, a masa 
biologiczna powraca w chemiczny obieg pierwiast-
ków, zaś fala elektromagnetyczna jest wyemitowana 
i „nieśmiertelna”, dopóki nie zostanie pochłonięta 
przez inny układ materii. Jak długo jest nierówno-
waga i złożoność, tak długo trwa życie. Natomiast 
równowaga termodynamiczna to początek rozpadu 
i pierwszy etap śmierci, a więc śmierć to nieuniknio-
ne „zwycięstwo” drugiej zasady termodynamiki nad 
życiem, czyli nad mechanizmami fizjologicznymi. 
W procesach patologicznych dochodzi do spadku 
stopnia chaosu (sprzężeń zwrotnych) i jako zjawisko 
niekorzystne świadczy ono o osłabieniu zdolności 
adaptacyjnych. Odchylenie od homeostazy to wynik 
przekształcenia sprzężeń zwrotnych negatywnych 
w dodatnie i powstanie błędnego koła chorobowego. 
Po uzyskaniu przez komórkę stanu dalekiego od rów-
nowagi zaczyna ona czerpać masę i energię z rozkładu 
własnych, nieczynnych (dysypatogennych) organelli 
i następuje apoptoza lub martwica. Jest to punkt zwany 
w fizyce bifurkacyjnym, a jego alternatywą oprócz 
śmierci komórki może być struktura nowotworowa, 
tworząca własną gałąź termodynamiczną swoich sta-

bilnych już stanów wewnętrznych (samoorganizacja  
układu) (13).

Zjawiskiem odwrotnym jest natomiast opóźnie-
nie procesu starzenia się komórek i ich śmierci, za 
co odpowiedzialny jest spadek ekspresji genu alfa-
-Klotho, nazwa którego pochodzi od bogini Klotho, 
greckiej Mojry (rzymskiej Parki), która przędła nić 
życia. Kodowane przez ten gen białko Klotho działa 
jak hormon, który łącząc się z powierzchnią komórki, 
blokuje mechanizm związany ze szlakiem insuliny 
i insulinopodobnego czynnika 1 (22, 28). Ponadto 
gen ten koduje białko błonowe związane z receptorem 
dla czynnika wzrostu fibroblastów FGF23 i reguluje 
homeostazę fosforanowo-wapniową (19). Może być 
on także genem supresorowym nowotworzenia, gdyż 
obniżoną jego ekspresję, skorelowaną z bardziej agre-
sywnym fenotypem, spotyka się w wielu nowotworach. 
U robaka Caenorabditis elegans istnieje gen clk-1, 
który kontroluje długość życia i koduje receptor, bę-
dący odpowiednikiem receptora insuliny (9). Mutacja 
genu daf 2, kodującego białko receptorowe dla insuliny 
i genu ag1, kodującego kinazę fosfatydyloinozytolu, 
wydłuża życie robaków z 2 do 6 tygodni, natomiast 
mutacja genu daf 8, kodującego fosfatazę fosfatydylo-
inozytolu – skraca je (16). U ludzi do zespołów przed-
wczesnego starzenia się należą progerie, czyli wrodzo-
ne zespoły uwarunkowane genetycznie (26). Badając 
proces naturalnego starzenia się, czyli senescencji 
replikacyjnej, a więc spadek potencjału replikacyjnego 
komórek, zauważono, że fibroblasty noworodka dzielą 
się in vitro ok. 65 razy, osobników dojrzałych ok. 50 
razy (fenomen Hayflicka), a chorych na progerię tylko 
ok. 35 × (9). Komórki, które dzielą się, podlegają dzia-
łaniu dwóch mechanizmów wewnątrzkomórkowych, 
tj. skracaniu telomerów (powtarzalnych sekwencji 
nietranskrybowanego DNA – TTAGGG) i wpływom 
„zegarowych” genów, np. wspomnianego genu clk-1 
(10). Starzenie się ma także prawdopodobnie związek 
z ekspresję SIRT1 (sirtuing – syrtuiny, czyli deacylazy 
histonów), a czynniki traskrypcyjne grupy Fox (forkhe-
ad box) pośredniczą w niektórych efektach działania 
tego białka (19). W progeriach dziecięcych dochodzi 
do spadku aktywności genów kodujących cykliny A, 
B, F oraz CDK1 (cyclin dependent kinase – kinazy za-
leżnej od cyklin), uczestniczących w mitozie komórki 
oraz genów odpowiedzialnych za duplikację i reperację 
DNA, tj. syntazy tymidylanowej, PCNA (proliferating 
cell nuclear antigen – jądrowy antygen komórek proli-
ferujących) i helikazy, a także mutacji genu LMNA na 
chromosomie 1, co prowadzi do defektu lamininy A, 
czyli białka progeryny; rośnie natomiast aktywność 
genów regulujących ECM, jak również dochodzi do 
gromadzenia się w jąderku komórek rDNA (genów 
rybosomowych) (9, 28). Efektem jest aktywacja auto-
fagów zamiast oczekiwanego obniżenia się ich aktyw-
ności. Progeria u ludzi dorosłych (np. zespół Wernera) 
spowodowana jest z kolei mutacją genu RECQL1 na 
chromosomie 8, kodującym helisę DNA, co prowadzi 
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do zaburzeń naprawy tego kwasu nukleinowego (17). 
Poznanie etiopatogenezy progerii to być może jeden 
z kluczy do rozwiązania naturalnego, niezwykle zło-
żonego procesu starzenia się i przedwczesnej śmierci 
organizmu.

U muszki Drosophila melanogaster istnieje z kolei 
gen mathusalem, którego inaktywacja przedłuża jej 
życie, któremu to zjawisku u osobników transgenicz-
nych sprzyja także nadekspresja katalazy i dysmutazy 
ponadtlenkowej (7, 16). Należy jednocześnie podkre-
ślić, że geny starzenia się nie wpływają na apoptozę 
i odwrotnie, geny apoptozy nie indukują starzenia się, 
chociaż liczba niektórych komórek, np. kardiomiocy-
tów maleje wraz z wiekiem nawet o 30%. Jest to efekt 
apoptozy lub martwicy, mimo że komórki starzejące 
się mają ograniczone zdolności do apoptozy wskutek 
obniżenia aktywności białka BCL2 (9). Reasumując: 
starzenie się to kumulacja w komórce i ECM zmian 
fenotypowych, np. lipofuscyny, czyli pigmentu ze zu-
życia i zniszczenia (wear and tear pigment), zwanego 
„pocałunkiem śmierci” albo „rdzą życia” lub wg defini-
cji statystycznej, wzrost prawdopodobieństwa śmierci 
komórek lub organizmu w miarę upływu życia (9).

Istnieje także pojęcie „nieśmiertelności fizjologicz-
nej”, które dotyczy komórek linii płciowej, a więc 
możliwość przeżycia komórek w nowym pokoleniu 
dzięki „przetasowaniu” genetycznemu. Plemnik 
wnikając do komórki jajowej, zapoczątkowuje w niej 
produkcję DNA, oprócz dodania do zygoty własnego 
kwasu nukleinowego, gdyż do tej pory komórka ta 
produkowała tylko niewielką ilość RNA i białka. Tym 
sposobem może powstać wiele potomnych pokoleń 
(13). „Nieśmiertelne” są także komórki zarodkowe 
oraz niektóre hemopoetyczne komórki pnia (stem 
cells), które są zabezpieczone przed skracaniem telo-
merów, czyli końcówek chromosomu, dzięki obecności 
telomerazy (20). Do tej kategorii „nieśmiertelności” 
można również zakwalifikować proces klonowania 
komórek. W świecie roślin także istnieje „nieśmier-
telność”, gdyż np. trawa bawola z Ameryki Północnej 
tworzy klony, które prawdopodobnie przetrwały od 
czasów ostatniego zlodowacenia. Zagadnienie to nie 
jest jednak do końca poznane (13). W końcu nośnikami 
„nieśmiertelności” mogą być komórki nowotworowe 
(cellular immortalization), które można hodować 
latami, np. komórki raka HeLa. Także i w tym przy-
padku śmierć jako ostateczny selekcjoner zawodzi, 
umożliwiając komórkom nie tylko przeżycie in vitro, 
ale także rozmnażanie się (13).

Droga ku „nieśmiertelności”
Wymienione koncepcje definicji śmierci nigdy 

nie uzyskały pełnej akceptacji, gdyż człowiek stale 
dążył do nieśmiertelności. Zawsze stawiał pytanie, 
dlaczego umiera cały świat ożywiony i jaki jest jego 
los po śmierci? Najodważniejsi „schodzili” nawet do 
królestwa podziemnego, aby poznać prawdę, jak miało 
to miejsce w opisie pochodzącym z Boskiej Komedii 

Dantego Alighieri. Podobnie mityczny Orfeusz szukał 
w krainie umarłych swej ukochanej żony Eurydyki, 
zmarłej wskutek ukąszenia przez węża. Do Krainy 
Umarłych, gdzie porządek ziemski był odwrócony, ze-
szła bogini miłości i płodności Mezopotamii – Inanna, 
gdzie chciała podstępnie przejąć tron swej siostry, za 
co naga i pozbawiona wszelkich kosztowności zosta-
ła skazana na śmierć przez siedmiu sędziów piekła 
(6). Duszami zmarłych miały tam rządzić specjalne 
bóstwa, sprawujące pieczę nad przejściem człowieka 
w stan śmierci, np. bogini Ereszkigal, której zadaniem 
było także opłakiwanie dzieci przedwcześnie zmar-
łych, co stanowiło podstawę kultu nieznanego innym 
starożytnym cywilizacjom (3). Byli też tacy, jak np. 
Syzyf, który chciał oszukać śmierć i powrócił pod-
stępnie z zaświatów na ziemię, za co został okrutnie 
ukarany przez Hadesa niekończącą się, bezsensowną 
pracą toczenia kamienia. Życie na ziemi w wielu mi-
tologiach czy religiach uważano za krótką, przelotną 
chwilę przygotowującą tylko człowieka do wieczne-
go królestwa śmierci. W Grecji wierzono, że Mojra 
Atropos przecinała nić życia, którą przędły dwie jej 
siostry, kładąc kres pobytowi ludzi na ziemi, a na jej 
decyzję nie miał wpływu żaden z bogów Olimpu. 
Mojry były bezwzględne i tylko raz zrobiły wyjątek 
dla króla Tesalli Admentosa, za którego zgodziła się 
umrzeć jego żona Allestis. Król z żalu popełnił jednak 
samobójstwo. Znane jest także pojęcie „przekleństwa 
nieśmiertelności”, a jego przykładem była wieszczka 
Sybilla Kumańska, która rzekła „chcę umrzeć”, po 
tym jak Apollo odebrał jej dar wiecznej młodości 
i skurczył do wielkości owada, jako karę za odrzu-
cenie jego miłości, mimo że wcześniej złożyła taką 
obietnicę (25).

Rozważeniami filozoficznymi nad zjawiskiem 
śmierci zajmuje się tanatologia. Różne spojrzenie na 
śmierć prezentują: egzystencjonalizm, związany z peł-
ną destrukcją istoty żywej, eschatologia, obejmująca 
obecność duszy (nieśmiertelność osobowa), zespolenie 
z wyższą rzeczywistością duchową, np. buddyjska 
nirwana i agnostycyzm. W judaizmie ludzkie życie po 
śmierci zredukowane jest do cienia w otchłani (Szeolu) 
i porównuje się je do snu, przy czym umarłym nie 
oznacza nie być, lecz nie żyć. Idea dualizmu duszy 
i ciała pojawiła się później pod wpływem hellenizmu 
(8). W chrześcijaństwie śmierć to tajemnica, miste-
rium i spotkanie z Bogiem, sąd doraźny i ostateczny 
oraz przejście człowieka do nieba, piekła lub czyść-
ca. W islamie śmierć oznacza przejście do nowego 
istnienia i okazję do pomyślenia o sprawiedliwym 
i jedynym Allahu (23). W hinduizmie śmierć jest zja-
wiskiem, które się powtarza, a istoty żywe przechodzą 
z jednej egzystencji w drugą (sansara) i „oblekają” 
się w nowe ciało człowieka, zwierzęcia, demona lub 
bóstwa. Podobnie buddyzm przyjmuje wiarę w wę-
drówkę dusz. Złe i dobre uczynki są sumowane, a ich 
wynik determinuje los człowieka przy reinkarnacji. 
Ostatecznym celem, podobnie jak w dżinizmie, jest 
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wyzwolenie się z cyklu śmierci i ponownych narodzin, 
powodowanego przez karman. Np. tarasowa świątynia 
72 Buddów w Borobudur na Jawie symbolizuje wę-
drówkę człowieka w życiu od materii do duchowości 
i pokonuje „trzy poziomy bytu” od świata ziemskiego 
do niebiańskiego. W konfucjonizmie po śmierci za-
chodzi rozdzielenie dwóch sił wypromowanych z tao 
konstytuujących ludzi, tj. siły yang, która wędruje do 
nieba i yin – wracającej na ziemię (8, 25).

Cała kultura Egipcjan była właściwie podporządko-
wana tajemnicy śmierci i nieśmiertelności, do czego 
podchodzili wręcz obsesyjnie, przygotowując się do 
życia wiecznego (mumifikacja zwłok ludzi i zwierząt, 
wyposażanie grobów w przedmioty „potrzebne” na 
tamtym świecie). Warunek był jednak jeden, tzn. to, 
co było cenne w życiu doczesnym miało powędrować 
z nim do wieczności. Egipcjanie uważali, że „ziemskie 
życie jest tylko ulotnym snem, a w krainie umarłych 
witany jesteś wreszcie jak w swym bezpiecznym 
domu” (25). Źli ludzie po osądzeniu przez 47 sędziów 
doznawali drugiej śmierci na tamtym świecie, od któ-
rej nie było już odwrotu. W Grecji świat podziemi to 
Hades, który miał dwa rejony, tj. Pola Elizejskie, czyli 
Wyspy Błogosławione i Tartar – dla wiecznie potępio-
nych. Hades budził strach, nie był bowiem widoczny 
z powodu stałych ciemności, chociaż nazywano go 
także miejscem Goszczącym Wielu. Bogiem śmierci 
w Kanaanie był Mot, u Semitów Nergal, w hinduizmie 
– Jama i bogini Kali, którą przedstawiano z wieńcem 
czaszek na szyi i odciętą głową w dłoni. W Chinach 
bogiem śmierci był Dizang Wang, dobrotliwy i współ-
czujący, zarówno bogatym, jak i biednym. W Tybecie 
kraina umarłych miała dwa rejony, tj. Czarną Rozpacz 
i Szczęśliwą Promienność. W Japonii, w kulturze 
shinto, władcą śmierci był Emma-o, podobny do 
hinduistycznego Jamy, który sądził zmarłe dusze 
przybyłe tam przez wyschniętą rzekę Sanzu-ho-kawe, 
strzeżoną przez staruchę Sodzu Baba. Grzesznicy 
trafiali do kadzi z roztopionym metalem. W kulturze 
nordyckiej boginią śmierci była Hela. U Celtów za-
światy to miejsce, gdzie nie było zmartwień, zimy ani 
potrzeb, a u Słowian – oceaniczna wyspa Bojan pełna 
blasku i szczęścia (3). Bogowie śmierci wg księgi 
Majów „Popol Nut” mieli różne imiona, np. Siedem 
Śmierci, Kościane Berło, Czaszkowe Berło, Demon 
Ropy i mieszkali w cuchnącym podziemnym świecie. 
Aztecki bóg śmierci Mietlantecuhtli był przedstawiany 
jako opryskany krwią kościotrup o wybałuszonych 
oczach i wyszczerzonych zębach (3).

W wielu mitologiach Afryki, Azji i Mezoameryki 
uważano, że świat u zarania swych dziejów był wol-
ny od śmierci, a jej pojawienie się to nieszczęśliwy 
wypadek, nieporozumienie, sprzeciwienie się woli 
Boga lub chęć dorównaniu mu przez człowieka (1), 
np. chińska bogini Nuwa stworzyła ludzi z gliny, ob-
darzając ich jednocześnie zdolnością do rozmnażania, 
aby tym sposobem rodzaj ludzki pokonał śmierć i ni-
gdy nie wymarł. Śmierć mieli podobno także pokonać 

mityczni Majowie – bliźniacy Hunahpu i Xbalanque 
(25). W Mezopotamii natomiast heros Adapa wzgar-
dził chlebem i wodą „życia” podarowaną mu przez 
boga Anu, gdyż podejrzewał, że są to „dary śmierci”, 
a nie nieśmiertelności i tym samym przypieczętował 
swój los. Podobne mity dotyczą zwierząt, z reguły 
opieszałych, które nie zdążyły na czas ostrzec świata 
przed śmiercią, niosąc posłannictwo o Wiecznym 
Życiu. Wg Maorysów śmierć przyniósł światu bóg 
Tana, od którego uciekła do świata podziemnego jego 
żona, po ujawnieniu faktu, że jednocześnie jest jego 
córką. W ich mitologii śmierć jest powrotem do łona 
wielkiej macicy, czyli mana, z której pochodzi całe 
życie. Plemię Samów w Południowej Afryce wierzy, 
że śmierć pochodzi od księżyca, który zanika co mie-
siąc i znów się odradza, po słowach, które rzekł on 
do człowieka – zająca „kto umarł niech nie wraca już 
do świata żywych” (1). Podobne stwierdzenie legło 
prawdopodobnie u podstaw mitów o możliwości po-
wrotu ludzi na ziemię pod postacią wampirów, czyli 
„żywych trupów wysysających krew”. Przedstawienie 
ich wyglądu odpowiada opisom klinicznym i morfo-
logicznym wrodzonej porfirii u ludzi, np. zanikowi 
dziąseł i odsłonięciu szyjki zębów, przypominających 
wówczas wilcze kły, czemu towarzyszy występowanie 
czerwonej ich fluorescencji wskutek gromadzenia ko-
proporfirynogenu I (erythrodontia) (19). Odkładanie 
się porfiryn w szpiku kostnym hamuje erytropoezę 
i nasila hemolizę erytrocytów, co prowadzi do anemii 
i wzrostu zapotrzebowania na żelazo obecne m.in. we 
krwi ssaków. Stąd przeświadczenie o konieczności 
„dodatkowego” uśmiercania takich ludzi, aby nie 
wrócili na ziemię, np. poprzez odcięcie głowy lub nóg, 
względnie zamurowanie do pasa w gipsie.

Czasem paradoksalnie sąd nad zmarłym i jego po-
grzebanymi zwłokami odbywał się wśród żywych, jak 
miało to np. miejsce w Rzymie, gdzie papież Stefan 
VI sądził swego poprzednika Formozusa i uznał go 
winnym zarzucanych mu czynów, po czym ekshumo-
wanemu odcięto prawą rękę i wrzucono do Tybru (3).

W chińskim daoizmie poszukiwanie nieśmiertel-
ności sprowadza się do utrzymania związku między 
duchowymi duszami człowieka, a duszami cielesnymi 
i przeniesienia go do nowego życia w zaświatach. Siły 
witalne można bowiem kontrolować dietą i ćwiczenia-
mi religijnymi. W japońskim shintoizmie nieśmiertel-
ność duszy jest osiągalna w brzoskwiniowym sadzie 
(8). Zaratursztanie (parsowie) przyjmują z kolei, że 
śmierć to zwycięstwo sił ciemności nad dobrym ży-
ciem, a więc każdy zmarły jest nieczysty i dlatego ich 
zwłoki są wystawiane na pożarcie sępom w tzw. wie-
żach milczenia. Śmierć, jako zło w trakcie przejście do 
innego świata przedstawiają także różne religie Czarnej 
Afryki. Nie jest ona zatem aktem unicestwienia, ale 
przejścia w inny stan, czyli drogą ku nieśmiertelności, 
która może być poprzedzona „oczyszczeniem” zwłok 
poprzez spalenie, pożarcie przez dzikie zwierzęta 
(szakale, sępy, psy), balsamowanie, mumifikację czy 
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preparowanie kości (2). Podobną rolę miało spełniać 
„ciało zastępcze” (piramidy, menhiry, mastaby, stele, 
urny itp.) lub „uszlachetnienie” duszy w czyśćcu (3, 
8). Ciało przodków mogło być także wcielone w skały, 
drzewa lub dzikie zwierzęta. Tak oczyszczone dusze 
wędrowały samoistnie lub jak w mitologii greckiej 
przy pomocy przewodników, np. Charona, który 
przewoził je przez Styks oraz cztery mniejsze rzeki 
w świat pozaziemski. Świat ten był albo ciemny (kraina 
podziemi), albo jasny, czyli niebo, gdzie dusze cieszyły 
się bliskością bogów. Wyobrażenia o życiu pozagrobo-
wym ewoluowały zresztą w zależności od dobrobytu 
społeczeństw, klęsk politycznych czy niepewności 
jutra. Tak działo się już w starożytności z Etruskami, 
którzy od wyobrażeń o życiu pozagrobowym wręcz 
ludystycznym, przeszli z czasem, zwłaszcza po pod-
boju przez Rzymian, do atmosfery strachu. Pojawiły 
się w ich wyobrażeniach demony zoomorficzne o koń-
skich uszach, dziobach sępów, żmijach zamiast palców, 
czy z wężami na głowie, które pędziły do podziemi 
wystraszonych zmarłych (25).

We wszystkich kulturach na ziemi symbolem 
„nieśmiertelności”, odradzania się i regeneracji był 
wąż, a to ze względu na okresowe zrzucanie skóry. 
Przypuszczano bowiem, że zwierzę to staje się w ten 
sposób nieśmiertelne, co nie przeszkadzało, że przez 
tegoż węża, kusiciela z Raju, ludzie stali się śmiertelni. 
Stąd widać, że dar nieśmiertelności bogowie woleli 
zatrzymać wyłącznie dla siebie i nie dzielić się nim 
z ludźmi, gdyż już pierwszego lekarza, który próbował 
w starożytności wskrzesić zmarłego, Zeus zabił przy 
pomocy pioruna (3).

Cierpienie, choroby, a w końcu śmierć zawsze towa-
rzyszyły ludziom i zwierzętom, tak więc na ziemi nigdy 
nie było pełnego raju, dlatego też koncepcja świata po 
śmierci, z reguły świata podziemnego, towarzyszyła 
ludzkości od zarania dziejów i rozwijała się w mitolo-
gii i religiach wszystkich narodów. Wynikało to z faktu, 
że człowiek starał się uniknąć śmierci, tworząc wizje 
życia w zaświatach, mimo przeświadczenia, że jest ona 
naturalną i nieuchronną konsekwencją życia. Już w sta-
rożytności Seneka twierdził, bowiem że „człowiek nie 
dlatego umiera, że choruje, ale dlatego, że żyje” oraz, 
że „codziennie umieramy, codziennie bowiem uszczu-
pla się jakaś część życia”. W okresie średniowiecza 
powstało nawet dzieło Nikolausa z Dinkelsbühl pt. 
„Speculum artis bene moriendi – Odbicie sztuki wła-
ściwego umierania” oraz liczne malowidła, np. taniec 
śmierci, na których śmierć jest zawsze wrogo nastawio-
na do człowieka (23). Kultura sepulkralna zawsze była 
odzwierciedleniem ludzkich nadziei, marzeń, a także 
religijnych dążeń do nieśmiertelności i lepszego życia 
z zaświatach. Stąd wniosek, że człowiek przyjmował 
różne postawy wobec otaczającej go rzeczywistości 
od postawy magicznej przez metafizyczną, a na na-
ukowej kończąc. Tym bardziej wciąż aktualnie brzmią 
słowa greckiego filozofa Epikura: „ludzie nie boją 
się, że śmierć przyniesie im unicestwienie, boją się, 

że tego unicestwienia nie przyniesie. Lękają się nie 
zakończenia życia, lecz gniewu bogów”. Potwierdza to 
Propecjusz w Elegiach IV – „letum non omnium finit” 
– śmierć nie kończy wszystkiego. Śmierć to zdarzenie, 
które z pewnością nastąpi („mors certa, hora incerta” 
– śmierć pewna, ale jej godzina nieznana), ale czy 
umieramy do końca i czy rytuały żałobne, stworzone 
przez człowieka, otwierają wejście do życia wieczne-
go, prawdopodobnie na zawsze pozostanie tajemnicą.
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