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Unwanted subject: 
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Co zrobimy z naszą starością? 
− Jerzy Kosiński (1933–1991)

•



Samobójstwo dotyka silniej osoby starsze, 
powyżej 60. roku życia. Nie jest to jednak temat 
medialny… − Halszka Witkowska (ur. 1980)

•

Samobójstwo (1836) Alexandre-

Gabriele                                -Gabriel Decamps (1803–1860) 



Usiłowanie samobójstwa, parasamobójstwo 
i samobójstwo w starości…  Wg Brunona Hołysta

• Usiłowanie samobójstwa – lub próba samobójcza to akt 

niepowodujący śmierci, dobrowolnie podjęty i wykonany przez daną 
osobę, doprowadzający do samouszkodzenia lub mogący do niego 
doprowadzić bez interwencji innych

• Parasamobójstwo – samobójstwo rzekome bądź też zamach 

demonstracyjny są to działania podjęte bez tragicznego zakończenia życia, 
w których jednostka rozważa zapoczątkowanie nietypowego zachowania 
bez udziału osób drugich, mogącego doprowadzić do samouszkodzenia 
ciała albo przyjęcia substancji, w celu osiągnięcia zmiany poprzez aktualne 
lub oczekiwane fizyczne konsekwencje

• Samobójstwo dokonane – to akt o skutku śmiertelnym, który 

zmarły ze świadomością o oczekiwaniem takiego stanu sam zaplanował i 
wykonał w celu spowodowania zmian przez siebie pożądanych



Wybrane czynniki ryzyka decyzji 
suicydalnych ludzi starych

1) Alkoholizm i uzależnienia w okresie 
starzenia się i starości
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2) Bezdomność, bezradność, bieda i bierność,                 
czyli złe starzenie się…



Wybrane czynniki ryzyka decyzji 
suicydalnych ludzi starych

3) Ból, cierpienie i rozpacz duchowa



Wybrane czynniki ryzyka decyzji 
suicydalnych ludzi starych

4) Depresja i zaburzenia nastroju

Vincent van Gogh (1853–1890) 

Stary człowiek w smutku, 1890



Wybrane czynniki ryzyka decyzji 
suicydalnych ludzi starych

5) Furor, czyli choroba psychiczna, obłęd                 
i szaleństwo 
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6) Retrospektywny przegląd życia 

Francesco de Goya (1746–1828)

Czyżbym to była ja?, 1810



Wybrane czynniki ryzyka decyzji 
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7) Samotność i osamotnienie

Frederic Leighton (1830–1896)

Samotność,  1890 



Wybrane czynniki ryzyka decyzji 
suicydalnych ludzi starych

8)Taedium vitae, czyli zmęczenie życiem
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suicydalnych ludzi starych

9) Utrata, żal i żałoba, czyli

omnis moriar



Prawdę mówiąc, nie uratujemy całego świata –
zagrożonego morowym powietrzem, głodem, wojną –

możemy jednak  uratować chociaż jedno życie… 

Gustav Klimt (1862–1918)
Życie i śmierć,  1915 (fragment) 



Całym sercem dziękuję 
Państwu za uwagę!

– Adam A. Zych

e-mail: adam.zych@dsw.edu.pl



I warmly thank you very much 
for your attention!
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