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Książka ma pod wieloma względami charakter unikatowy. Holandia, która od 
trzech dekad jest sui generis światowym laboratorium eutanazji, wzbudza oczy-
wiście duże zainteresowanie zarówno wśród badaczy zajmujących się bioetyką, 
socjologią medycyny czy prawem medycznym, jak i wśród szerokiej opinii 
publicznej. Rosnące zainteresowanie społeczne problematyką medycyny końca 
życia powoduje, że media chętnie podejmują ten temat, jednak często w sposób 
naznaczony pogonią za sensacją, a jeśli nawet ton doniesień jest rzeczowy, to prze-
kazy obarczone są błędami merytorycznymi i zawężoną perspektywą. Z drugiej 
strony prace naukowe poświęcone holenderskiej praktyce eutanazji i lekarskiej 
pomocy w samobójstwie często pisane są przez badaczy pochodzących z innych 
krajów, przeważnie nastawionych krytycznie i niewolnych od uprzedzeń. Na tym 
tle praca pod redakcją S.J. Youngnera i G.K. Kimsmy daje wyjątkową okazję 
spotkania z autorami, którzy znają holenderskie realia z własnej praktyki. Jest to 
grono uznanych holenderskich specjalistów, nie tylko zaangażowanych w debatę 
wokół eutanazji i lekarskiej pomocy w samobójstwie, ale także biorących udział 
w kształtowaniu przepisów dotyczących tych procedur. W kilku przypadkach 
dysponują oni osobistym doświadczeniem w ich przeprowadzaniu. Autorzy tek-
stów składających się na tom reprezentują szeroki wachlarz dyscyplin, zarówno 
medycznych (medycyna rodzinna, psychiatria, pediatria, epidemiologia, zdrowie 
publiczne), jak i społecznych oraz humanistycznych (filozofia, socjologia, psy-
chologia, politologia, prawo, historia).

Na osobną uwagę zasługują redaktorzy opracowania. G.K. Kimsma, uznany 
na świecie znawca zagadnień medycyny terminalnej, jest filozofem, a zarazem 
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praktykującym lekarzem rodzinnym, od początku zaangażowanym w medyczno-
-etyczną debatę wokół eutanazji i lekarskiej pomocy w samobójstwie, a także 
kształtowanie dotyczących ich regulacji. Posiada także osobiste doświadczenie 
lekarza wykonującego te procedury. S.J. Youngner, amerykański psychiatra i re-
nomowany bioetyk, takim doświadczeniem nie dysponuje, ale również od wielu 
dekad zajmuje się problematyką medycyny końca życia. Prezentuje on zewnętrzne 
stanowisko uczonego, który przygląda się holenderskiej praktyce eutanazji i le-
karskiej pomocy w samobójstwie z pozycji zainteresowanego i kompetentnego 
obserwatora, rozumiejącego, ale zarazem zdystansowanego. Taki dobór redak-
torów może sugerować obiektywizm i bezstronność opracowania, które składa 
się z dwudziestu czterech rozdziałów zgrupowanych w sześciu częściach. Czy 
jednak rzeczywiście tak jest? Do kwestii tej powrócę w konkluzji recenzji.

Na część pierwszą, zatytułowaną Tło i historia (Background and History) 
składają się teksty poświęcone przebiegowi debaty i stopniowemu kształtowaniu 
się consensusu medyczno-prawnego dotyczącego warunków, jakie muszą być 
spełnione, aby eutanazja i lekarska pomoc w samobójstwie nie były karane. 
Pierwszy rozdział, autorstwa historyka J.C. Kennedy’ego, nakreśla tło społeczno-
-historycznych przemian, jakie dokonały się w świadomości obywateli Holandii, 
która do lat 60. XX wieku była jednym z najbardziej konserwatywnych i reli-
gijnych krajów europejskich. Autor podkreśla znaczenie, jakie dla społecznego 
kształtowania praktyki eutanazji miała powstała w tamtej dekadzie kultura 
otwartego dialogu na tematy wcześniej traktowane jako tabu. Następny rozdział 
poświęcony jest zawiłościom problematyki pojęciowej i klasyfikacyjnej, która 
w obszarze medycznych procedur końca życia natrafia na szczególnie trudne 
problemy definicyjne. Jego autor, prawnik J. Legemaate, zajmuje się tu przede 
wszystkim kwestią sedacji paliatywnej na tle klasycznego już sporu filozoficznego 
dotyczącego moralnego znaczenia różnicy między działaniem a zaniechaniem. 
Dwa rozdziały części pierwszej są autorstwa H. Weyers, specjalistki w zakresie 
socjologii prawa. Poświęcono je analizie prawnych, politycznych i społecznych 
praktyk, które ukształtowały holenderskie podejście do eutanazji. W drugim 
ze swoich tekstów Weyers przedstawia ewolucję, jakiej podlegało stanowisko 
Holenderskiego Królewskiego Stowarzyszenia Lekarskiego (Royal Dutch Me-
dical Association), a także poglądy wyrażane przez organizacje reprezentujące 
pacjentów oraz kościoły. Pierwsza część książki zawiera też dwa teksty po-
święcone problematyce aksjologicznej. Esther Pans pokazuje znaczenie, jakie 
w holenderskiej debacie przypisywano dobroczynieniu i autonomii. Zamykający 
tę część rozdział autorstwa M. Trappenburg i H. Oversloota identyfikuje główne 
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wartości obecne w holenderskim życiu społecznym. Autorzy są zdania, że kon-
sensualny charakter holenderskiej kultury politycznej, a także oparcie systemu 
opieki medycznej na lekarzach rodzinnych, cieszących się wielkim zaufaniem 
społecznym, umożliwiają charakterystyczną dla Holendrów liberalną, a zarazem 
umiarkowaną postawę wobec trudnych i kontrowersyjnych zagadnień.

Następna część poświęcona jest wprowadzonym regulacjom normującym 
procedury eutanazji i lekarskiej pomocy w samobójstwie oraz niedostatkom w ich 
stosowaniu. Są to szczególnie trudne i wzbudzające krytykę problemy. Traktują 
o nich cztery teksty, których autorzy próbują udzielić odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego nie wszystkie przypadki eutanazji czy udzielenia lekarskiej pomocy 
w samobójstwie są zgłaszane (B.D. Onwuteaka-Philipsen). Podejmowany jest 
w nich także problem przypadków wykonywania eutanazji bez wyraźnego życze-
nia pacjenta (A. van der Heide), jak również powodów odmowy jej wykonania 
(H.R.W. Pasman). Część tę zamyka rozdział napisany przez J. Griffithsa, który 
wskazuje na pewne mankamenty metodologiczne badań, jakie były prowadzone 
w Holandii nad praktyką eutanatyczną.

Trzecia część pracy poświęcona jest wyzwaniom związanym z zapewnieniem 
procedurom medycyny terminalnej należytej jakości. W tekstach składających 
się na tę część autorzy opisują wysiłki mające na celu prowadzenie stałych kon-
sultacji społecznych (G.K. Kimsma), a także działalność regionalnych komisji 
kontrolujących przestrzeganie zapisów ustawy regulującej procedury eutanazji 
i lekarskiej pomocy w samobójstwie (G.K. Kimsma i E. van Leeuven). D. Willems 
natomiast przedstawia rozwój holenderskiej medycyny paliatywnej.

Najobszerniejszą częścią książki jest część czwarta, zawierająca siedem 
rozdziałów poświęconych problemom i trudnościom spotykanym w praktyce. 
Filozof zajmujący się problematyką starości, C.M.P.M. Hertogh, przedstawia 
kontrowersje dotyczące dyspozycji pro futuro i wykonywania eutanazji u osób 
z zaawansowaną demencją. R. Berghmans podejmuje problem psychologicznej 
kompetencji pacjentów we wczesnej fazie choroby Alzheimera, domagających 
się eutanazji. Kolejny artykuł, autorstwa M. Rurup, poświęcony jest bardzo 
spornej kwestii pacjentów bez zdiagnozowanej choroby, którzy wyrażają prośbę 
o eutanazję z powodu „znużenia życiem” (weariness of life). Kolejny rozdział, 
napisany przez G.K. Kimsmę i C.C. Clarka, analizuje wpływ praktyki eutana-
zji na lekarzy. Trudne zagadnienie, jakim jest związek żądania eutanazji albo 
lekarskiej pomocy w samobójstwie i depresji, stanowi przedmiot rozważań 
psychologa, Marije van der Lee. W ostatnich latach szczególnie ostrą kryty-
kę, również w samej Holandii, wywołał protokół z Groningen, dopuszczający 
czynne kończenie życia noworodków obarczonych bardzo poważnymi wadami 
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wrodzonymi. Dwóch autorów, pediatra P.J.J. Sauer i A.A.E. Verhagen, pediatra 
i prawnik, będący współautorem protokołu poddaje analizie ten dokument i jego 
możliwe konsekwencje dla praktyki eutanatycznej w Holandii. Ostatni tekst, 
pióra psychiatry B.E. Chabota, którego nazwiskiem nazwano precedensowy dla 
prawa holenderskiego przypadek lekarskiej pomocy w samobójstwie udzielonej 
pacjentowi psychiatrycznemu, dotyczy zagadnienia przyśpieszania śmierci przez 
dobrowolną odmowę przyjmowania pokarmów i płynów. Mimo dopuszczalności 
eutanazji i lekarskiej pomocy w samobójstwie holenderscy pacjenci dość często 
uciekają się do tej metody.

Część piąta podejmuje temat być może najtrudniejszy. Holenderskie przepisy 
dopuszczające eutanazję i lekarską pomoc w samobójstwie wymagają, by cierpie-
nie pacjenta było „nie do zniesienia”. Pojawia się więc niezwykle trudna kwestia 
możliwości adekwatnej oceny cierpienia. Kto i w jaki sposób ma jej dokonać? 
Według jakich kryteriów? Czyja ocena – pacjenta czy lekarza – powinna być 
decydująca? Problematyką tą, na poziomie zarówno teoretycznym, jak i prak-
tycznym, zajmują się filozof H. Wijsbeck oraz lekarz i filozof G.K. Kimsma (ten 
ostatni opierając się na własnej praktyce lekarskiej).

Książkę zamyka część szósta, na którą składają się dwa teksty, teologa 
G. den Hartogha i politologa M. Trappenburga. Autorzy podsumowują dotych-
czasową holenderską praktykę eutanazji i lekarskiej pomocy w samobójstwie, 
analizują ewolucję tych procedur oraz przedstawiają wyzwania, przed jakimi 
staje społeczeństwo holenderskie w związku z pojawianiem się nowych propo-
zycji dotyczących rozwiązań medycznych i prawnych odnoszących się do końca 
życia ludzkiego. 

Książka jest zatem szeroko nakreśloną, a zarazem szczegółową panoramą 
specyficznego holenderskiego podejścia do dylematów końca życia i medycyny 
terminalnej, co stanowi o jej wyjątkowości na tle literatury tanatologicznej. 
Dobrze napisana i starannie zredagowana stanowi niewątpliwie bardzo inte-
resującą i wartościową lekturę. Należy jednak zauważyć, że wszyscy autorzy, 
choć starają się zachować naukową bezstronność, w mniejszym lub większym 
stopniu pochwalają holenderskie rozwiązania dotyczące eutanazji i lekarskiej 
pomocy w samobójstwie. Biorąc pod uwagę naturę zagadnienia, wydaje się, że 
praca zyskałaby na obiektywizmie, gdyby w tomie znalazł się przynajmniej jeden 
reprezentant przeciwników tych procedur, którzy aczkolwiek w mniejszości, są 
jednak w społeczeństwie holenderskim obecni.

Jednak nawet w składających się na opracowanie tekstach autorów przychyl-
nych holenderskiej praktyce eutanazji i lekarskiej pomocy w samobójstwie można 
zauważyć pewne zastanawiające wątki. Holenderski ruch na rzecz legalizacji 
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eutanazji i lekarskiej pomocy w samobójstwie wyrósł na fali tendencji eman-
cypacyjnych społeczeństwa dążącego do wyzwolenia się z gorsetu tradycyjnej 
moralności. Charakterystycznym rysem tego ruchu było dążenie do zapewnienia 
możliwości kształtowania swojej biografii własnymi suwerennymi wyborami 
i wyrwania się spod dyktatu różnych sfer establishmentu, w tym spod władzy 
lekarzy i instytucji medycznych. Jednak w holenderskiej debacie dotyczącej eu-
tanazji i lekarskiej pomocy w samobójstwie od początku widoczne było napięcie 
między argumentacją odwołującą się do autonomii pacjentów i ich prawa do 
samostanowienia a lekarską zasadą dobroczynienia. W latach poprzedzających 
legalizację, gdy lekarzom, którzy przeprowadzili eutanazję wytaczano procesy 
sądowe, oskarżeni przyjmowali charakterystyczną linię obrony, a mianowicie 
powoływali się na konflikt między obowiązkiem zwalczania cierpienia pacjenta 
a obowiązkiem poszanowania życia. Fakt, że w większości przypadków pacjenci 
prosili lekarzy o podanie środka letalnego, choć istotny dla orzekających są-
dów, nie stanowił jednak zasadniczego elementu obrony. Obecnie, szereg lat po 
uchwaleniu aktu prawnego czyniącego świadomą i dobrowolną (voluntary and 
well-considered) prośbę pacjenta koniecznym warunkiem niekaralności eutanazji 
i lekarskiej pomocy w samobójstwie, lekarz nadal może bez podawania przyczy-
ny odmówić wykonania tych procedur. Ustawa mówi bowiem także, że lekarz 
musi być przekonany, że cierpienie pacjenta jest długotrwałe i nie do zniesienia 
(lasting and unberable). Dzisiaj często pojawia się też kwestia interpretowania 
obecnej lub potencjalnej utraty godności jako formy cierpienia. Jednak nawet 
tak subiektywna kwestia jak ocena cierpienia czy zagrożeń dla godności pacjenta 
pozostawiona jest lekarzowi. Pacjent przedstawia swój punkt widzenia, jednak 
ostatecznie to do lekarza należy stwierdzenie, czy cierpienie lub utrata godności 
są rzeczywiście nie do zniesienia. Eutanazja i lekarska pomoc w samobójstwie, 
jako procedury medyczne leżą w gestii profesji lekarskiej. Wydaje się, że władza 
medyczna nie tylko nie została przez nie zakwestionowana, lecz być może nawet 
wzmocniona.

Refleksje te dotyczą meandrów holenderskiej praktyki eutanazji i lekarskiej 
pomocy w samobójstwie, natomiast w żaden sposób nie podważają rzetelności 
wywodów autorów, wartości zgromadzonego w pracy materiału kazuistycznego 
i badawczego oraz wartości tej publikacji jako istotnego źródła wiedzy na temat 
bardzo interesującego „laboratorium tanatologicznego”, jakim stała się Holandia. 


