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Przegl¹d historii jakiej idei nigdy nie zmierza jedynie do mo¿liwie dok³adnego i wieloaspektowego odkrycia przesz³oci. Je¿eli historia jest nauczycielk¹ narodów, to nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ze szczególn¹ uwag¹ nale¿y s³uchaæ tej nauczycielki wtedy, gdy odkrywa przed badaczem g³êbokie korzenie
wspó³czesnych idei destrukcyjnych. Niew¹tpliwie dotyczy to zagadnienia eutanazji. Dowiadczenie historyczne pokazuje, jak splot nauki, medycyny oraz
okrelonej koncepcji cz³owieka i jego miejsca w spo³eczeñstwie potrafi wobec
nieuchronnego losu, jaki czeka ka¿d¹ istotê ludzk¹, wytworzyæ i skonkretyzowaæ na p³aszczynie politycznej antyludzki program dzia³ania. Jednoczenie
jednak, przy ca³ej krytyce myli proeutanazyjnej, nie nale¿y traciæ z oczu
prawdziwego problemu, który tkwi w samym jej centrum: cz³owiek musi zmierzyæ siê z faktem, ¿e prêdzej czy póniej mieræ stanie siê jego osobistym
i nieuniknionym dowiadczeniem  ju¿ nie jako obserwatora tych, którzy
umieraj¹ wokó³, ale jako g³ównego aktora dramatu, jakim jest umieranie. Celem poni¿szych rozwa¿añ jest wiêc nie tylko suchy przegl¹d faktów historycznych, ale wy³owienie z nich g³ównych motywów, elementów ideowych i uzasadnieñ, które s¹ obecne równie¿ we wspó³czesnej myli proeutanazyjnej.
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1. Exitus facilis – łagodna śmierć w starożytności

Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e refleksja nad mierci¹ jest znacznie starsza, ni¿
uporz¹dkowany i odzwierciedlony w wiadectwach pisanych namys³ nad t¹
kwesti¹. To w³anie pocz¹tki historycznej konfrontacji z perspektyw¹ nieuchronnej mierci wskazuj¹ na obecnoæ ludzkiego umys³u. Konfrontacja ta musi byæ
uznana jednak równie¿ za katalizator w rozwoju filozofii, ale te¿ religii.
Znane nam ze róde³ greckich pojêcie eutanazji (gr. eu  dobry, thanatos
 mieræ) nie mia³o u swych korzeni tak ujemnego wydwiêku, jak to ma
miejsce dzisiaj i odnosi³o siê do wolnego od m¹k i lêku spokojnego umierania.
Za najstarsze wiadectwo pisane w tej materii uznawany jest fragment komedii
greckiego poety Kratinosa (ok. 500420 przed Chr.), u którego eutanazja
 dobra mieræ, oznacza mieræ ³agodn¹ i pozbawion¹ cierpieñ. W podobnym znaczeniu u¿ywa tego pojêcia Swetoniusz, opisuj¹c lekki i bezbolesny
zgon (exitus facilis) cesarza Augusta. Nie inaczej u¿ywa tego pojêcia tak¿e
staro¿ytny ¿ydowski filozof Filon z Aleksandrii (ok. 20 p. Chr.  50 po Chr.).
Gdyby odnieæ siê jedynie do tych wiadectw, mo¿na by równie¿ dzisiaj ¿yczyæ komu eutanazji, czyli dobrej, spokojnej, pogodzonej z losem mierci1.
Staro¿ytnoæ zna³a jednak i po czêci praktykowa³a to, co dzisiaj okrela
siê jako eutanazjê. Mocno zorientowana na wolnoæ jednostki myl stoicka
akceptowa³a pod pewnymi warunkami zarówno samobójstwo, jak i pomoc
lekarza w umierceniu pacjenta wtedy mianowicie, gdy powa¿na choroba uniemo¿liwia³a samodzielne i swobodne ¿ycie. Stanowisko takie wynika³o z najwy¿szego idea³u etycznego stoików, jakim by³ idea³ ataraksji (gr. a  brak,
taraksis  nie³ad, zamieszanie), czyli daleko posuniêtej obojêtnoci wobec wydarzeñ i ciosów losu. Wielkie cierpienia, które mog³yby ten spokój zaburzyæ,
uprawomocnia³y cz³owieka, w opinii stoików, do skrócenia swego ¿ycia2.
W wielkich staro¿ytnych wizjach idealnego pañstwa pojawia siê te¿ pomys³ planowej eksterminacji upoledzonych noworodków, co jednak nie by³o
okrelane mianem eutanazji. Wed³ug Platona (ok. 427  347 przed Chr.) nale¿y
eliminowaæ przez aborcjê b¹d pozostawienie bez opieki po urodzeniu te dzieci, których ojcami byli starsi mê¿czyni, co zdaniem staro¿ytnych nie dawa³o
wielkich nadziei na odpowiedni¹ jakoæ potomstwa3. Podobnie Arystoteles
(384  322 przed Chr.) by³ zdania, ¿e trzeba cile reglamentowaæ rozród,
a gdyby mimo to pojawi³y siê dzieci niezaplanowane przez pañstwo, nale¿y je
1 U. Benzenhöfer, Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart,
München 1999, s. 16n.
2 U. Eibach, Sterbehilfe  Tötung aus Mitleid? Euthanasie und lebensunwertes Leben, Wuppertal 21998, s. 17.
3 Platon, Pañstwo III, 409e410a; V, 459de, 461 c.
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umiercaæ. Mamy tu do czynienia z typowym podejciem eugenicznym ze
wzglêdu na korzyci spo³eczne. Taka postawa idzie jednak u Arystotelesa
w parze z brakiem akceptacji umiercania pacjenta przez lekarza, co by³oby,
zdaniem filozofa, wyrazem tchórzostwa4.
Staro¿ytnoæ zna jednak tak¿e tradycjê opowiadaj¹c¹ siê zdecydowanie
za wartoci¹ ¿ycia. Chodzi o zespó³ pism przypisywanych legendarnemu lekarzowi Hipokratesowi (ur. ok. 460 przed Chr.) znany pod nazw¹ Corpus Hippocraticum. Analiza historyczno-krytyczna utworów wchodz¹cych w sk³ad tego
zbioru wskazuje, ¿e zapewne nie wszystkie wysz³y spod pióra samego Hipokratesa, o czym mog¹ wiadczyæ chocia¿by pewne sprzecznoci miêdzy nimi.
Niektóre rady, jakie Hipokrates daje swoim lekarzom po czêci usprawiedliwiaj¹ zaniechanie terapii umieraj¹cych, zazwyczaj ze wzglêdu na dobre imiê
lekarza. Jednak pojawiaj¹ siê te¿ teksty wskazuj¹ce na ³agodzenie przez medyków cierpieñ umieraj¹cych. Najbardziej znanym i zasadniczym dla hipokratejskiego lekarza tekstem jest tzw. Przysiêga Hipokratesa. Zawarty w niej zakaz
podawania kobietom rodków aborcyjnych oraz jakichkolwiek trucizn, za pomoc¹ których kto móg³by sobie odebraæ ¿ycie, wskazuje na mocne przywi¹zanie Hipokratesa do etosu promuj¹cego szacunek dla ¿ycia5. Lekarz hipokratejski nie tylko nie zabija³, ale tak¿e nie uczestniczy³ porednio w zabójstwie,
nie udziela³ te¿ nikomu nawet rady w tej materii6.
Podsumowuj¹c wiadectwa staro¿ytne mo¿na stwierdziæ, ¿e pojêcie eutanazji dotyczy³o w nich raczej pewnego filozoficznego idea³u mierci i nie
odnosi³o siê do dzia³añ medycznych, chocia¿ pewne nurty myli staro¿ytnej
akceptowa³y pomoc lekarsk¹ w odebraniu sobie ¿ycia przez pacjenta, jak te¿
eliminacjê dzieci upoledzonych.
2. Ars moriendi – chrześcijańska sztuka umierania

Chrzecijañskie umi³owanie ¿ycia jako Bo¿ego daru, którego cz³owiekowi nie wolno odrzuciæ, a jednoczenie jako zadania, którego wykonanie bêdzie
decydowa³o o pomiertnym losie, sprawi³o, ¿e problematyka eutanazyjna znik³a na ca³e stulecia z obszaru dyskusji etycznej. Jednoczenie chrzecijañstwo,
w odró¿nieniu do przedchrzecijañskiej staro¿ytnoci, rozwija³o sieæ orodków
4
5

Arystoteles, Polityka VII, 1335b Etyka Nikomachejska III, 1116a.
Nikomu, nawet na ¿¹danie, nie podam mierciononej trucizny, ani nikomu nie bêdê jej
doradza³, podobnie te¿ nie dam nigdy niewiecie rodka na poronienie. W czystoci i niewinnoci
zachowam ¿ycie swoje i sztukê swoj¹ (t³um. G. Piankówna), http://adonai.pl/life/?id=110 (17 VI 2011).
6 U. Benzenhöfer, Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart,
s. 3842.
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pomocy dla chorych i umieraj¹cych. Najpierw dokonywa³o siê to w ramach
ma³ych i przejrzystych wspólnot wczesnochrzecijañskich, póniej miejscami
takiej pomocy sta³y siê zakony, a¿ w koñcu pojawi³y siê zorganizowane punkty
opieki medycznej7. Rozwój opieki medycznej, jaki dokona³ siê w okresie redniowiecza, zwi¹zany by³ tak¿e z rozwojem ruchu pielgrzymkowego do miejsc
wiêtych. Zdro¿eni pielgrzymi, nierzadko wyczerpani i chorzy, potrzebowali
miejsc, gdzie mogliby siê zatrzymaæ i zregenerowaæ si³y.
W czasach, w których spo³eczeñstwa Europy by³y szczególnie pustoszone przez zarazy i wojny pojawi³y siê formy duchowoci i pobo¿noci, które
by³y chrzecijañsk¹ adaptacj¹ staro¿ytnego idea³u szczêliwej mierci8. W traktatach z gatunku sztuki dobrego umierania (ars bene moriendi) zawierano nie
tylko rady dotycz¹ce zachowania siê wobec bliskiej mierci, ale z biegiem czasu
sta³y siê one zbiorami rad dotycz¹cymi sztuki ¿ycia (ars vivendi). Cz³owiek
powinien ¿yæ, pamiêtaj¹c o swojej przemijalnoci i miertelnoci i tak u¿ywaæ
dóbr przemijaj¹cych, by móc w ka¿dej chwili stan¹æ przed Boskim Sêdzi¹9.
3. Śmierć w idealnym państwie
– nowożytna refleksja o kresie życia

Chocia¿ czasy nowo¿ytne nie przynios³y zmiany pogl¹dów na temat eutanazji, to jednak dokona³a siê stopniowo istotna dla tej tematyki zmiana perspektywy. Ju¿ nie Bóg i ¿ycie wieczne, ale cz³owiek i jego ¿ycie doczesne
sta³y siê przedmiotem refleksji filozoficznej. W tym kontekcie warto wspomnieæ wzmiankê, jak¹ Tomasz Morus (14771535) umieci³ w swojej wizji
idealnego pañstwa, której nada³ tytu³ Utopia. Dzie³o Morusa, od którego tytu³u
wzi¹³ nazwê ca³y literacki gatunek, jest przyk³adem ponownego o¿ywienia
refleksji na temat idealnego kszta³tu pañstwa. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Morus
pozostawa³ tu pod silnym wp³ywem myli platoñskiej. Idealne pañstwo to
pañstwo ludzi ¿yj¹cych w dobrobycie i pomylnoci, ciesz¹cych siê dobrym
zdrowiem. Gdyby siê okaza³o, ¿e kto zapada na ciê¿k¹ chorobê, spo³ecznoæ
powinna o niego dbaæ. Je¿eli jednak choroba okaza³a siê nieuleczalna i zwi¹zana z wielkimi boleciami, Morus zaleca, by kap³ani oraz urzêdnicy idealnego
pañstwa zachêcali chorego, aby nie przeciwstawia³ siê mierci, lecz podda³ siê
7 H. Pichlmaier, Hopiz/Hospizbewegung. 1. Zum Problemstand, w: W Korff, L. Beck, P. Mikat (red.),
Lexikon der Bioethik, t. 2, Gütersloh 2000, s. 233235.
8 Zob. G. Virt, Leben bis zum Ende. Zur Ethik des Sterbens und des Todes, Innsbruck 1998,
s. 1013.
9 J. Wohlmuth, Sterben/Sterblichkeit. Theologisch, w: W Korff, L. Beck, P. Mikat (red.), Lexikon
der Bioethik, t. 3, s. 460.
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jej jak najszybciej, co mu te¿ zostanie bezbolenie zapewnione10. Trudno rozstrzygn¹æ, czy te rady Morusa s¹ wyrazem k¹liwej ironii odnonie do stosunków pañstwowych panuj¹cych w jego czasie oraz form¹ ostrze¿enia przed
mo¿liwymi konsekwencjami dalszego ich rozwoju (by³aby to zatem forma
negatywnej utopii), czy te¿ Morus rzeczywicie by³ zwolennikiem eutanazji
na ¿yczenie pacjenta. Nawet gdyby ta druga ewentualnoæ okaza³a siê prawdziwa, u pocz¹tku ery nowo¿ytnej ta opinia Morusa by³a osamotniona11.
Inny nowo¿ytny myliciel, Franciszek Bacon (15611626), u¿ywa wprawdzie pojêcia eutanazji, nadaje mu jednak zupe³nie inne znaczenie. Rozró¿nia
on mianowicie eutanazjê zewnêtrzn¹ (euthanasia exterior), która polega³aby
na ul¿eniu umieraj¹cemu w jego cierpieniu, jednak bez dzia³añ zabójczych,
oraz eutanazjê wewnêtrzn¹ (euthanasia interior). Ta ostatnia dotyczy³aby osobistego przygotowania siê do dobrej mierci12.
W literaturze XVIII i XIX w. pojêcie eutanazji pojawia siê sporadycznie
i odnosi siê do zadañ lekarza wobec umieraj¹cych. Jednak ci¹gle niedopuszczalne jest wspó³dzia³anie lekarza w samobójstwie pacjenta b¹d umiercenie
go na w³asne ¿yczenie Jakiekolwiek dzia³anie lekarza w celu skrócenia ¿ycia
pacjenta jest okrelone jako niedopuszczalne. Zmiana pogl¹dów na ten temat
pojawi³a siê dopiero na prze³omie XIX i XX w.
4. Prawo do własnej śmierci
– idee proeutanazyjne na przełomie XIX i XX w.

Obszar jêzyka niemieckiego by³ na prze³omie XIX i XX w. wiod¹cym
rodowiskiem rozwoju i wymiany myli filozoficznej i badañ naukowych. Nic
wiêc dziwnego, ¿e w³anie w tym obszarze pojawi³y siê pierwsze g³osy opowiadaj¹ce siê za eutanazj¹. W filozoficznej koncepcji nadcz³owieka, jaka wysz³a spod pióra Fryderyka Nietzschego (18441900) nie mog³o byæ miejsca dla
jednostek s³abych i upoledzonych. Ustami swojego Zaratustry Nietzsche sformu³owa³ postulat zakoñczenia w³asnego ¿ycia, kiedy tylko cz³owiek uzna je za
bezwartociowe13. Z wielk¹ pogard¹ odnosi siê on do chorych. Nazywa ich
10
11

T. Morus, Utopia, t³um. K. Abramowicz, Warszawa 1954, s. 152.
Argumenty na rzecz traktowania tego fragmentu Utopii raczej jako wyraz krytyki pewnej
mentalnoci, której sam Morus nie popiera³, podaje J. Malczewski, Z dziejów pojêcia eutanazji,
w: B. Chyrowicz (red.), Eutanazja: prawo do ¿ycia  prawo do wolnoci, Lublin 2005, s. 5155.
12 Zob. E. Schockenhoff, Ethik des Lebens. Grundlapen und neue Herausforderungen, Freiburg
BaselWien 2009, s. 491.
13 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaraustra. Ksi¹¿ka dla wszystkich i dla nikogo, t³um. W. Berent,
Warszawa 2002, s. 7173.
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paso¿ytami spo³eczeñstwa, którzy zbyt d³ugo trzymaj¹ siê swego ¿ycia jak
robaczywe owoce ga³êzi. Nietzsche ¿yczy sobie, by spo³eczna burza potrz¹snê³a tym drzewem ¿ycia i usunê³a zeñ wszelkie zepsute owoce. Skoro takie
jednostki same nie chc¹ sobie zdaæ sprawy z tego, ¿e kontynuowanie egzystencji w ich stanie jest po prostu nieprzyzwoite, lekarze powinni staæ siê wobec
nich wyrazicielami spo³ecznej pogardy i zepchn¹æ to, co zwyrodnia³e na granicê ¿ycia, robi¹c przez to miejsce dla zdrowych14. Szeroko znane pogl¹dy Fryderyka Nietzschego niew¹tpliwie wp³ynê³y na rozwój myli proeutanazyjnej.
Do prekursorów takiego podejcia nale¿a³ niew¹tpliwie Adolf Jost
(ur. 1874). W swoim niewielkim, wydanym w 1895 r., dzie³ku zatytu³owanym
Das Recht auf den eigenen Tod (Prawo do w³asnej mierci), Jost opowiada siê
za jednoznacznym rozwi¹zaniem problemu psychicznie i fizycznie nieuleczalnie chorych, postuluj¹c prawo do ich umiercenia. Zwornikiem argumentacji
Josta jest pojêcie wartoci ¿ycia. Definiuj¹c to pojêcie w oparciu o filozofiê
utylitarystyczn¹, Jost stwierdza, ¿e w niektórych przypadkach wartoæ ¿ycia
jest tak niska, ¿e zarówno ze wzglêdu na samego chorego, jak te¿ spo³eczne
koszty opieki, eliminacja takiego chorego powinna zostaæ dopuszczona. ¯ycie
mo¿e bowiem staæ siê bezwartociowe, a nawet osi¹gn¹æ wartoæ negatywn¹.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e Jost nie argumentuje w oparciu o prawo jednostki
do decydowania o w³asnej mierci, ale ma na uwadze spo³eczne aspekty pewnego problemu, jaki w jego opinii stanowi¹ nieuleczalnie chorzy. Dla spo³eczeñstwa stanowi¹ oni obci¹¿enie, gdy¿ konsumuj¹ dobra, nie pomna¿aj¹c
jednoczenie dobrobytu w³asn¹ prac¹15.
Nie mo¿na w tym kontekcie nie wspomnieæ tak¿e Alfreda Ploetza
(18601940), któremu nadano przydomek misjonarza higieny rasowej. Jako
zwolennik spo³ecznego darwinizmu, Ploetz wskazywa³ na obni¿anie siê jakoci
ludzkich populacji poprzez rezygnacjê z naturalnych mechanizmów selekcyjnych. Medycyna, która opiekuje siê jednostkami s³abymi, chorymi i upoledzonymi jest równoznaczna z kontraselekcj¹. Równie¿ on postuluje koniecznoæ
zaprzestania dzia³añ kontraselekcyjnych poprzez eliminacjê jednostek bezwartociowych i s³abych, by unikn¹æ degeneracji rasy. Prawomocnoæ eliminacji
powa¿nie upoledzonych dzieci uzasadnia tym, ¿e niedorozwój mózgu nie
kwalifikuje ich w ogóle do grona istot ludzkich16.
Równie¿ znany zwolennik teorii ewolucji i autor tzw. prawa biogenetycznego, Ernest Haeckel (18341919) by³ aktywnym propagatorem skrócenia, jak
14

s. 8891.

U. Benzenhöfer, Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart,

15 R. Sonnenberg, Von der Sterbepflege zur Vernichtung des Lebens. Zum Wandel des Euthanasie Begriffs im 20. Jahrhundert  ein Rückblick, die Drei 11 (2006), s. 29.
16 Ibidem, s. 28.
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twierdzi³, bezsensownych cierpieñ nieuleczalnie chorych. Za³o¿one przez niego
czasopismo Das monistische Jahrhundert (Monistyczne Stulecie) publikowa³o
propozycje prawnej legalizacji eutanazji na ¿yczenie po wyra¿eniu zgody s¹du17.
W kontekcie postulatów legalizacji eutanazji zwraca siê szczególn¹ uwagê na wydane w 1920 r. przez Karla Bindinga (18411920) i Alfreda Hochego
(18651943) dzie³o nosz¹ce programowy tytu³ Die Freigabe der Vernichtung
lebensunwerten Lebens (Przyzwolenie na niszczenie ¿ycia niegodnego ¿ycia).
Zasiêg oddzia³ywania tego dzie³a jest niew¹tpliwie zwi¹zany z renom¹ jego
autorów: Binding, profesor prawa w Lipsku, uchodzi³ za jednego z najwybitniejszych znawców prawa karnego; Hoche by³ wp³ywowym profesorem psychiatrii we Freiburgu. Autorzy postuluj¹ umiercanie nieuleczalnie chorych,
zarówno tych, którzy w obliczu nieuleczalnej choroby pragn¹ skrócenia swoich cierpieñ, jak te¿ psychicznie chorych. Nie wykazuj¹ oni wprawdzie pragnienia mierci, ale nie ma w nich te¿ woli ¿ycia, przez co staj¹ siê drastycznym przeciwstawieniem tego, co stanowi o istocie cz³owieka. Autorzy nie
zadowalaj¹ siê przy tym uznaniem dopuszczalnoci tego rodzaju dzia³añ, ale
uwa¿aj¹ je wrêcz za obowi¹zek wyp³ywaj¹cy z litoci. Ludzie w takim stanie
stanowi¹ balast (niem. Balastexistenz) zarówno dla siebie samych, jak i dla
ca³ego spo³eczeñstwa. Pojêcie egzystencji balastowych zrobi po latach karierê w ramach ideologii nazistowskiej18.
W takiej atmosferze w latach trzydziestych XX w. zaczê³y powstawaæ
pierwsze organizacje popieraj¹ce eutanazjê, jak np. Society for the Right to Die
w USA czy Voluntary Euthanasia Society w Wielkiej Brytanii.
5. Gnadentod w czasach nazistowskich

Nazistowska ideologia czystoci rasy, która w wy¿ej przedstawionych
tendencjach i programach znalaz³a swoj¹ inspiracjê i potwierdzenie, przewidywa³a nie tylko ekspansjê rasy aryjskiej kosztem innych ras uznanych za ma³owartociowe, ale tak¿e zabiegi zmierzaj¹ce do poprawienia jakoci w³asnego
spo³eczeñstwa. Mia³y temu s³u¿yæ z jednej strony programy promuj¹ce rozród
osób uznanych za wzorcowych przedstawicieli rasy aryjskiej (orodki, w których wyznaczeni oficerowie zap³adniali wyznaczone niemieckie kobiety nosi³y
nazwê Lebensborn  zdrój ¿ycia), a z drugiej  przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do
17 E. Schockenhoff, Sterbehilfe und Menschenwürde. Begleitung zu einem eigenen Tod, Regensburg 1991, s. 5255.
18 K. Binding, A. Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und
ihre Form, Leipzig 1920, http://home.filternet.nl/~fn003273/ldo/Sites/freigabe.htm (10 VI 2011).
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eksterminacji s³abych. Sam Adolf Hitler przedstawi³ siebie w Mein Kampf
w roli chirurga, który precyzyjnymi ciêciami zamierza usun¹æ wszystko, co
w organizmie pañstwa jest chore i zdegenerowane. Jak w ka¿dej innej dziedzinie, równie¿ w tej nazici wykorzystali wszystkie ówczesne rodki propagandowe, by uzyskaæ jak najszersze spo³eczne poparcie dla podejmowanych dzia³añ. Wród podjêtych kroków na pierwsze miejsce wysuwa siê nakrêcony
w 1942 r. na zlecenie Josepha Goebbelsa film pt. Ich klage an (Oskar¿am).
Bohaterka filmu  Hanna, gdy zaczyna chorowaæ na stwardnienie, które objawia siê postêpuj¹cym niedow³adem, maj¹c w perspektywie mieræ z powodu
parali¿u miêni oddechowych, prosi swego mê¿a Thomasa  znanego lekarza,
by j¹ umierci³. W dramatycznych s³owach okrela siebie sam¹ w tym stanie
jako kupa miêsa. Jej m¹¿ w koñcu spe³nia tê probê. Przyjaciel rodziny,
równie¿ lekarz, pocz¹tkowo zdecydowanie protestuje, argumentuj¹c, ¿e lekarz
powinien staæ na stra¿y ¿ycia. Ale na procesie, jaki wytoczono mê¿owi Hanny za zabójstwo ¿ony, to w³anie on staje siê tytu³owym oskar¿ycielem.
W prometejskim przemówieniu oskar¿a ustawodawstwo i porz¹dek prawny,
które jak stwierdza, nie pozwalaj¹ lekarzom i prawnikom s³u¿yæ narodowi.
Jako nieludzki i nienaturalny piêtnuje porz¹dek prawny, który wymaga, by
chory mêczy³ siê bezsensownie przed swoj¹ mierci¹. W filmie pojawia siê
tak¿e postaæ duchownego, który wobec cierpienia Hanny enigmatycznie
stwierdza, ¿e mi³oæ jest wprawdzie lekarstwem, ale równie¿ rozs¹dek jest
z Boga19.
Chocia¿ omówiony film odnosi³ siê jedynie do pewnej grupy chorych,
praktyczne zastosowanie propagowanych w nim idei objê³o w hitlerowskich
Niemczech znacznie wiêksz¹ grupê obywateli. Datowany wstecz na padziernik 1939 r. rozkaz Adolfa Hitlera przewidywa³ takie rozszerzenie kompetencji
wyznaczonych lekarzy, ¿e wolno im by³o wyselekcjonowanym chorym zadaæ
mieræ z litoci (niem. Gnadentod). Jednym z g³ównych deklarowanych motywów nazistowskich ustaw legalizuj¹cych eutanazjê by³y litoæ oraz interes
narodowy: to w³anie naród mia³by okazywaæ chorym litoæ, nie przymuszaj¹c
ich wbrew ich woli do ¿ycia w cierpieniu. Zainicjowana pod kryptonimem T-420
szeroko zakrojona akcja doprowadzi³a do eliminacji ponad stu tysiêcy nieuleczalnie chorych, w tym tak¿e pacjentów zak³adów psychiatrycznych. Oficjal19

Film Ich klage an nale¿y obecnie w Niemczech do obrazów dostêpnych jedynie w ograniczonym zakresie. Zob. omówienie filmu: C. Spaemann, Ich klage an. Spielfilm. Deutschland 1942,
w: R. Spaemann, Th. Fuchs (red.), Töten oder sterben lassen? Worum es in der Euthanasiedebatte geht,
FreiburgBaselWien 21998, s. 711.
20 Kryptonim ten pochodzi od adresu biura koordynuj¹cego akcjê. Mieci³o siê ono w Berlinie,
na Tiergartenstraße nr 4.
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nie musia³a ona zostaæ zawieszona ju¿ w 1941 r. wskutek ostrego sprzeciwu
obu wielkich Kocio³ów: katolickiego i ewangelickiego, jednak faktycznie prowadzona by³a do koñca wojny.
Dowiadczenia wojenne sprawi³y, ¿e na ca³e lata zaprzestano dyskusji na
temat eutanazji, a pojêcie to kojarzone by³o od razu ze zbrodniami nazistów.
Dopiero od koñca lat piêædziesi¹tych zauwa¿yæ mo¿na aktywizacjê rodowisk
proeutanazyjnych.
6. Współczesne europejskie ustawy eutanazyjne

Powojenne ruchy proeutanazyjne pos³uguj¹ siê w bardzo nieznacznym
stopniu argumentacj¹ eugeniczn¹, która jako czo³owy argument nazistów zosta³a zdyskredytowana. Zasadnoæ eutanazji ma potwierdzaæ z jednej strony
suponowane prawo ka¿dego cz³owieka do umierania wolnego od cierpienia,
a z drugiej  prawo do decydowania o w³asnej mierci. Wyrazem tak rozumianego prawa do eutanazji s¹ regulacje, jakie pojawi³y siê w drugiej po³owie XX w.
Wyj¹tkowym przyk³adem rozwoju prawodawstwa w dziedzinie eutanazji sta³a
siê w drugiej po³owie XX w. Holandia, bêd¹ca te¿ pierwszym krajem, którego
parlament zadecydowa³ o depenalizacji eutanazji, tzn. o zaniechaniu cigania
lekarzy, którzy by siê jej dopucili. Wiod¹cym motywem holenderskich inicjatyw ustawodawczych jest transparencja, która z jednej strony ma umo¿liwiæ
kontrolê do tej pory potajemnie dokonywanych zabiegów eutanazji, a z drugiej
uwolniæ od odpowiedzialnoci karnej tych lekarzy, którzy bêd¹ gotowi dzia³aæ
w ramach okrelonych przez ustawodawstwo. Zgodnie z t¹ logik¹ reformê
prawa dotycz¹cego eutanazji rozpoczêto od badañ przeprowadzonych w latach
19891991 na zlecenie rz¹du holenderskiego w gronie 405 losowo wybranych
lekarzy. W sporz¹dzonym na ich podstawie tzw. Raporcie Remmelinka ujawniono, ¿e ponad po³owa ankietowanych przeprowadzi³a ju¿ przynajmniej raz
aktywn¹ eutanazjê b¹d pomog³a choremu odebraæ sobie ¿ycie21. Od 1994 r.
zaczê³o w Holandii obowi¹zywaæ prawo gwarantuj¹ce niekaralnoæ eutanazji,
o ile zachowane by³y przepisane procedury. Kolejne rozlunienie prawa dotycz¹cego eutanazji dokona³o siê w Holandii w 2000 r., gdy pañstwo ca³kowicie
wycofa³o siê z nadzorowania tej kwestii, powierzaj¹c to zadanie lokalnym
gremiom fachowców, a organy pañstwowe maj¹ wkraczaæ dopiero wtedy, gdyby stwierdzono niezachowanie okrelonych w ustawie kryteriów.
21 Por. R. Fenigsen, Eutanazja  mieræ z wyboru?, Poznañ 1994, s. 122128. Zob. H. ten Have,
J. Welie, Euthanasie  eine gängige medizinische Praxis? Zur Situation in den Niederlanden, Zeitschrift
für medizinische Ethik 39 (1993), s. 6465.
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Ustawodawstwo holenderskie zmierza do zapewnienia bezpieczeñstwa
prawnego lekarzom, którzy na probê pacjenta dokonaj¹ na nim eutanazji. Ich
opinia jest te¿ kluczowa przy os¹dzeniu, czy pacjent spe³nia kryteria kwalifikuj¹ce go do tej procedury. W uchwalonej w 2000 r. ustawie przewidziano, ¿e
aby lekarz móg³ dokonaæ niekaralnej eutanazji, powinien dojæ do przekonania, ¿e chory, który prosi o mieræ, nie znajduje siê pod wp³ywem nacisków
zewnêtrznych, które mog³yby ograniczaæ jego swobodê decyzji oraz ¿e proba
zosta³a sformu³owana po g³êbokim namyle. Lekarz musi te¿ udzieliæ pacjentowi wyczerpuj¹cych informacji odnonie do jego stanu zdrowia i rokowañ na
przysz³oæ. Istotne jest tak¿e okrelenie, ¿e stan pacjenta jest beznadziejny,
a jego cierpienie  nie do zniesienia. Gdy po konsultacji z pacjentem lekarz
dojdzie do wniosku, ¿e nie ma ¿adnych alternatywnych rodków pomocy oraz
skonsultuje swoje konstatacje z innym lekarzem, mo¿e dokonaæ eutanazji.
Uwa¿na analiza powy¿szych kryteriów pokazuje wyranie, ¿e decyzja o eutanazji opiera siê na ca³kowicie subiektywnych przes³ankach, które nie dadz¹ siê
w ¿aden sposób zobiektywizowaæ (np. cierpienie nie do zniesienia czy te¿ brak
alternatywnych rodków pomocy). Wartoæ ludzkiego ¿ycia nie jest tu w ogóle
tematyzowana. Zostaje ona ca³kowicie uzale¿niona od odczuwalnej przez pacjenta jakoci ¿ycia22.
Dowiadczenia kilkunastu lat pozwalaj¹ na sformu³owanie kilku wniosków. Zauwa¿alna jest wyrana tendencja do rozszerzenia grupy osób kwalifikuj¹cych siê do eutanazji, przy jednoczenie niewiele zmieniaj¹cej siê ca³kowitej liczbie dokonanych eutanazji. Oprócz umiercania na ¿yczenie, udzielano
w wielu przypadkach tak¿e pomocy w samobójstwie, umiercano pacjentów
bez ich woli (chodzi o nieprzytomnych, którzy nie mogli wyraziæ swej woli)
b¹d te¿ spowodowano mieræ przez zwiêkszanie dawek rodków farmakologicznych. Jednak najwiêcej daje do mylenia to, ¿e nie zosta³ osi¹gniêty g³ówny cel ustawodawstwa depenalizuj¹ego eutanazjê: transparencja. Jak wynika
z badañ ci¹gle znaczna jest liczba dokonanych potajemnie eutanazji, które nie
s¹ przez lekarzy jako takie deklarowane (w kartê chorego wpisywany jest zgon
naturalny), gdy¿ lekarze nie byli w stanie spe³niæ przewidzianych w ustawie
kryteriów.
Bardzo problematyczn¹ dynamikê ustawodawstwa depenalizuj¹cego eutanazjê dostrzec mo¿na, porównuj¹c ustawodawstwo holenderskie z innymi
ustawami tego typu w Europie. W 2002 r. podobne ustawodawstwo przyjêto
w Belgii. Ustawa belgijska dopuszcza eutanazjê ju¿ nie tylko cierpi¹cych na
22

M. Machinek, mieræ w dyspozycji cz³owieka. Wybrane problemy etyczne u kresu ludzkiego
¿ycia, Olsztyn 22004, s. 6769.
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nieuleczalne choroby fizyczne, ale tak¿e pacjentów psychiatrycznych, którzy
z fizjologicznego punktu widzenia mog¹ byæ ca³kowicie zdrowi. Wydaje siê
to zupe³nie zrozumia³e, skoro to pacjent wraz z lekarzem decyduj¹, czy cierpienie jest nie do zniesienia. Zatem proba o eutanazjê nie dotyczy tu ju¿
jedynie sytuacji terminalnej. W myl ustawy belgijskiej pacjent powinien
przedstawiæ probê o eutanazjê na pimie (b¹d przez porednika). Miêdzy
pisemn¹ prob¹ a wykonaniem eutanazji musi up³yn¹æ co najmniej miesi¹c.
Konieczna jest tak¿e konsultacja lekarza z innym specjalist¹ z danej dziedziny
(np. z psychiatr¹)23.
W 2009 r. podobne rozwi¹zania zosta³y zaakceptowane przez parlament
Luksemburga. Prawo depenalizuj¹ce eutanazjê i pomoc w samobójstwie zosta³o tu uchwalone wraz z prawem reguluj¹cym opiekê paliatywn¹. Pacjentowi
pozostawia siê ca³kowit¹ wolnoæ w decydowaniu o tym, czy cierpienie fizyczne lub psychiczne, jakie odczuwa, jest na tyle nieznone a sytuacja beznadziejna, by poprosiæ o eutanazjê. Pacjent mo¿e to zrobiæ nawet poprzez wczeniej
sporz¹dzony dokument na wypadek, gdyby w przysz³oci zaistnia³a sytuacja,
w której jego stan zdrowia uniemo¿liwi³by mu sformu³owanie takiej proby.
Równie¿ obcokrajowiec przebywaj¹cy w Luksemburgu mo¿e poprosiæ o eutanazjê lub o pomoc w samobójstwie, je¿eli tylko spe³nia ogólne warunki i by³
przez odpowiedni czas leczony przez miejscowego lekarza24.
W innych krajach europejskich równie¿ toczy siê dyskusja dotycz¹ca
prawnych regulacji medycznie wspomaganego samobójstwa i zabójstwa na
¿yczenie. Szczególnie aktywne s¹ w tej materii takie organizacje, jak np. Dignitas ze Szwajcarii, gdzie wspomagane przez lekarza samobójstwo nie jest
karalne. Organizacja ta dostarcza umiercaj¹ce preparaty, propaguj¹c równie¿
prawo do samobójstwa osób zdrowych. To w³anie z inicjatywy tej organizacji
w grudniu 2008 r. na kanale Sky Real Lives pokazano transmisjê z umiercenia
59-letniego Amerykanina Craiga Ewerta. Podobny film, bêd¹cy reporta¿em ze
wspomaganego samobójstwa nieuleczalnie chorego milionera 71-letniego Petera Smedleya, zosta³ wyprodukowany przez telewizjê BBC i pokazany
w brytyjskiej telewizji publicznej w czerwcu 2011 r. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
tego rodzaju filmy maj¹ z³agodziæ opór spo³eczny wobec depenalizacji eutanazji, prowokuj¹c z jednej strony litoæ dla nieuleczalnie chorych, z drugiej za
ukazuj¹c akt eutanazji jako sensowne, bezbolesne, a tak¿e medycznie u³atwione wyjcie z beznadziejnej sytuacji.
23
24

E. H. Prat, Das belgische Euthanasiegesetz, Imago Hominis 2 (2002), s. 8687.
Loi du 16 mars 2009 sur leuthanasie et lassistance au suicide, http://www.legilux.public.lu/
leg/a/archives/2009/0046/a046.pdf#page=7 (10 VI 2011).
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Podsumowanie

W perspektywie historycznej mo¿na wskazaæ na nastêpuj¹ce uzasadnienia zgody na eutanazjê:
 litoæ i pragnienie skrócenia cierpieñ umieraj¹cych;
 przekonanie o wynikaj¹cej z autonomii jednostki prawomocnoci samobójstwa i decyzji o czasie i sposobie odejcia z tego wiata;
 wzglêdy ideologiczne  eugenika i poprawianie kondycji spo³eczeñstwa;
 minimalizacja kosztów oraz obci¹¿eñ spo³ecznych, zwi¹zanych z d³ugotrwa³¹ opiek¹ nad chronicznie chorymi.
Wszystkie z podanych wy¿ej argumentów pojawiaj¹ siê równie¿ we
wspó³czesnej debacie dotycz¹cej legalizacji b¹d depenalizacji eutanazji. Zazwyczaj pocz¹tkowo wskazuje siê na pierwszy z podanych wy¿ej argumentów,
poniewa¿ to w³anie on ma wiêksze szanse na akceptacjê w szerszych krêgach
spo³ecznych. Dziêki temu wzrastaj¹ szanse na zgromadzenie parlamentarnej
wiêkszoci do ustanowienia wy³omu w bezwarunkowym zakazie zabójstwa
niewinnej osoby ludzkiej. Póniej poszerzany jest jedynie zakres uzyskanych
wyj¹tków, przy czym dominuje ju¿ argumentacja eksponuj¹ca autonomiê jednostki w zakresie decydowania o swoim ¿yciu, równie¿ o jego zakoñczeniu.
Argumenty eugeniczne pojawiaj¹ siê o wiele rzadziej, gdy¿ mog¹ byæ bardzo
szybko kojarzone z praktykami nazistowskimi. Coraz czêciej wskazuje siê
natomiast na kwestiê kosztów, chocia¿ zazwyczaj podkrela siê, ¿e nie mog¹
one byæ argumentem decyduj¹cym.
Warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden wniosek z przedstawionych analiz
historycznych: pragnienie eutanazji pojawia siê tam, gdzie cz³owiek nie jest
w stanie dostrzec sensu cierpienia. Dotyczy to zarówno pojedynczych chorych,
jak i ca³ych spo³eczeñstw. Wspó³czesne mo¿liwoci medycyny, którym wielu
ludzi zawdziêcza swoje ¿ycie, mog¹ wprawdzie w pewnych wypadkach prowadziæ nie tylko do ocalenia ¿ycia, ale tak¿e do przed³u¿ania umierania. Jednak godnym cz³owieka wyjciem z tych dramatycznych sytuacji nie jest na
pewno eliminacja umieraj¹cych, ale towarzyszenie im w ostatniej drodze. Idea
hospicjum, której pok³osiem jest rozwój medycyny paliatywnej, wskazuje drogê rozwi¹zywania konfliktów etycznych u kresu ludzkiego ¿ycia. Eutanazja
nie stanowi ¿adnego adekwatnego ich rozwi¹zania, a jest jedynie ucieczk¹ od
trudnego towarzyszenia umieraj¹cym na ostatnim etapie ich ¿ycia, by mogli go
godnie prze¿yæ.
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LIFE UNWORTHY OF LIVING?
A SHORT HISTORY OF EUTHANASIA
(SUMMARY)

A historical analysis of a certain idea is not only attempt to reconstruct past events as
accurately as possible, but it also aims at better understanding of current intellectual trends. The
idea of euthanasia is the best example here. Old justifications to allow to kill on request appear in
todays discussions almost literally. First of all it is compassion for the ill and suffering and
necessity to alleviate their excruciating pain. This argument seems to be so clear and evident that the
supporters of euthanasia quote it in the first place. Suggestive propaganda, particularly in films and
documentaries, which show the demand for euthanasia as a sign of despair or even courage, is to
break the instinctive resistance of the society. But when euthanasia is legalized (or acknowledged as
not a punishable act), personal autonomy arguments are promoted. The pseudo-right to terminate
ones own life is popularized. This right encapsulates not only suicidal death by the ill person
himself, but also patients demands for the possibility to be legally killed by doctors within the health
care system. Stressing the issue of costs and eugenic aspects only reinforces the impression of
a rational and human-friendly decision. The fact that this expanding pro-euthanasia mentality threatens
the foundations of our civilization is marginalized and omitted. This mentality recognizes human life
as valuable and worthy living only under certain conditions, namely when it has a good quality.

LEBENSUNWERTES LEBEN?
EINE KURZGESCHICHTE DER EUTHANASIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die geschichtliche Untersuchung einer Idee verfolgt nicht nur das Ziel, die Ereignisse aus
der Vergangenheit möglichst genau zu rekonstruieren, sondern dient immer auch besserem Verstehen gegenwärtiger Entwicklungen. Die Idee der Euthanasie ist hierfür ein Paradebeispiel. Die
geschichtlichen Begründungen des Rechtes auf das Töten auf Wunsch wiederholen sich in der
heutigen Diskussion fast wortwörtlich. Es ist zunächst das Mitleid für Kranke und Leidende sowie
das Bedürfnis, die unerträglichen Schmerzen Schwerkranker zu lindern. Dieses Argument ist so
verständlich und nachvollziehbar, dass es von den Befürwortern der Euthanasie an erster Stelle
angeführt wird. Eine suggestive Propaganda, nicht zuletzt durch Spielfilme und Reportagen, welche die Euthanasiewilligkeit als Ausdruck der Verzweiflung, aber auch des Mutes darstellen, will
den intuitiven Wiederstand der Gesellschaft aufweichen. Wird die Euthanasie einmal legalisiert
(depönalisiert), treten verstärkt die Begründungen, die auf eine persönliche Autonomie eines jeden
Menschen hinweisen. Es wird das angebliche menschliche Recht auf den eigenen Tod propagiert,
das nicht nur eine Berechtigung zur eigenhändigen Verkürzung eigenen Lebens umfasst, sondern
auch zum Anspruch an Staat und Gesellschaft erhoben wird, straffrei von den Ärzten im Rahmen
medizinischen Gesundheitssystems getötet werden zu dürfen. Die Kostenfrage, aber auch eugenische Gesichtspunkte verstärken nur den Eindruck einer vernünftigen und menschenfreundlichen
Entscheidung. Es wird verdrängt und als unerheblich abgetan, dass die Verbreitung der euthanasiefreundlichen Mentalität die Fundamente unserer Zivilisation gefährdet, indem das menschliehe
Leben nur bedingt, nämlich unter der Bedingung entsprechender Qualität, für lebenswert und
lebenswürdig erachtet wird.

