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Wprowadzenie

Śmierć człowieka od zawsze jest uważana za wydarzenie drama-
tyczne. Niesie ona ze sobą coś, czego człowiek stara się cały czas 
uniknąć, oddalić od siebie, tak w znaczeniu działań dosłownych, 
jak i symbolicznych. Słusznie pisał Martin Heidegger, że czło-
wiek stara się zapomnieć o swoim „byciu ku śmierci”, „upada-
jąc” w przeciętność życia, czyli zajmując się sprawami codzien-
nymi. Z drugiej strony śmierć jest czymś normalnym, można 
powiedzieć – z biologicznego punktu widzenia – naturalnym, 
jest częścią naszego życia, co potwierdza, że jesteśmy istotami 
skończonymi, przynajmniej w ramach ziemskiej rzeczywistości. 
Nie można jej skutecznie wyeliminować z ludzkiej egzystencji, 
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nawet za cenę heideggerowskiego „upadania” w nieautentycz-
ność. Choć śmierć człowieka jest jakąś metafizyczną koniecz-
nością, nie musi być ona wydarzeniem tragicznym, które jawi 
się jako koniec wszelkich możliwości zadanych człowiekowi do 
urzeczywistnienia. Wiele zależy jednak od tego, jak spojrzymy 
na śmierć, jakie miejsce zajmie ona w obrazie naszego własnego 
życia. Za Paulem Ricoeurem możemy powiedzieć, że „śmierć 
stale daje do myślenia”, nieustannie prowokuje nowe pytania, 
na które nie zawsze potrafimy znaleźć zadowalające nas odpo-
wiedzi. Z  potrzeby poszukiwania takich odpowiedzi wyrasta 
niniejsza monografia.

Już od czasów starożytnych śmierć stanowiła aporię, z którą 
zmagały całe pokolenia filozofów. W  czasach współczesnych 
w  debatę tę aktywnie włączyły się także nauki empiryczne, 
rozpoczynając proces poszukiwania zoperacjonalizowanych 
empirycznie kryteriów śmierci, które można wykorzystać prak-
tycznie w sztuce lekarskiej. Pojawiły się nawet opinie, że tylko 
nauki empiryczne są w  stanie rozwiązać aporię śmierci czło-
wieka. Obecnie można spotkać i takie poglądy, według których 
filozofia i  etyka mają niewiele interesującego do powiedzenia 
w  kwestii śmierci. Uważają tak zwolennicy różnych odmian 
naturalizmu, którzy głoszą konieczność przeprowadzenia natu-
ralizacji problemów filozoficznych. Wszelkie jednak próby 
znaturalizowania zjawiska śmierci, wśród których z pewnością 
znajduje się szereg trafnych i wartych rozwijania intuicji, gene-
rują jednak więcej problemów, niż poszukiwanych wyjaśnień. 
Wbrew wielu współczesnym tendencjom naturalistycznym, 
uważamy, że filozofia i etyka nadal mają wiele do powiedzenia 
jeśli idzie o śmierć człowieka. Jesteśmy przekonani, że muszą 
one tego dokonywać w nieustannym dialogu z naukami przy-
rodniczymi, czyli muszą brać pod uwagę współczesny nauko-
wy obraz świata. Ale to w  żadnym wypadku nie przekreśla 
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ich autonomicznego podejścia i rezultatów badawczych, które 
mogą osiągnąć. Nauki empiryczne nie są w stanie ostatecznie 
rozwiązać kwestii śmierci, gdyż ta przekracza kompetencje ich 
matematyczno-empirycznych metod badawczych. Dlatego 
filozofia i etyka są w tej debacie nie do zastąpienia, a wszelkie 
próby ich wyrugowania muszą być postrzegane jako działania 
redukcjonistyczne, prowadzące do przedstawienia jednostron-
nego obrazu zjawiska śmierci. 

Śmierć człowieka jest wydarzeniem na tyle złożonym, że 
należy ją rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Wydaje się, 
że najbardziej owocne jest dziś podejście interdyscyplinarne, 
które zakłada, że tylko współpraca różnych nauk – od tych bio-
medycznych zaczynając, a na humanistycznych kończąc – może 
przybliżyć nas do prawdy o naturze ludzkiej śmierci. Warte pod-
kreślenia jest, że takie podejście może nas przybliżyć do prawdy, 
a nie doprowadzić do jej osiągnięcia, gdyż jesteśmy przekonani, 
iż prawda o naturze śmierci nie zostanie odkryta w kondycji 
właściwej dla tej rzeczywistości. Nie jest to wyrazem naszego 
agnostycyzmu, ale raczej realizmu w ocenie ludzkich możliwo-
ści poznawczych. Zresztą do takiego wniosku upoważnia też 
ogląd współczesnego stanu debaty prowadzonej tak w Polsce, 
jak i za granicą, która nie wskazuje na możliwość osiągnięcia 
jakichkolwiek niepodważalnych rozstrzygnięć. Dostrzegal-
ny jest tu brak konsensu nawet w  kwestiach podstawowych, 
zwłaszcza dotyczących metafizycznego i aksjologicznego statu-
su człowieka jako bytu osobowego. 

W niniejszej monografii śmierć i zjawiska jej  towarzyszące 
rozpatrywane są w  ujęciu, które interesuje współczesną bio-
etykę. Tak więc w punkcie wyjścia pojawiają się rozważania ści-
śle medyczne i dyskusje podejmowane w ramach nauk biome-
dycznych. Znajdują się tu także głosy filozofów, psychologów 
i  teologów, dotyczące różnych aspektów śmierci i  umierania. 
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W szczególności na początku pojawia się dyskusja wokół tak 
zwanej śmierci mózgowej: czy człowiek umiera wtedy, kiedy 
zanikają funkcje jego mózgu, szczególnie pnia mózgu? Jest to 
niezwykle ważne zagadnienie i współczesna medycyna w tym 
właśnie upatruje kryterium stwierdzenia zgonu człowieka. Ana-
liza tej kwestii wprowadza nas w szeroką problematykę łączącą 
się z momentami schyłkowymi ludzkiego istnienia. Tak więc, 
kiedy spojrzymy na sprawę śmierci mózgowej w nieco szerszy 
sposób, nie można pominąć wielu istotnych zagadnień, łącz-
nie z kwestiami praktycznymi, wśród których jest na przykład 
opieka na osobą umierającą. 

Jakub Pawlikowski opisuje zjawisko śmierci w  aspekcie 
biologicznym i  medycznym. Wskazuje na proces umierania 
i  śmierci, zmiany pośmiertne, procedury stwierdzania zgonu, 
tak w oparciu o kryteria tradycyjne, jak i na podstawie stwier-
dzenia śmieci mózgu. Odnosi się również do kontrowersji 
wokół orzekania o śmierci na podstawie śmierci mózgowej. 

Tadeusz Biesaga wprowadza czytelnika w  okoliczności, 
w jakich doszło do sformułowania definicji śmierci mózgowej 
przez Nadzwyczajną Komisję Harwardzkiej Szkoły Medycznej 
w 1968 roku. Następnie omawia prace Prezydenckiej Komisji 
Etycznej i Prezydenckiej Rady Bioetycznej w USA. Ta ostat-
nia wskazuje na przejście od definicji śmierci, koncentrującej 
się ściśle na zaniku pracy mózgu, do wskazania, że mózg nie 
jest jedynym integratorem ludzkiego istnienia i należy zwrócić 
uwagę na inne, pełniące podobną rolę czynniki w ludzkim ciele. 

Piotr S.  Mazur przeprowadza filozoficzną analizę kwestii 
celu i kresu życia. Wskazuje, że jednego nie można utożsamiać 
z drugim. Cel jest wpisany w istnienie i naturę człowieka; zwy-
kle jest on niezrealizowany w momencie zaistnienia kresu, czyli 
śmierci doczesnej. Niesie to ze sobą praktyczne konsekwencje 
dotyczące śmierci mózgowej i towarzyszących jej następstw. 
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Sebastian Gałecki prowadzi rozważania dotyczące kontro-
wersji związanych z  definicją śmierci mózgowej. Zasadniczo 
interesują go dwa momenty: sam moment śmierci i  jej istota. 
Stawia wiele pytań natury filozoficznej, które potwierdzają, że 
oprócz praktycznego wymiaru śmierci istnieje wiele otwartych 
kwestii teoretycznych. 

Również Piotr Aszyk koncentruje się na definicji śmierci 
mózgowej. Wskazuje, że ciągle brakuje nam adekwatnej wiedzy 
na temat stanów przedagonalnych, agonalnych i  postagonal-
nych. Generuje to wiele dyskusji dotyczących natury śmierci, 
a jedną z nich jest debata pomiędzy zwolennikami a przeciw-
nikami definiowania śmierci człowieka jako śmierci mózgowej. 

Grzegorz Hołub podejmuje problem, czy śmierć tak zwane-
go wyższego mózgu, kory mózgowej, można uznać za śmierć 
osoby. Konfrontuje dwa stanowiska: naturalistyczne i persona-
listyczne. Wskazuje, że bycie osobą nie rozstrzyga się na pozio-
mie aktywnego funkcjonowania kory mózgowej, ale na pozio-
mie podstawowych dyspozycji i potencjalności. 

Denis Larrivee podejmuje polemikę ze zwolennikami teo-
rii śmierci mózgowej człowieka. Ukazuje, że funkcjonowanie 
mózgu jest konieczne, ale niewystarczające do utrzymania 
integralności ludzkiego organizmu. Według niego należy przy-
jąć tezę, że układ nerwowy jest odpowiedzialny za integrację 
poszczególnych części organizmu, a  jego istnienia nie należy 
łączyć z jakimś jednym miejscem w strukturze cielesnej. 

Józef Makselon przeprowadza psychologiczną refleksję 
nad kwestiami związanymi z  umieraniem, śmiercią i  żałobą. 
Wskazuje na podstawowe kierunki i style myślenia o śmierci, 
różnorodność postaw wobec śmierci, jak również opisuje kla-
syczną koncepcję etapów umierania i  przeżywania starty po 
najbliższych. 
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Andrzej Muszala rozważa znaczenie śmierci w perspektywie 
teologicznej. Prezentuje tradycyjne rozumienie tego zjawiska, 
zawarte w Biblii i pismach Kościoła katolickiego, jak również 
wskazuje na nowe koncepcje teologiczne. W ich świetle śmierć 
jest ujmowana jako przemienienie ciała materialnego i począ-
tek prawdziwie pełnego, integralnego życia. 

Amadeusz Pala koncentruje się na różnych podejściach do 
człowieka umierającego. Analizuje eutanazję, uporczywą tera-
pię i opiekę paliatywną. Podejścia te rozważa w świetle dwóch 
antropologii: personalistycznej i naturalistycznej. 

Monografię zamyka refleksja Jerzego Brusiły na temat opie-
ki i  troski nad człowiekiem umierającym. Ma ona charakter 
medyczno-teologiczno-pastoralny. Autor stawia w  centrum 
osobę chorą i umierającą, która powinna być objęta szczególną 
troską, określoną przez niego „uporczywą opieką”.

Badanie ludzkiego życia na granicy jego istnienia musi być 
nadal kontynuowane. Niniejsza monografia oczywiście nie 
wyczerpuje tego złożonego zagadnienia, a raczej jej zadaniem 
jest zachęcenie do dalszych poszukiwań. Należy ją traktować 
jako jeszcze jeden głos w debacie, która od wielu już lat toczy 
się w polskim środowisku medycznym i bioetycznym. Przedsta-
wione w monografii analizy i dyskusje filozoficzne mają nie tyle 
rozwiązać ostatecznie problemy, ale uczynić je bardziej jasnymi 
i uporządkowanymi, co pozwoli na zarysowanie możliwych dróg 
ich rozwiązania oraz wskazania trudności, jakie w przyszłości 
nas czekają. W znacznej mierze chodzi nam o doprecyzowa-
nie definicji śmierci człowieka, co jest konieczne tak z punktu 
widzenia ludzkiego istnienia, jak i w świetle funkcjonujących już 
praktyk terapeutycznych. Jeśli przyjmiemy, że utrata zdolności 
samoregulacyjnych i  samopodtrzymujących ludzkie życie jest 
tym probierzem, to konieczne jest „przetłumaczenie” tej ogól-
nej formuły na konkretne działania poznawcze i diagnostyczne. 
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Jedno i drugie nie może się dokonać tak długo, jak długo nauki 
biomedyczne nie rozeznają tych zdolności w  warstwie empi-
rycznej. Bez wątpienia śmierć pozostaje dla człowieka aporią, 
której ostatecznego rozwiązania nie należy oczekiwać od samej 
filozofii, a już tym bardziej od nauk empirycznych. Tym, co nam 
pozostaje, jest proces stopniowego przybliżania się do prawdy, 
a jego nieusuwalną cechą jest zawsze element tajemnicy. 




