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Francis Bacon: eutanazja czy opieka paliatywna? 

Jacek Malczewski 

Wprowadzenie 

Francis Bacon był zaprzysi�głym utylitaryst�. Gdy snuł plany „wielkiej odnowy” 

systemu filozofii natury, wyznaczaj�c intelektualne horyzonty przyszłej rewolucji 

naukowo-technicznej, kierowały nim przede wszystkim interes i szcz��cie rodzaju 

ludzkiego1. Marzył, �e prawdziwie naukowe – empiryczne – przyrodoznawstwo 

pozwoli zrozumie� siły natury i zaprz�c je w słu�b� ludzko�ci; umo�liwi odkrycia 

i wynalazki, które wzmocni� mizern� pozycj� człowieka w �wiecie rz�dzonym 

konieczno�ci� przyrodnicz�. O utylitaryzmie Bacona �wiadczy m.in. jego projekt 

reformy – unaukowienia – medycyny, a wi�c dyscypliny, która bodaj naj�ci�lej 

wi��e si� z umiejscowieniem człowieka w porz�dku przyrody i która – w my�l 

tego� projektu – winna przezwyci��a� naturalne ograniczenia w celu podniesienia 

jako�ci i przedłu�enia �ycia2. 

W niniejszym artykule omówi� jedno ze szczegółowych zada�, jakie Bacon 

wyznaczył lekarzom w ramach zreformowanej opieki medycznej: łagodzenie bólu 

i cierpie� umieraj�cych pacjentów – tzw. euthanasia exterior. Co znamienne, wielu 

autorów uwa�a, �e formułuj�c ten postulat baron Verulam stał si� prekursorem 

współczesnej eutanazji, czyli lito�ciwego u�miercania cierpi�cych pacjentów przez 

lekarzy. Tymczasem wydaje si�, �e nawoływał on raczej do kompleksowej opieki 

paliatywnej, bynajmniej nie rekomenduj�c zabijania chorych. Argumenty na rzecz 

takiej wła�nie interpretacji stanowiska Bacona znajdzie Czytelnik poni�ej. 

                                                 
1 Por. Le�niak [1961] ss. 29-31. 
2 Bacon przedstawił swoj� wizj� medycyny w dziele zaplanowanym jako pierwsza cz��� Wielkiej 
odnowy (Instauratio magna). Pierwotnie ukazało si� ono w j�zyku angielskim jako The Advancement 
of Learning (1605); poszerzon� wersj� łaci�skoj�zyczn�, De Dignitate et Augmentis Scientiarum, 
opublikowano w 1623 r. Uzupełnienie i rozwini�cie wizji Bacona stanowi� ko�cowe fragmenty 
Nowej Atlantydy – opis Domu Salomona i prowadzonych tam bada�, a tak�e esej O piel�gnowaniu 
zdrowia, który nie dotyczy wprawdzie bezpo�rednio praktyk i odkry� medycznych, ale pozwala 
umie�ci� je w szerszym humanistycznym kontek�cie, zaprzeczaj�c tym samym popularnej tezie, 
jakoby baron Verulam uprawiał technologiczny redukcjonizm – zob. Bacon [1959]. 
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Bacon o „eutanazji zewn�trznej” 

Pierwotn� wersj� tekstu dotycz�cego łagodzenia cierpie� pacjentów przez lekarzy 

znajdziemy w II ksi�dze The Advancement of Learning (1605)3; wersj� pó�niejsz�, 

nieco poszerzon� – w II rozdziale IV ksi�gi De Dignitate et Augmentis Scientiarum 

(1623)4. Podkre�lam ten fakt nie bez przyczyny, jako �e cz�sto mo�na napotka� 

fałszywy pogl�d – i to nie tylko w wypowiedziach laików, lecz tak�e w sk�din�d 

powa�nych i rzetelnych pracach naukowych – �e Bacon zgłosił swoje stanowisko 

wobec eutanazji w Nowej Atlantydzie. To nieporozumienie wynika zapewne st�d, 

i� Nowa Atlantyda jest bodaj najszerzej znanym (zwłaszcza w�ród laików) dziełem 

barona Verulam; ponadto cz�sto kojarzy si� j� z Utopi� Tomasza More’a, utworem 

z tego samego gatunku literackiego, gdzie pojawia si� słynna refleksja na temat 

skracania �ycia nieuleczalnie chorych pacjentów, czyli wła�nie eutanazji5. 

Do rzeczy jednak. Oddajmy najpierw głos samemu Baconowi, który tak 

pisał o Euthanasia exteriore6: 

[...] uwa�am nadto, �e zadaniem lekarza jest nie tylko przywracanie zdrowia, lecz 

tak�e łagodzenie bólu i cierpie� wywołanych chorobami; i to nie tylko wówczas, 

gdy takie łagodzenie bólu, jako niebezpiecznego objawu, pomaga i prowadzi do 

wyzdrowienia, ale i wówczas, gdy, po utracie wszelkiej nadziei na przywrócenie 

zdrowia, słu�y jedynie spokojnemu i łatwemu rozstaniu si� z �yciem. Jest to 

bowiem niemałe szcz��cie, którego tak �arliwie zwykł był sobie �yczy� Cezar 

August, ta wła�nie Eutanazja; która była te� widoczna w zgonie Antonina Piusa, 

przypominaj�cym nie tyle �mier�, co zapadni�cie w gł�boki i przyjemny sen. 

Napisano te� o Epikurze, �e za�yczył sobie tego samego; bo gdy jego chorob� 

                                                 
3 Bacon [1859] ss. 375-376. Pisz�c niniejszy artykuł korzystałem z klasycznej edycji dzieł zebranych 
Bacona pod redakcj� J. Speddinga. W pó�niejszym, krytycznym wydaniu W. A. Wrighta fragment 
ten opatrzono numerem II, X, 7. 
4 Bacon [1858] ss. 594-595 (łaci�ski oryginał); Bacon [1860-61] s. 387 (przekład angielski Speddinga). 
5 Zob. More [1954] s. 152. Morusa pogl�d na eutanazj� omawiam w: Malczewski [2004] ss. 46-50; 
je�li natomiast idzie o Now� Atlantyd�, to jedynym pojawiaj�cym si� tam w�tkiem, który mo�na 
lu�no skojarzy� z eutanazj�, jest lakoniczny postulat „u�mierzanie bólu”, umieszczony w aneksie 
pt. „Wielkie zadania w stosunku do przyrody, maj�ce na wzgl�dzie po�ytek ludzki” – zob. Bacon 
[1995] s. 89. 
6 Przetłumaczyłem z łaci�skiego oryginału (Bacon [1858] ss. 594-595), posiłkuj�c si� przekładem 
Speddinga (Bacon [1860-61] s. 387), dokonanym zreszt� w oparciu o pierwotny angielski tekst The 
Advancement of Learning (w cytowanym wydaniu – Bacon [1859] ss. 375-376). 
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uznano za beznadziejn�, utopił swój �oł�dek i zmysły pochłaniaj�c wielki haust 

mocnego wina; sk�d ukuto epigram, Hinc Stygias ebrius hausit aquas. Winem 

złagodził gorycz wód Styksu. Ali�ci w naszych czasach lekarze okazuj� jak gdyby 

religijne skrupuły i nie chc� towarzyszy� pacjentom po tym, gdy ich ju� opłakano, 

podczas gdy w mojej ocenie, je�li chcieliby uczyni� zado�� swoim obowi�zkom 

oraz zaiste własnemu człowiecze�stwu, powinni zdoby� umiej�tno�ci i doło�y� 

stara�, dzi�ki którym umieraj�cy mogliby łatwiej i spokojniej zej�� z tego �wiata7. 

T� cz��� nazywam badaniem dotycz�cym Eutanazji zewn�trznej lub łatwego 

umierania ciała (w odró�nieniu od tej Eutanazji, która dotyczy przygotowania 

duszy) i umieszczam mi�dzy Dezyderatami [...] 

Jak wida� z powy�szego fragmentu, Bacon uwa�a łagodzenie bólu i cierpie� 

umieraj�cych pacjentów nie tylko za zawodowy, ale i moralny obowi�zek lekarzy 

(apeluje do ich poczucia humanitaryzmu). W jego czasach było to istotne novum; 

prymitywna wci�� medycyna okazywała si� bezsilna wobec wi�kszo�ci chorób, 

nie wspominaj�c nawet o �mierci, któr� pozostawiała Opatrzno�ci Bo�ej8. Bacon, 

zwiastun nadchodz�cej rewolucji naukowo-technicznej, dostrzegał w rozwoju 

empirycznej medycyny szans� na zmian� tego stanu rzeczy. Dzi�ki nowym 

odkryciom, lekarze nie tylko mogliby pokona� choroby uznawane dot�d za 

nieuleczalne, ale te� pomóc umieraj�cym przezwyci��y� zb�dne cierpienia. 

Zwa�my, i� postulaty Bacona nie s� natury wył�cznie technologicznej; 

proponuje on tak�e now� etyk� medyczn�, porzucenie tradycyjnych „przes�dów” 

i zast�pienie ich podej�ciem opartym o zasady utylitaryzmu i humanitaryzmu. 

Jego wizja – dotycz�ca zarówno naukowego rozwoju medycyny, jak i etyki – 

okazała si� w kolejnych wiekach nader wpływowa9. Nas interesuje jednak pewien 

problem szczegółowy, który z post�pem medycyny i powstaniem tej�e etyki si� 

ł�czy. Otó� baconowski dezyderat w kwestii łagodzenia przez lekarzy cierpie� 

umieraj�cych pacjentów został w naszych czasach zrealizowany. Pytanie tylko, 

pod jak� postaci�? Odpowiedzi postaram si� udzieli� w kolejnym paragrafie. 

                                                 
7 W pierwotnej wersji z 1605 r. ostatnia cz��� tego zdania brzmi: „aby ułatwia� i łagodzi� agoni� i 
cierpienia �mierci”- Bacon [1859] s. 376. 
8 Por. Zuziak [2001] s. 140. 
9 Por. Baker [2002] ss. 460 i n. 
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Eutanazja „w stylu holenderskim” czy opieka paliatywna? 

Czy projekt Bacona nale�y uzna� za zapowied� współczesnej opieki paliatywnej10, 

czy raczej, jak sugeruje wielu autorów11, eutanazji? Zwa�my, i� obydwie praktyki 

maj� na celu łagodzenie bólu i cierpienia nieuleczalnie chorych pacjentów; jednak 

podczas gdy eutanazja ł�czy si� z rozmy�lnym zadaniem �mierci choremu przez 

lekarza, opieka paliatywna 

jest cało�ciow�, czynn� opiek� nad chorymi, których choroba nie poddaje si� 

skutecznemu leczeniu przyczynowemu. Obejmuje ona zwalczanie bólu i innych 

objawów oraz opanowywanie problemów psychicznych, socjalnych i duchowych 

chorego. Celem opieki paliatywnej jest osi�gni�cie jak najlepszej, mo�liwej do 

uzyskania jako�ci �ycia chorych [...] Opieka paliatywna: ceni �ycie, uznaj�c 

umieranie za proces naturalny; ani nie przyspiesza, ani nie opó�nia zgonu; łagodzi 

ból i inne bolesne objawy; integruje psychologiczne i duchowe aspekty opieki nad 

chorym [...]12 

Wydaje si�, �e powy�sza definicja opieki paliatywnej, sformułowana w 1990 roku 

przez ekspertów �wiatowej Organizacji Zdrowia, wiernie oddaje intencje Bacona. 

My�liciel ten nie powiedział słowa na temat ewentualnego przyspieszania czy 

powodowania zgonu pacjenta przez lekarza. Chodziło mu tylko o „jak najlepsz�, 

mo�liw� do uzyskania jako�� �ycia” umieraj�cych, i to zarówno w aspekcie czysto 

somatycznym, przez leczenie objawowe, jak i – prawdopodobnie – duchowym, co 

wydaje si� sugerowa� (prawd� mówi�c nader lakoniczny) passus o „tej eutanazji, 

która dotyczy przygotowania duszy”.  

Rzecz jasna, pewn� konfuzj� mo�e wprowadzi� u�ycie przez Bacona słowa 

„eutanazja”. Wyja�nienie jest jednak do�� proste. Baron Verulam posłu�ył si� tym 

terminem w jego pierwotnym, etymologicznym znaczeniu, które ukuli jeszcze 

staro�ytni Grecy. „Eutanazja” oznacza tu po prostu lekk� i bezbolesn� �mier�; 

dodajmy, �e swój współcze�nie dominuj�cy sens – zabójstwo z lito�ci – słowo to 

                                                 
10 Por. Aumonier, Beignier i Letellier [2003] ss. 38-39; Szeroczy�ska [2004] ss. 25-26. 
11 Np. Humphry i Wickett [1986] s. 8; Rachels [1986] s. 18; Williams [1960] ss. 298-299. 
12 �wiatowa Organizacja Zdrowia [1990] s. 14. 
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uzyskało dopiero na przełomie XIX i XX wieku, cztery stulecia po Baconie13. Rzecz 

inna, �e to wła�nie ten ostatni my�liciel „odpowiada” za nadanie poj�ciu eutanazji 

konotacji medycznej, co w pewnym – czysto zreszt� terminologicznym – sensie 

wi��e go z kwesti� eutanazji współczesnej. Niemniej jednak powtórzmy, i� baron 

Verulam w ogóle nie postulował „lito�ciwego dobijania”. Wprawdzie nieco na sił� 

mo�na mu taki pogl�d imputowa� – na przykład Robert Baker twierdzi, �e Bacona 

„neologizm” [sic!] „eutanazja” jest „mglisty”, poniewa� nigdzie nie wyja�nił on, 

czy miał na my�li opiek� paliatywn� czy raczej u�miercanie pacjentów „w stylu 

holenderskim”14 – ale wynika to raczej z pewnego niedbalstwa poj�ciowego b�d� 

zwykłej niewiedzy. 

Na w�tpliwo�� zgłoszon� przez Bakera mo�na odpowiedzie� nast�puj�co. 

Otó� fenomen eutanazji „w stylu holenderskim” ukształtował si� – konceptualnie, 

medycznie i prawnie – dopiero w XX wieku15; podobnie ma si� rzecz z opiek� 

paliatywn�. Nie sposób przeto zarzuca� baronowi Verulam, �e nie ustosunkował 

si� do czego�, co w jego czasach po prostu na wi�ksz� skal� nie istniało – jest to 

zwykły anachronizm. Zreszt� nawet je�li Bacon rozwa�ałby wspomnian� przez 

Bakera alternatyw� – opieka paliatywna czy eutanazja – zapewne by o tym 

napisał. Skoro tego nie uczynił, zgłaszaj�c za to pod adresem lekarzy konkretny 

dezyderat – „ułatwianie i łagodzenie agonii i cierpie� �mierci” – nale�y odczyta� 

jego słowa literalnie, bez doszukiwania si� w nich anachronicznych podtekstów16. 

Zwa�my nadto, �e słowo „eutanazja” nie jest, jak s�dzi Baker, „baconowskim 

neologizmem”, ale, o czym zd��yłem ju� wspomnie�, legitymuje si� długim, 

si�gaj�cym  staro�ytnej Grecji rodowodem. Erudyta Bacon dobrze o tym wiedział, 

                                                 
13 Na temat ró�nych znacze� i historii poj�cia eutanazji zob. Malczewski [2004]. 
14 Baker [2002] s. 471, przypis nr 3. 
15 Znana z pewno�ci� Baconowi Utopia Tomasza More’a przedstawia u�miercanie nieuleczalnie 
chorych i cierpi�cych pacjentów, czyli wła�nie „eutanazj� w stylu holenderskim”, w zdecydowanie 
ironiczny sposób, nie jako rzeczywi�cie istniej�cy problem, lecz w charakterze satyrycznej 
przypowiastki – por. Malczewski [2004] ss. 48-49; Szeroczy�ska [2004] s. 25. Dodajmy, �e More nie 
posługiwał si� terminem „eutanazja” na okre�lenie opisanych przez siebie praktyk. 
16 Mo�na, rzecz jasna, argumentowa�, �e eutanazja „w stylu holenderskim” jest swego rodzaju 
rozszerzeniem postulatu Bacona i próbowa� dowie�� jego zasadno�ci – kiedy farmakologiczne 
łagodzenie cierpie� zwi�zanych z umieraniem okazuje si� niewystarczaj�ce, by� mo�e warto 
przyspieszy� zgon pacjenta; w niczym nie zmienia to jednak faktu, �e baron Verulam takowego 
rozszerzenia nie dokonał. 
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o czym �wiadcz� przytoczone przeze� w tek�cie przykłady „dobrej �mierci”, które 

pochodz� ze �ródeł antycznych. I tak, opis zgonu cezara Augusta zaczerpn�ł ze 

Swetoniusza �ywotów cezarów (II, 99), gdzie notabene wprost pada słowo 

„eutanazja” jako synonim szybkiej i bezbolesnej �mierci17; Epikura z Diogenesa 

Laertiosa �ywotów i pogl�dów słynnych filozofów (X, 16)18; wreszcie Antonina Piusa 

ze zbioru Scriptores Historiae Augustae (III, 12)19. Wszyscy oni zmarli z przyczyn 

naturalnych oraz, co najistotniejsze, bez wi�kszych m�czarni, z tym, �e Epikur, 

choroba którego wi�zała si� ze znacznym cierpieniem20, musiał si� w tym celu 

„znieczuli�” mocnym winem. Wobec tych przykładów, intencja Bacona wydaje si� 

czytelna: pokazuj�c staro�ytny ideał „dobrej �mierci”, ��dał jego inkorporacji do 

nowej, humanitarnej etyki lekarskiej; chciał, by lekarze za pomoc� dost�pnych 

dzi�ki rozwojowi empirycznej medycyny �rodków farmakologicznych łagodzili 

niepotrzebny ból i cierpienia tych pacjentów, których �ycia nie dało si� ju� ocali�. 

W�tpliwo�ci mo�e natomiast budzi� odczytanie do�� enigmatycznych słów 

Bacona o „tej eutanazji, która dotyczy przygotowania duszy” jako nawoływania 

do psychologicznej opieki nad umieraj�cymi i cierpi�cymi pacjentami21. 

Odró�niwszy „eutanazj� duchow�” od „eutanazji zewn�trznej”, jedynie t� drug� 

                                                 
17 „Przypadł mu w udziale zgon lekki i taki, jakiego zawsze pragn�ł. Ilekro� mianowicie usłyszał, 
�e kto� zmarł szybko i bezbole�nie, August wyra�ał �yczenie, aby jemu i jego najbli�szym 
przypadła w udziale taka euthanasia (u�ywał wprost tej nazwy)” – Swetoniusz [1960] s. 125. 
18 „[Epikur] zmarł wskutek kamieni nerkowych po czternastu dniach choroby [...] wszedł do 
spi�owej wanny z wod� i kazał sobie poda� do wypicia mocnego wina. Nast�pnie, zaleciwszy 
przyjaciołom, by zachowali w pami�ci jego nauk�, zako�czył �ycie” – Diogenes Laertios [1982] ss. 
591-592. 
19 „[Antoninus Pius] zmarł w siedemdziesi�tym roku �ycia [...] �mier� jego, jak mówi�, była taka: 
poniewa� w czasie uczty jadł zbyt chciwie ser alpejski, w nocy zwymiotował, a nast�pnego dnia 
miał dreszcze. Trzeciego dnia, kiedy czuł, �e jest chory, opiek� nad pa�stwem i córk� zlecił w 
obecno�ci prefektów Markowi Atoninowi, złoty pos��ek Fortuny, który zwykle kładziono do ło�a 
władców, kazał zanie�� do niego, a nast�pnie dał trybunowi znak ciszy i odwróciwszy si�, tak 
jakby spał, wyzion�ł ducha” – Juliusz Kapitolinus [1966] ss. 61-62. 
20 Przypadek Epikura jest szczególny z dwóch powodów. Oprócz tego, �e zastosował swego 
rodzaju „anestezj�”- alkohol, zachował te� w ostatnich dniach �ycia wielk� pogod� ducha, czego 
dowodzi krótki list, jaki tu� przed �mierci� napisał do Idomeneusa. Czytamy tam m.in.: „Choroba 
przewodu moczowego i dyzenteria sprawiały mi tak wielkie cierpienie, �e ju� nic nie mogło go 
spot�gowa�. Jednak�e starałem si� równowa�y� je rado�ci�, jakiej doznawałem, przypominaj�c 
sobie nasze dawne dyskusje i rozmowy” (Diogenes Laertios [1982] ss. 594-595). �mier� Epikura 
była wi�c „eutanazj�” równie� i w tym sensie, si� jej nie obawiał i do ko�ca zachował pogodne 
usposobienie – o tej psychologicznej konotacji słowa „eutanazja” pisz� w: Malczewski [2004] s. 37. 
21 Tak� interpretacj� podaje np. Szeroczy�ska [2004] s. 26. 
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wyra�nie umieszcza baron Verulam mi�dzy swymi dezyderatami skierowanymi 

do lekarzy. Rozszerzaj�ca wykładnia jego słów jest oczywi�cie mo�liwa i do 

pewnego stopnia uzasadniona kontekstem; niemniej jednak nie mówi on wprost, 

�e lekarze powinni zapewnia� umieraj�cym duchowe wsparcie. By� mo�e pisz�c o 

„duchowej eutanazji” miał jedynie Bacon na my�li znan� sk�din�d psychologiczn� 

konotacj� słowa „eutanazja”, opisuj�c� subiektywne odczucia umieraj�cej osoby 

(pogod� ducha, brak l�ku przed �mierci� itd.)22, któr� chciał po prostu odró�ni� od 

proponowanej przez siebie „eutanazji zewn�trznej”? S�dz�, �e tej kwestii nie da 

si� jednoznacznie rozstrzygn��. 

Konkluzja 

Powy�sze rozwa�ania nie wyczerpuj� oczywi�cie mo�liwo�ci interpretacyjnych, 

jakie otwiera przed badaczami przytoczony fragment z De Dignitate et Augmentis 

Scientiarum. Wniosek, �e Bacon antycypuje nie eutanazj�, a opiek� paliatywn�, 

oparłem na nast�puj�cych trzech przesłankach: (1) literalnym odczytaniu tekstu, 

w którym nie pada �adna wzmianka o u�miercaniu pacjentów; (2) generalnych 

zasadach baconowskiej wizji medycyny, która za jeden z głównych celów stawia 

sobie przedłu�anie �ycia, a nie jego skracanie; oraz (3) etymologicznym sensie 

słowa „eutanazja”, w jakim u�ył go autor i przytoczonych przeze� ilustracjach 

„dobrej �mierci”, zaczerpni�tych z historii staro�ytnej. Zaletami tej interpretacji s� 

głównie jej prostota, przejrzysto�� i wierno�� materiałowi faktycznemu. By� mo�e 

jednak da si� odczyta� De Euthanasia exteriore w jaki� zupełnie inny sposób? 

                                                 
22 Por. przypis 20 supra dotycz�cy �mierci Epikura. 
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