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евтаНазія: істориЧНа ретроспектива  
і суЧасНий стаН

Представлено історичний аспект одного з «плодів» сучасної цивілізації – 
евтаназії, що стає дедалі частіше застосовуваною. Сьогодні все численніші 
голоси лунають на користь загального узаконення евтаназії, право на неї 
пропагують в засобах масової інформації, а процес її легалізації в європей-
ських країнах набирає швидких обертів. Авторка акцентує на вартості 
кожного людського життя і звертає увагу на те, що для вирішення питання 
евтаназії потрібно якнайбільшої консолідації та співпраці всіх людей доброї 
волі, організацій та установ із захисту недоторканності людського життя, 
поширення правдивої інформації про згубність евтаназії та виховання по-
шани до людського життя.

Ключові слова: смерть, евтаназія, право на життя, фізичні і моральні страж-
дання, невиліковна хвороба.

вступ
Земне життя кожної людини неминуче закінчується смертю, якій зде-
більшого передують страждання. Різного характеру терпіння є складовою 
щоденного досвіду людини, спонукаючи її – в кожній історичній епосі 
та в  кожній культурі – шукати відповідь на питання про сенс і вартість 
страждання, які, своєю чергою, тісно пов’язані з питаннями про сутність 
людини та зміст її життя. Минуле століття було багатим на наукові від-
криття, які змінили обличчя світу, зумовивши небувалий поступ у медич-
ній науці. Проте це не зменшує кількості проблем, а навпаки – ставить 
нові виклики перед суспільством.

Щоби якомога повніше проаналізувати сучасні дискусії про евтана-
зію, необхідно переглянути історичний шлях, пройдений етичною думкою 
в медицині за час, який передує виникненню самого терміна «евтаназія». 
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Аналіз проблем, пов’язаних із практикою евтаназії, в історичній ретро-
спективі набуває особливого значення в контексті етичних питань, які орі-
єнтуються на пояснення причин і концепцій життя, що лежать в основі 
таких практик. Сьогодні спостерігаємо жвавіше зацікавлення історичними 
дослідженнями у сфері уявлень про смерть у різних народів на різних 
щаблях цивілізаційного розвитку1.

Іншомовних досліджень на тему евтаназії достатньо, проте відчува-
ється великий брак україномовних видань, що розглядали б цю проблему 
в  богословсько-моральному контексті. Отже, для висвітлення історично- 
суспільного контексту евтаназії, зокрема в юдейській традиції та  ранньо-
християнському періоді, спиратимусь на працю: Е. Дж. Ларсон, Д. В. Амунд-
сен. «Інша смерть: Евтаназія і християнська традиція»2. Для  розуміння 
передумов запровадження евтаназії офіційно та сучасного стану проблема-
тики в Голландії корисною була книга: Ґ. Мазур. «Етична оцінка  легалізації 
евтаназії в  Нідерландах»3. Важливі питання щодо медичних аспектів 
у царині етичних принципів у взаєминах між лікарем і пацієнтом порушив 
А.  Я.  Іванюшкін у статті «Історія медичної етики та медико-біологічних 
експериментів над людиною й тваринами»4. Для повноти висвітлення про-
блематики евтаназії додатково використовуватиму літературу із  соціології, 
медицини, а також суспільно-політичні документи. Для порівняльного ана-
лізу дослідження історичної ретроспективи та актуального статусу евтана-
зії вдаватимусь не лише до католицьких моралістів, психологів, філософів 
та медиків, але й до православних і протестантських богословів.

Позаяк в Україні відсутні ґрунтовні дослідження на тему евтаназії, ос-
нов на мета цього дослідження – подати вичерпний аналіз проблематики, 
починаючи від етимологічного походження самого терміна до сучасного 
його розуміння. Окрім наукового аналізу, не менш важливо формувати 
в українському суспільстві громадську думку щодо евтаназії. Адже україн-
ські медіа та інші структури, в контексті появи 2015 року законопроекту 
«Про  забезпечення права людини на гідне закінчення життя», під  вигля-
дом милосердя та співчуття до невиліковно хворого активно лобіюють 
та агресивно пропагують проевтаназійну ідеологію.

1  Э. Сгречча, В. Тамбоне. Биоэтика / перекл. В. Зелинский, Н. костомарова. Москва 2002, 
с. 12.

2  E. J. Larson, D. W. Amundsen. A Different Death: Euthanasia and the Christian Tradition. Il-
linois: Downers Grove 1998.

3  G. Mazur. Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii. Kraków 2003.
4  А. Я. Иванюшкин. История медицинской этики и медико-биологических эксперимен-

тов на человеке и животных // Биоэтика: принципы, правила, проблемы / ред. Б. Г. Юдин. 
Москва 1998, с. 73-92.
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У пропонованому дослідженні використовуватиму два методи: істо-
ричний – щоб продемонструвати, як явище евтаназії формувалося про-
тягом століть у різних історичних епохах; та аналітично-синтетичний, 
за  допомогою якого синтезуватиму зібрані положення, на основі чого 
подам моральну оцінку даній проблемі евтаназії.

евтаназія в античності
В античну епоху траплялися випадки вбивства неповносправних дітей 
з  євгенічних5 мотивів, а хворих і старців – з економічних. У новітніх часах 
систематичне знищення невиліковно й психічно хворих застосовували 
німецькі нацисти. Однак тоді ця проблема не мала вельми широкого розго-
лосу. Тепер евтаназія набуває масштабів загальновизнаної практики із зрос-
танням кількості тих, хто дає свої голоси на користь схвалення евтаназії 
та визнання за особою права вирішувати можливості щодо власної смерті.

У стародавніх культурах: вавилонській, єгипетській, індійській, 
юдейській, грецькій та римській – уміння лікувати свідчило про «божес-
твенне» покликання людини й означало приналежність до еліти суспільс-
тва, як  правило, до жерців. У стародавній Індії, ще за півтора тисячо-
ліття до  Христа, той, хто починав опановувати лікарський фах, складав 
професійну присягу: учень зобов’язувався глибоко поважати свого вчи-
теля – навіть до особистої самопожертви; вести аскетичне життя; ста-
вити потреби пацієнта вище від особистих інтересів; зберігати професійні 
секрети; засуджувалося втручання лікаря в процес відходу людини6.

Аналізуючи етичні вказівки античності, розрізняємо дві моделі 
мо ральних зобов’язань, що сформувалися на той час. Першу можна вивес-  
ти з кодексу Хаммурапі (1750 р. до Христа). Документ не  звертається 
до  сумління лікаря, а ставить високі професійні вимоги. Він гарантує 
медикові високу нагороду за успішну терапію, в протилежному ж разі – 
суворе покарання. Отож, можливо, так само ставилися б до лікаря, котрий 
позбавив би свого пацієнта життя, навіть, якщо це було за бажанням того7.

Присяга Гіппократа є взірцем другої моделі, яка опирається на почуття 
моральної відповідальності за свої дії та пошани до життя людини. Вона 
містить уривок, що рішуче заперечує будь-які евтаназійні дії, а також 

5  Євгеніка – практика запобігання можливому погіршенню спадкових якостей людини, 
а  в перспективі – вдосконалення цих якостей. Див.: П. І. Черв’як. Медична енциклопедія. 
київ 2001, с. 273. 

6  А. Я. Иванюшкин, Б. Г. Юдин. История медицинской этики и биомедицинских экспе-
риментов на человеке и животных // Введение в биоэтику / ред. Б. Г. Юдин. Москва 1998, 
с. 103-104.

7  к. Malinowska, к. Urban. Historia eutanazji // Służba Życiu 1 (2003), с. 4.
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 свідому співучасть лікаря у смерті людині: «Я не дам нікому, навіть якщо 
мене про це попросять, жодного смертельного засобу та ніколи нікому 
не вкажу на шлях для здійснення подібного задуму»8. Гіппократів лікар 
зобов’язувався не допомагати хворим чинити самогубство, а також у жод-
ному разі не умертвляти їх, навіть на виразне прохання. В лексиці Гіппо-
крата не зустрічаємо терміна «евтаназія», але цитований уривок із «При-
сяги» однозначно не допускає, а ще більше – забороняє такий моральний 
вибір лікаря стосовно вмираючого, котрий у сучасній літературі з медич-
ної етики названо «активною евтаназією». Також, як розуміємо з тексту, 
лікареві заборонено «асистувати при самогубстві»9.

Отже, етика Гіппократа – це система морально-етичних наказів, вимог, 
заборон, що регулюють практику лікування, визначають відносини лікаря 
і пацієнта, ставлення лікаря до колег, а також до свого фаху та до суспіль-
с тва. Основні принципи етики Гіппократа: абсолютна повага до хворого 
(насамперед – заборона будь-якої шкідливої дії); повага до людського життя; 
повага до особистого життя пацієнтів; дотримання конфіденційності; 
повага до медичної професії. Етика Гіпократа мала великий вплив на фор-
мування моральної свідомості медиків Стародавньої Греції і Риму. Невдовзі 
канони «Присяги» в майже незміненій формі утвердилися в усіх записах 
і доповідях з медичної етики не тільки християнського світу, а  й  у  єв- 
 рейській культурі та медицині, були натхненням для мусульманської філо-
софії медицини, яка доручала шанувати життя та наголошувала на основ-
ному обов’язку лікаря – не зашкодити10. Присяга до сьогодні є  системою 
принципів для медичних кодексів та декларацій11.

Хворих дітей було дозволено вбивати в античній Спарті (IX-VI ст. 
до Христа). Деякі джерела свідчать, що в Спарті серед новонароджених відби-

8  Див.: А. Я. Иванюшкин, Б. Г. Юдин. История медицинской этики и  биомедицинских 
экспериментов на человеке и животных, с. 99.

9  А. Я. Иванюшкин. История медицинской этики и медико-биологических эксперимен-
тов на человеке и животных // Биоэтика: принципы, правила, проблемы / ред. Б. Г. Юдин. 
Москва 1998, с. 78.

10  Ґрунтовна освіта, здобута в Афінах, а також досвід, набутий пізніше під час численних 
тривалих навчань та подорожей по всьому тогочасному світу – тобто доки сягала грецька 
культура, спричинили те, що славу Гіппократа підтверджував Платон, порівнюючи його з 
фідієм; Арістотель називає його почесно «Великим», а Аполлоній – «Божим». Завдяки освіті 
та вмінню цілісно бачити пацієнта, його недомагання, пов’язані з хворобою, а також потре-
би і права пацієнта як людини, Гіппократ пристосовував мистецтво медицини до грецьких 
філософсько-раціональних концепцій «причини й наслідку» – без модного софізму і чистого 
емпіризму. Див.: Z. Chłap. Od Hipokratesa do dobrego samarytanina: Uwagi o etyce lekarskiej // 
Ethos 9 (1996 / 3-4), с. 149-150.

11  женевська декларація (1948 р.), Міжнародний кодекс медичної етики (Лондон, 1949 р.), 
Сіднейська декларація (1969 р.) та ін.
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рали здорових дітей, а хворих скидали з узгір’їв Тайгету. Така ж доля чекала й 
нездатних до боротьби людей похилого віку12. Отже, скидаючи зі скелі непов-
носправних осіб, учиняли, як сьогодні кажемо, евтаназійні чи євгенічні дії.

Свідома елімінація неповносправних як постулат з’явилася в антич них 
утопіях, що стосувалися ідеальної держави. цю практику схвалив Платон 
(бл. 427-347 рр. до Христа) в трактаті «Держава». філософ уважав, що 
життя осіб, котрі не сприяють розвитку держави й самі не розвиваються, 
не має жодної вартості, тому завчасна смерть буде для них справжнім 
добром. Він писав, що лікар повинен дозволити померти таким особам, 
а тих, «хто має душу нікчемну й невиліковну, навіть убити»13. Проте цей 
фрагмент можна трактувати по-різному. Якщо його прийняти буквально, 
то Платон був прихильником того, щоб вилучати з ідеального суспіль-
ства розумово хворих людей, і це є особливо жахливою формою евтаназії. 
Однак можна пояснити «хворобу душі» як рису важких злочинців, яких 
Платон в іншому місці «Держави» називає «хворими душами»14. Таке тлу-
мачення тексту мало би свідчити про елімінацію загрозливих злочинців із 
суспільства через застосування до них кари смерті15.

Подібні висловлювання можна знайти в Арістотеля (384-322 рр. до Хри-
ста), котрий твердив, що відповідальні за спільне добро повинні запобігати 
існуванню дітей із вадами16. Однак, за Арістотелем, мужність належить 
до важливих чеснот, тому він противився пошукам виходу у смерті в тяжких 
ситуаціях17; філософ твердив, що самогубство є боягузтвом18. За цим посту-
латом Арістотель не міг схвалити допомоги лікаря у здійсненні самогубства.

Терміном «добра смерть», особливо в колах філософів-стоїків, називали 
«достойну смерть», яка личить освіченій людині. Для філософів-стоїків, котрі 
керувалися ідеалом атараксії, тобто повного спокою і байдужості, яких  досягали 

12  J. Kalniuk. Eutanazja negacją – wartości życia i powołania człowieka // Chronić i wspomagać 
ludzkie życie / ред. K. Kaczmarczyk. Kraków 2000, с. 73.

13  Платон. Держава. 407 / перекл. з грецьк. Дз. коваль. київ 2000, с. 94.
14  Там само, 408, с. 95-96.
15  M. Machinek. Śmierć w dyspozycji człowieka: Teologia moralna wobec problemów etycznych 

u kresu życia ludzkiego. Olsztyn 2001, с. 47-48.
16  «[...] нехай чинним буде той закон, що жодної калічної дитини годувати не слід». 

(Арістотель. Політика, 7, XIV; цит. за: Арістотель. Політика / перекл. з давньогр. і передм. 
О. кислюк. київ 2000).

17  «[...] смерть і рани принесуть мужньому страждання, причому всупереч його волі, 
але  він витерпить їх, оскільки це прекрасно і оскільки не витерпіти ганебно» (Арістотель. 
Нікомахова етика, 3, 12 (1117б); цит. за: Арістотель. Нікомахова етика / перекл. з давньогр. 
В. Ставнюк. київ 2002).

18  «Вмирати, щоб позбутися [...] якого-небудь страждання, властиво не мужньому, 
а,  швидше, боягузу, адже це зніженість – уникати труднощів, і зніжений приймає смерть 
не тому, що це прекрасно, а тому, що це звільнює від зла» (Там само, 3, 11 (1116а)).
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через опанування почуттів, евтаназія означала гідну смерть, що могла бути 
будь-якої форми, однак прийнятною, щоб опанувати себе. У  філософії 
стоїків дуже наголошувалося на індивідуумі та його свободі. Звідси випли-
ває згода цього філософського напрямку не тільки на відбирання собі 
життя, але й на лікарську допомогу при самогубстві, коли хвороба чи інші 
обставини ведуть до розпаду особистості та обмеження власної свободи19.

Найдавнішим письмовим свідченням, де поняття евтаназії з’явля-
ється у  формі прикметника «euthanatos» для окреслення смерті людини, 
швидкої і майже безболісної, є уривок із комедії грецького поета кра-
тінія (500-420  рр. до Христа). У цьому фрагменті кратіній говорить 
про  «легку смерть» на  противагу «тяжкій смерті» Геродота, який помирав 
від смертельної недуги. «Легка смерть» тут означає смерть без страждань. 
це  поняття в  подібному значенні вживає й інший античний комедійний 
письменник – Позидип (330 р. до Христа), котрий перший використав 
іменник «euthanasia» у комедії «Мирмекс». «Добра смерть», за Позиди-
пом, – це найкращий дар, який людина може випросити для себе у богів20.

У відомого представника античної комедії Меандроса (бл. 342-292  рр. 
до Христа) поняття евтаназії поєднується із прагненням помирати 
в   повноті сил. Саме Меандрос вважав, що тому, кого боги люблять, вони 
дозволяють померти в молодості. Ще інше значення поняття евтаназії, 
що відображає античний ідеал «felici vel honesta morte mori» (лат. «славна 
смерть на полі битви»), теж вважалося «доброю смертю»21.

Проблема втечі від життя існувала також у стародавніх римлян. 
Стиль римського мислення був запозичений від греків, тому і в римлян 
бачимо розбіжні переконання. катон Молодший, переможений Юлієм 
цезарем, забирає собі життя, вважаючи, що поразка – це ганьба. Марко 
Регилій, натомість, помирає від найважчих тортур у карфагенській неволі, 
але не  вдається до самогубства, вважаючи його злочином. Прихильни-
ками евтаназії хворих дітей були ціцерон і Сенека (5 р. до Христа – 65 р. 
після Христа). Останній твердив, що в крайніх умовах, у важких життєвих 
ситуаціях, не треба боронити життя будь-якою ціною: «Завдаємо смерть 
новонародженим із вадами й навіть топимо дітей, якщо приходять на світ 
неповносправними та без форми. Але це не гнів, а продуманий розраху-
нок: відділити шкідливе від здорового»22.

19  M. Machinek. Śmierć w dyspozycji człowieka, с. 47.
20  W. Bołoz. Etyka chrześcijańska wobec problemów końca życia // Między życiem a śmiercią. 

Uzależnienia, eutanazja, sytuacje graniczne / ред. W. Bołoz, M. Ryś. Warszawa 2002, с. 123.
21  M. Machinek. Śmierć w dyspozycji człowieka, с. 47.
22  Л. А. Сенека. O гневе, XV (цит. за: Л. А. Сенека. Философские трактаты / перекл. з лат. 

Т. Ю. Бородай. Санкт-Петербург 2000).
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Поняття евтаназії у вищезгаданому значенні «лагідної смерті» вико-
ристовують також інші античні автори. Светоній (63 р. до Христа – 14  р. 
після Христа) в «житті імператорів» пише, що римському імператорові 
Августу, який загинув у Лівії, випала евтаназія – смерть легка і така, якої 
завжди прагнув23. Марк Аврелій (121-180 рр.), римський імператор і відомий 
стоїк-мораліст, так окреслює своє ставлення до смерті: «Смерть – це спочи-
нок від чуттєвих вражень, від смикання на мотузочках устремлінь, від пере-
бігу думок, від служіння плоті»24 та дає поради: «Не погорджуй смертю, 
а вподобай її, адже вона – із тих речей, яких бажає природа»25; «Яким ти собі 
мислиш життя після відходу – так тобі вільно жити й тут; якщо не  давати-
муть – тоді вже йди з життя, але не так, наче зазнав чогось злого»26.

Отже, поняття евтаназії в античній літературі лавірує між двома про-
тилежними значеннями – «доброї смерті» і самогубства, яке визнавали 
кращим за важку смерть. З іншого боку, хоча сама процедура «смерті 
за  бажанням» чи  умертвлення неповносправних була відомою в анти-
чності, такі дії не називали евтаназією.

Однак один древній народ таки мав глибоку, розвинуту й переконливо 
висловлену віру в невід’ємну, онтологічну цінність людини. цим  народом 
були євреї. У юдейській літературі від Старого Завіту аж до V ст. ми не зна-
ходимо жодного прикладу про єврея, що забрав би собі життя або просив 
когось убити себе, щоб уникнути хвороби. Чому ця література не містить 
прикладів про євреїв, що вчиняють самогубство, асистоване чи неасисто-
ване, коли вони важко або смертельно хворі? І чому Талмуд мовчить на цю 
тему? Можна зробити висновок, що самогубство хворих було таким дале-
ким від юдейського досвіду, що не потребувало коментарів рабинів чи тлу-
мачів закону. Слід зауважити, що єврейський вислів «приємна смерть» тра-
пляється у Вавилонському Талмуді кілька разів, але  завжди з посиланням 
на біблійний припис: «Любитимеш ближнього твого, як самого себе»,  – 
як наказ про вибір найменш болючої страти для засудженого злочинця27.

Отже, можемо твердити, що, крім небагатьох випадків, у античних 
джерелах поняття евтаназії не використовувалося ні в медичному кон-
текс ті, тобто як допомога лікаря при вмиранні, ні як «смерть за  бажанням», 
а побутувало радше як філософський ідеал смерті, вільної від негативного 

23  N. Aumonier, B. Beignier, P. Lerellier. Eutanazja. Warszawa 2003, с. 37-38.
24  Марк Аврелій. Наодинці з собою, VI, 28 (цит. за: Марк Аврелій. Наодинці з собою. Розду-

ми / перекл. з гр. Р. Паранько. Львів: Літопис 2007).
25  Там само, ІХ, 3.
26  Там само, V, 29.
27  E. J. Larson, D. W. Amundsen. A Different Death: Euthanasia and the Christian Tradition, с. 55.
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досвіду, що часто передував їй, тобто важкої хвороби чи передсмертного 
страху. Йшлося, отже, більше про обставини, що супроводжували смерть, 
а не про її свідоме спричинення.

евтаназія і християнська традиція
Християнство, прийнявши від юдаїзму переконання про життя людини 
як дару Божого, від початку виступало проти самогубства, зокрема й такого, 
яке виправдовували великим терпінням. Воно не обмежилося етикою Гіппо-
крата, подібно ж поставилося до думки Платона й Арістотеля, ввівши нові 
поняття та нові цінності через навчання і надання практичної допомоги.

Один із них – обов’язок не лише лікувати, але й піклуватися, тобто 
і  словом, і вчинком співчувати хворому. це було справді революційним 
у  ставленні до хворих, і ми продовжуємо відчувати його плоди. Тому, як 
ми побачимо далі, християнство завжди було противником евтаназії28.

жива Традиція церкви від самих початків підтвердила заповідь 
«не вбивай». Про це свідчить «Дідахе» – найстаріший позабіблійний хрис-
тиянський текст: 

«Є дві дороги, одна – життя, інша – смерті, але різниця між ними велика. 
А оце дорога смерті: не чинять милосердя нещасному, не помагають 
струдженому, не зважають на Творця, натомість без докорів убивають 
немовлят і здійснюють аборти, відвертаються від убогого. Ви,  діти, 
не майте з ними нічого спільного»29.

Подібно «Пастир» Герми доручає піклуватися людиною, виснаженою 
хворобою: «Багато хто, не можучи знести такого роду нещастя, заподіює 
собі смерть. Тож хто знає про таке горе людини і не визволяє її, чинить 
великий гріх і приймає на себе вину за її кров»30. цей уривок наводить 
на думку, що автор вважав самогубство через страждання дуже серйозним  
випадком, і кожен, хто міг би допомогти, але не зробив цього, не тільки 
поповнив важкий гріх, а й був винен у смерті такої людини.

Добровільна смерть не завжди означає пошук мучеництва. Святий 
климент (155-220 рр.) засуджував тих людей, котрі добровільно зголошу-
валися урядовцям, які видавали християн на смерть. Але він був послі-
довним, коли вважав правдивим християнином того, хто «не відмовиться 
від  свого кредо через страх смерті. [...] З любові до Господа він з найбіль-

28  Г. кришталь. Евтаназія в контексті права на гідну смерть // Гідність людського тіла / 
ред. П. Гусак. Львів 2004, с. 91.

29  Дідахе. Наука дванадцятьох апостолів // Ранні Отці Церкви: Антологія [= Витоки 
християнства, 1: Джерела, 1] / ред. Марія Горяча. Львів 2015, с. 23-24.

30  Пастир Герми, Притча 10 // Там само, с. 303.
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шою радіс тю відійде з цього життя [...]. З відвагою він іде до Господа, 
свого друга, котрому він добровільно віддає своє тіло»31.

Опіка над хворими в навчанні Отців церкви є виразом християнського 
милосердя. Святий Юстин († бл. 165 р.) закликав християнську спільноту 
до  виконання обов’язку турбуватися про сиріт, вдів, хворих, бідних, ув’яз-
нених, гостей, словом – про тих, котрі потребують допомоги. Св.  кипріян 
(200-258 рр.) писав у «De moralitate», що опіка над хворими є перевіркою 
наших чеснот. Таким чином, можна переконатися, чи здорові готові служити 
хворим, чи родичі стануть чуйнішими до своїх рідних, чи пани є милосерд-
ними до своїх слуг, чи лікарі не залишать пацієнтів, які благають допомоги32.

Християнство істотно змінило свідомість, вбачаючи у житті Божий 
дар, а в самому стражданні – зміст і вартість, заперечуючи евтаназійну 
практику. Воно принесло цілком новий погляд на вмирання, підкреслю-
ючи гідність людини як Божого творіння, «образу й подоби» Бога, істоти 
розумної, вільної, обдарованої безсмертною душею. Заради цієї гіднос ті 
християнство відкинуло будь-яку думку про евтаназію чи вбивство. 
На  Синоді в Ельвірі (306 р.) церква накладала екскомуніку за вбивство 
дітей. Навчання церкви завжди нагадувало, що агонія і вмирання людини 
є участю в Страстях Христа та Його наслідуванням33.

У ІV ст. християни почали засновувати лікарні, сиротинці та будинки 
для людей бідних і похилого віку. Звичайно такі будинки поєднувалися 
в одному закладі, як, наприклад, відомий доброчинний комплекс, який ство-
рив св. Василій Великий (329-379 рр.) в кападокії близько 372  р. ці  уста-
нови особливо поширилися на території Східного Середземномор’я34.

класичне вчення християнської традиції підтверджує св.  Августин 
(†  в 470 р.), який осудив самогубство, навіть перед обличчям нестерпного 
болю, як прояв страху й слабкості. У творі «Про місто Боже» він зазначив: 
«Немає жодного авторитету, що давав би християнам право на самогуб-
ство»35. В одному з листів св. Августин писав: 

31  климент Олександрійський. Стромати, 4, 4 (цит. за: климент Олександрійський. 
Стромати / під ред. Святійшого Патріарха київського і всієї Руси-України філарета; пер. 
Богословського відділення київської православної богословської академії при філософ-
сько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Юрія федько-
вича. київ: Видавничий відділ УПц київського Патріархату 2012, с. 397).

32  А. каtolo. Bioetyka starożytności chrześcijańskiej, с. 15-16.
33  S. Rosik. Pokusa eutanazji a normatyw osobowej godności człowieka // Roczniki Teologiczne 

44 (1997 / 3), с. 28.
34  E. J. Larson, D. W. Amundsen. A Different Death, с. 98.
35  Августин. О граде Божием І, ХХ // Августин. Творення, т. 3. Москва 1994, с. 37.
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«Ніколи не  можна вбивати іншу людину, навіть якби вона сама 
цього хотіла чи, що  більше, коли би про це просила, бо вона, будучи 
між  життям і  смертю, благає допомогти звільнитися душі, що бореться 
проти пут тіла та пробує з них вивільнитися; вбивство недопустиме 
й у стані, коли би хворий не був уже спроможний жити»36.

Підсумовуючи, потрібно підкреслити, що, згідно з Отцями церкви, меди-
цина й опіка над хворими надавали можливість конкретної реалізації запо-
віді «люби ближнього твого, як себе самого». Милосердя у ставленні до хво-
рих, слабких і дітей відкидало евтаназію. Отже, пришвидшення смерті хворих 
як етичне питання ніколи не поставало в літературі раннього християнства, 
немає також жодних свідчень, що в хворобі перевага була на боці смерті.

від середньовіччя до новітніх часів (до хх ст.)
У середньовічних трактатах про смерть не вживають терміна «евтаназія», 
рівно ж і в його основному античному значенні «лагідної смерті». Серед-
ньовічним ідеалом було відважне та спокійне приймання смерті, посланої 
Богом, як це представляли у життіях святих і сагах про лицарів.

Вплив християнства, що пропагувало недоторканність людського 
життя від зачаття до природної смерті, спричинив те, що тема евтаназії 
на  багато століть зникла зі сторінок наукових трактатів, а також із дис-
кусій учених і лікарів. Якщо й говорили про добру смерть, то в контекс ті 
так званого «ars moriendi», тобто мистецтва помирання37. це особливий 
жанр релігійної літератури епохи Середньовіччя, найвідомішими працями 
якого є: «Admonitio moriendi» Ансельма кентерберійського (1034-1109 рр.) 
і «De arte moriendi» Йоана Ґерсона (1363-1429 рр.)38.

36  Августин. Лист 204, 5 (див.: The works of Saint Augustine: А Translation for the 21st Centu-
ry. Letters, част. 2, т. 3: Letters 156-210 (Epistulae) / ред. Boniface Ramsey. New York 2004, с. 374).

37  цей аскетично-духовний ідеал стосувався радше життя, аніж моменту смерті, та озна-
чав правильний спосіб поведінки, згідний із християнською вірою, усвідомлюючи, що лю-
дина є смертною. Такий спосіб життя пропагував постійне внутрішнє приготування до часу 
смерті, див: M. Machinek. Śmierć w dyspozycji człowieka, с. 49-50.

38  Автори, які належали до цієї літературної течії, писали книжки з порадами, вказів-
ками й основними засадами, щоби приготувати вмираючого до доброї смерті. Спочатку ці 
тексти призначалися для священиків, яких кличуть до вмираючого. Однак згодом їхнє при-
значення змінилося: поради використовували всі, хто товаришував з умираючим. Згодом 
адресати і  зміст тих порадників змінилися ще більше. Вони були скеровані до всіх живих, 
щоби приготувати їх до доброї смерті. Умовою такої смерті служило гідне, моральне життя, 
за приказкою: «Яке життя, така і смерть». Отже, «ars moriendi» мало насамперед релігійний 
вимір, бо  добра смерть була ознакою спасіння. Література цього жанру виконувала функ-
цію, яку сьогодні назвали б танатологічною педагогікою: W. Bołoz. Etyka chrześcijańska wobec 
problemów końca życia, с. 120.

http://www.libcat.bucknell.edu/search?q=au%3ARamsey%2C+Boniface.&qt=hot_author
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Серед філософів цього періоду проблематику пришвидшення смерті 
найповніше розглядав св. Тома Аквінський (1225-1274 рр.), подавши 
у  «Summa theologica» моральну оцінку вбивства, самогубства й кари 
смерті39. цей філософ вважав, що людину не можна позбавляти життя, 
насамперед із богословських причин: «У кожній людині ми повинні 
любити природу, створену Богом». Єдиним винятком може бути спричи-
нення смерті загрозливим злочинцям «з огляду на спільне добро»40.

Дещо ширше св. Тома розглядає проблему самогубства, відкидаючи його 
з трьох причин. По-перше, «коли хтось убиває себе самого, то діє проти схиль-
ності природи, а також усупереч любові, яку кожен повинен мати до себе». 
Виступ проти природи є морально негативним учинком, бо «розум визнає 
природний закон моральним законом». По-друге, той, хто чинить самогуб-
ство, завдає шкоди суспільству, до котрого належить. Врешті, по-третє, лю-
дина, позбавляючи себе життя, приписує собі пріоритет Бога, який є Госпо-
дом життя: «Лише єдиний Бог має право визначати час життя і смерті»41.

Треба підкреслити, що, за логікою св. Томи, у світлі вказаних аргументів 
рівно ж неприпустимою є евтаназія. Такої позиції безкомпромісного відки-
нення самогубства та евтаназії не спростовував ніхто до часів Відродження42.

Середньовічний етос не тільки заперечував евтаназію, але й виховував 
у лікарів почуття обов’язку не відмовлятися рятувати життя в безнадій-
них ситуаціях. Чимало видатних богословів цього періоду писали твори 
на  тему обов’язкових засобів збереження життя, зокрема Сото, Банез, 
Санчез, Суарез43.

У ренесансових утопічних поглядах на ідеальну державу знову з’яви-
лося звертання до теми евтаназії. Томас Мор (1478-1535 рр.) в «Утопії» 
(хоч, як  відомо, існують певні інтерпретаційні труднощі, що виникають 

39  W. Bołoz. Życie w ludzkich rękach: Podstawowe zagadnienia bioetyczne. Warszawa 1997, с. 21.
40  фома Аквинский. Сумма теологии. Часть 2.2: Вопросы 47-122 / перекл. С. И. Еремеев. 

киев 2013, с. 209-210.
41  Там само, с. 213-214.
42  Спочатку цієї позиції дотримувався і протестантизм, хоча її обґрунтовували дещо 

по-іншому: самогубство не вважається непрощенним гріхом, але при цьому стверджується, 
що рішення про долю душі у вічності належить єдино Богові, а отже, лише Бог може суди-
ти самогубця. Пізніше в протестантизмі висловлювали думку про те, що в деяких випадках 
самогубство є результатом психічної неврівноваженості. Однак ще далі пішов англійський 
поет Джон Донн (1572-1631 рр.). Як прелат Англіканської церкви, він намагався довести, 
що в певних випадках самогубство не порушує ні природного закону, ні норм людського ро-
зуму, ні Святого Письма, ні влади Бога над людським життям: Б. Г. Юдин, А. Я. Иванюшкин. 
Смерть и умирание: Эвтаназия // Введение в биоэтику / ред. Б. Г. Юдин. Москва 1998, с. 284.

43  G. M. Atkinson. Theological History of Catholic Teaching on Prolonging Life // Moral Respon-
sibility in Prolonging Life Decisions / ред. D. G. McCarthy, A. S. Moraczewski. St. Louis 1981, с. 100.
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з  особливостей жанру цього твору) пропагує ідеал чеснотливого життя, 
де тілесне й  духовне здоров’я окреслене необхідною умовою – життя має 
бути приємне та  без  страждань. Якщо ж, незважаючи на здоровий спо-
сіб життя, мешканець ідеальної держави важко захворіє, то Мор закликає 
обійняти його турботливою опікою, щоб той віднайшов здоров’я. Проте 
коли хвороба є не  тільки невиліковною, а поєднана з болем і страждан-
ням, то капелани, які  опікуються недужими, а також урядовці ідеальної 
держави повинні заохочувати таку людину не противитися якнайшвидшій 
смерті, бо  її життя є вже лише беззмістовним стражданням44.

Як бачимо, Т. Мор в «Утопії» висловлювався за скорочення життя 
безнадійно страждаючих людей. Він вважав невиліковні недуги непотріб-
ними тортурами, а скорочення життя – звільненням суспільства від тягаря. 
Очевидно, треба запитати, чи сам Мор як християнин був би схильний 
підтримувати такий чітко сформульований постулат, чи маємо тут справу 
лише з «негативною утопією», якою автор, перш ніж пропагувати ідеал 
утопічної держави, прагне остерегти перед наслідками ладу, побудованого 
на раціональних засадах, спрямованих на прискорене досягнення цілей. 
Отож можна зробити висновок, що філософська думка Ренесансу в Європі 
схилялася до платонівської концепції евтаназії.

Середньовіччя не внесло змін до законів, які регулювали поведінку 
лі каря. Лише епоха Відродження принесла нові теорії, що стосувалися 
жит тя і  смерті. В той час проблематика «лагідної смерті» виявляється 
через популярні фізіо логічні течії, за якими кожна людина народжується 
зі  стисло визначеним обсягом життєвої енергії. Раціональне використання 
цієї енергії гарантує не тільки довге життя, а й безболісну, лагідну смерть. 
Але  в  разі  пе редчасного вичерпання енергії наслідком буде смерть – три-
вала й наповнена стражданнями45. Одначе переважно мислителі епохи 
Відродження у  своїх творах оминали проблематику смерті й евтаназії, 
бо вона порушувала міф про загальність прогресу46.

Впливовим мислителем Ренесансу, який кинув виклик традиційному хри-
стиянському засудженню самогубства, був Мішель Монтень (1533-1592  рр.). 
Його твір «Ессеї» розкриває скептичний, секуляризований, навіть поганський 
світогляд. Перебуваючи під сильним впливом епікурейців та стоїків, Монтень 

44  Т. Мор твердив: «Якщо хвороба є не тільки невиліковною, а й спричиняє докучливий 
біль, навіває постійний страх, вищі урядовці мають схилити нещасних до рішення помер-
ти. Вони повинні переконати їх, що, будучи непотрібними на цьому світі, поступають не-
розумно, продовжуючи життя, котре для них самих є тягарем, а вони – тягарем для інших» 
(Т. Мор. Утопія / перекл. з лат. Й. кобів. київ 1988, с. 85).

45  G. Mazur. Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii, с. 17.
46  к. Malinowska, к. Urban. Historia eutanazji, с. 4.
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досліджував усі аспекти будь-якого питання, робив невимушені виснов ки. 
Він не так обстоював особисту моральну чи природну свободу людини віді-
брати собі життя, якщо вона розсудливо робить такий вибір, як  порушував 
питання релігійних і філософських обмежень супроти цього вибору47.

Від XVII ст. термін «евтаназія» починає означати «легку», «добру смерть». 
Англійський філософ френсіс Бекон (1561-1626 рр.) у праці «Про  гідність 
і розвиток науки» зауважив, що професійним обов’язком лікарів щодо невилі-
ковно хворих є евтаназія, котру потрібно розуміти як полегшення мук поми-
рання. Він поділяв евтаназію на зовнішню і внутрішню. Якраз внутрішня 
полягала в приготуванні душі людини до  смерті як «мистецтва доброго 
помирання», а зовнішня евтаназія – у полегшенні стану хворого через при-
значення лікарем знеболювальних засобів48. Чимало сучасних дослідників 
вважає, що термін «евтаназія» в нинішньому розумінні застосовував саме 
Бекон. З часом це слово набуло значення медичного втручання для полег-
шення болю та страждання хворого, а також можливості прискорити смерть.

Важливе твердження, що стосується пришвидшення смерті, знаходимо 
в «батька» новітньої філософії Рене Декарта (1596-1650 рр.). Він пише, 
що «страх представляє смерть крайнім злом, від якого можна врятуватися 
тільки втечею, а з іншого боку, почуття власної гідності показує ганьбу 
цієї втечі ще гіршим злом»49. Декарт негативно оцінює самогубство, твер-
дячи, що ті, котрі «сильно страждають», хочуть покласти кінець своєму 
життю «лише з метою полегшити свій тягар [...], але вони зовсім насправді 
не прагнуть втратити життя»50. Однак ті, що остаточно вибирають смерть, 
«діють так унаслідок помилки їхнього розуму, але не в повноті раціональ-
ної оцінки, ані через переконання, закладене в них самою природою [...]»51. 
Декарт рішуче висловлюється проти евтаназії, хоча треба зазначити, 
що  його дуалістична філософія виформувала погляд, що  «лагідна смерть» 
стосується не всієї людини, а лише її тіла52.

Загалом, у добу Просвітництва проблематиці смерті присвячували 
мало місця. В центрі зацікавлень тогочасних мислителів було щасливе 
життя; відкинувши релігію і Об’явлення, вони почали вихваляти прогрес, 
що був плодом розвитку науки. Віру в Бога замінили вірою в розум. У під-
кресленні великих можливостей людини не могло бути місця переконанню 
про її обмеженість і смертність. Мова про смерть, зокрема передчасну 

47  E. J. Larson, D. W. Amundsen. A Different Death, с. 146.
48  W. Bołoz. Etyka chrześcijańska wobec problemów końca życia, с. 123.
49  Рене Декарт. Сочинения, т. 1. Москва 1989, с. 504.
50  Рене Декарт. Сочинения, т. 2. Москва 1994, с. 533.
51  Там само, с. 534.
52  G. Mazur. Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii, с. 18.
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й болючу, не підходила духові часу. Людина, поглинута вшануванням своєї 
величі й досконалості, мріяла радше про безсмертність53.

Розвиток точних наук розвинув віру в необмежені можливості медицини. 
Бенджамін франклін (1706-1790 рр.) відкрито твердив про продовження люд-
ського життя поза сто років та одночасно виправдовував практику  евтаназії 
з  огляду на гедоністичні цінності. Шарль Луї де Монтеск’є (1689-1755  рр.), 
Дені  Дідро (1713-1784 рр.) і жан-жак Руссо (1712-1778 рр.) допускали само-
губство, відповідно й евтаназію, як осягнення приємності над терпіннями54.

Подібні погляди культивували пізніше в позитивістській філософії55. 
Наприклад, Огюст конт (1798-1857 рр.) вважав, що заподіяння смерті 
терплячому хворому можна трактувати як служіння для добра людства, 
що  вище, ніж  добро індивідуума. Йоган Готліб фіхте (1762-1814 рр.) 
твердив, що внаслідок втрати автономії власного «я» зникають моральні 
зобов’язання, які стосуються життя в такій формі, бо життя в неволі 
є безвартісним і негідним людини56.

цілком інший підхід до цієї проблематики мав один із найвідоміших 
лікарів першої третини ХІХ ст. і редактор найавторитетнішого медичного 
журналу Німеччини того часу – Христофор Гуфеланд (1762-1836 рр.). 
Він засуджував лікарів, які презирливо ставилися до вмираючих хворих, 
та  закликав не залишати пацієнтів до самої смерті, щоб принаймні полег-
шити їхні страждання. Після смерті іншого знаменитого німецького лікаря 
і професора університету в Галле Йоганна Рейля (1759-1813 рр.) було 
надруковано його праці про евтаназію, де автор твердив, що обов’язком 
лікаря є полегшення смерті кожного вмираючого хворого. Він аналізував 
терапевтичні принципи теорії евтаназії і наголошував, що потрібно дбати, 
аби людина помирала природною смертю. Рейль вважав евтаназію допо-
могою лікаря вмираючому, яка полягає в огорненні пацієнта терпеливою 
опікою, поєднаною з умілим дозуванням знеболювальних ліків. Однак 
процес помирання з жодних мотивів не можна прискорювати57.

По-іншому підходить до цієї проблематики один із найвпливовіших 
новітніх мислителів – Ґеорґ Вільгельм Геґель (1770-1831 рр.). Його філосо-
фія є перед усім «філософією смерті». Людина, маючи виняткове становище 
у світі минаючого буття, живе зі свідомістю свого неминучого кінця. Смерть 

53  G. Mazur. Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii, с. 20.
54  к. Malinowska, к. Urban. Historia eutanazji, с. 5.
55  Позитивізм та саєнтизм сформували такий погляд на світ і людину, де заподіяння 

смерті хворому служить добру суспільства, яке стоїть вище, ніж добро кожної людини. 
G. Mazur. Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii, с. 20.

56  Т. Kraj. Eutanazja a eugenika we współczesnej praktyce medycznej // Systemy bioetyki / ред. 
T. Biesaga. Kraków 2003, с. 209.

57  Б. Г. Юдин, А. Я. Иванюшкин. Смерть и умирание: Эвтаназия, с. 285.
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для неї є  необхідністю. Тому саме в ній людина вбачає своє визволення58. 
Смерть є актом, де найповніше проявляється людська гідність. Через 
смерть індивідуум найдосконаліше реалізує власну свободу: «Смерть  – це 
завершення і найвища праця, яку індивід як такий завершує для спільно-
ти»59. Однак якщо приймаємо, що людина є абсолютним господарем свого 
життя і  смерті, то ніщо не стоїть на перешкоді для визнання її господарем 
життя та смерті інших. Проте не всі мають відвагу використовувати врод-
жену владу: слабкі особи потребують, щоб за неї вирішували сильніші60.

фрідріх Ніцше (1844-1900 рр.) розвинув ідеї Геґеля. Він, відкидаючи 
існування Бога, вважав людину творцем і абсолютним володарем свого 
життя. За  його переконанням, природна смерть не має сенсу, тому людина, 
як  розумна істота, повинна сама вирішувати про кінець свого життя. Про-
славляння сильної й вартісної людини в Ніцше привело до утворення поняття 
«безвартісного» життя і навіть «не-людини»61. це мислення ще  більше роз-
винулося в біологічно-матеріалістичних поглядах суспільного дарвінізму62 
та нацистській ідео логії, де  людину сприймали не з огляду на її гідність, 
дану Богом, а за досягненнями, які можна виміряти, і користю, принесеною 
суспільству й народу63.

Ніцше, погорджуючи традиційними вартостями, як і людським жит-
тям, описував конфлікт між сильними і слабкими категоріями боротьби. 
На його думку, у світі існувала постійна боротьба між недужими (ниж-
чими) і здоровими (вищими). Останні не повинні мати контакту з пер-
шими, а ще більше – не можуть деградувати, щоб бути їхніми лікарями, 
медсестрами. Ніцше твердив, що пацієнтів із хронічними захворюваннями 
треба заохочувати до самогубства64.

58  «[…] відриваються від цілого і прагнуть непорушного буття для себе та особистої без-
пеки, відчути свого господаря – смерть. Завдяки цьому розпадові форми існування дух […] 
зберігає Я своєї свідомості й підносить це Я до рівня своєї свободи і сили» (Г. В. Геґель. Фено-
менологія духу / перекл. з нім. П. Таращук. київ 2004, с. 311).

59  Там само, с. 309.
60  G. Mazur. Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii, с. 20-21.
61  ф. Ніцше. По той бік добра і зла / перекл. з нім. А. Онишко. Львів 2002, с. 60-61, 136.
62  це світогляд, за яким суспільство має звільнитися від слабких осіб і тих, що не прино-

сять користі. R. Fenigsen. Eutanazja: Śmierć z wyboru? Poznań 1994, с. 13.
63  J. Dziedzic. Eutanazja // Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła / ред. 

A. Muszala. Radom 2005, с. 153.
64  «Для цього слід передусім, щоб здорові були відгороджені від недужих, цуралися на-

віть подоби недужих, не плутали себе з ними. Чи, може, вони не мають іншого клопоту, 
як  бути санітарами й лікарями? Та гіршого нерозуміння та паплюження свого завдання 
не могло і на думку спасти, бо вищому не слід опускатися до рівня знаряддя в руках нижчо-
го, патос відстані має на віки вічні розмежувати й самі завдання! […] Отож свіжого повітря! 
Свіжого повітря! […] Геть від нудотних випарів гниття у нутрощах … недужих» (ф. Ніцше. 
Генеалогія моралі / перекл. з нім. А. Онишко. Львів 2002, с. 285-286).
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Без сумніву, погляди Геґеля і Ніцше великою мірою спричинилися 
до  формування проевтаназійної ментальності європейців. Поступово 
тематизуються проблеми як ненавмисного скорочення життя вмираючого 
внаслідок приймання знеболювальних засобів, так і продовження страж-
дань через терапію в безнадійних ситуаціях. І на зламі ХІХ і ХХ століть 
здійнялася хвиля голосів з домаганнями евтаназії. В засобах масової інфор-
мації пропагується умертвлення немовлят із вадами, невиліковно хво-
рих, доживаючих старців. Прикладом може бути думка А.  Йоста, котрий 
1895 р. в  творі «Право на власну смерть» домагається узаконення вбив-
ства недужих «за бажанням», і не лише в разі невиліковної хвороби тіла, 
а й при важких психічних порушеннях. Йоста можна вважати протагоніс-
том поглядів майбутніх прихильників активної евтаназії. Він  використовує 
такі поняття, як «вартісне життя» (повне радості та  щастя), а також 
«безвартісне життя» (наповнене стражданням), говорить про  користь 
і  втрати, які людина зробила в житті для суспільства. На думку Йоста, 
людське життя може не тільки втратити вартість, а й набути «негативної 
вартості», що дозволяє його перервати65.

Отже, під кінець XIX ст. тема евтаназії вже займає стійку позицію 
в  європейській філософській думці. Через діяльність згаданих мислите-
лів дискусії, що провадилися в їхньому середовищі, стають доступними 
для широкого кола. Терміну «евтаназія» надають нового значення – добро-
вільне припинення життя хворому з його згоди шляхом медичного втру-
чання, яке спричиняє лагідну смерть. Тут йдеться не про звичайне редагу-
вання термінології, а про кардинальну зміну концепції людини, людського 
життя та його місця у шкалі вартостей66.

сучасна дискусія про евтаназію (хх-ххі ст.)
На початку ХX ст. формується сучасне поняття евтаназії як дії, що спричи-
няє легку смерть. Суспільному рухові на захист евтаназії, дуже активному 
в нинішній час, притаманні особливі відтінки та аргументи, що відрізня-
ються від тверджень на підтримку ідеї смерті зі співчуття в інші історичні 
епохи. Сучасна тенденція не обмежується констатацією суті людського 
розуміння так званої «смерті зі співчуття», а прямує до її легалізації. Саме 
через це ми повинні зрозуміти вкладену в цю тенденцію ідеологію та про-
аналізувати етико-культурний контекст, з якого вона народжується і який 
її підтримує67.

65  M. Machinek. Śmierć w dyspozycji człowieka, с. 51.
66  J. Kalniuk. Eutanazja negacją wartości życia i powołania człowieka, с. 72.
67  Э. Сгречча, В. Тамбоне. Биоэтика, с. 346.
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У 1906 р. в штаті Огайо (США) парламент уперше опрацьовує закон, 
за яким пацієнт із невиліковною хворобою може вимагати висновку конси-
ліуму з чотирьох лікарів про те, чи потрібно скоротити його страждання. 
Парламент штату Айова намагався поширити евтаназійне втручання 
на дітей-калік і розумово відсталих. Обидва ці закони конгрес Сполучених 
Штатів у Вашингтоні відхилив через їхню суперечність із конституцією68.

Відразу після І Світової війни, в результаті публікації 1920 р. праці 
«Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens» («Про вільне зни-
щення безвартісного життя») професорів карла Біндінґа (1841-1920 рр.) 
і  Альфреда  Гохе (1865-1943 рр.), у німецьких медичних і правничих серед-
овищах прий нявся термін «право на смерть»69. ці двоє німецьких учених 
доводили право суспільства звільнятися від небажаних осіб, особливо 
психічнохворих і калік, вважаючи їхнє існування безвартісним – таким, 
що заподіює державі лише збитки й не є джерелом якоїсь користі. Також 
публікація представила евтаназію як повну співчуття відповідь на про-
хання про смерть у  межах контрольованого процесу. Стосовно невилі-
ковно хворих згадані професори наполягали на скороченні страждання 
через заподіяння смерті, маючи на  увазі тільки пришвидшення процесу, 
що неминуче веде до смерті. Таку діяльність слід не лише дозволити, 
але й визнати її обов’язковою, що походить зі співчуття. Біндінґ стверджу-
вав: якщо самогубство не карається, то можна вилучити й карність евтана-
зії, у ситуації невиліковних хворих – за їхнім рішенням, а психічнохворих 
і пацієнтів у комі – без їхньої згоди. к. Біндінґ і А. Гохе наголошували, що 
вбивство людей, здатних прийняти рішення, без їхньої згоди або з  мило-
сердя є  недопустимим. Отож висновок про спричинення смерті нале-
жить подавати до комісії, у складі якої мали б бути лікар, психіатр, юрист. 
Завдання комісії – прийняти рішення про «цінність життя» за  виснов-
ком лікуючого лікаря і  когось із його оточення. Після позитивного роз-
гляду цього висновку можна проводити евтаназію 70. це стало наступним 

68  S. Rosik. Pokusa eutanazji a normatyw osobowej godności człowieka, с. 29.
69  Біндінґ був одним із провідних спеціалістів з кримінального та конституційного права; 

викладав в університетах Базилеї, Страсбурга та інших. Гохе – лікар-психіатр, керівник кафе-
дри психіатрії в університеті (м. фрайбург) та директор психіатричної клініки. Див.: М. Cza-
chorowski. Eutanazja // Encyklopedia «białych plam», т. 5 // ред. A. Winiarczyk. Radom 2001, с. 315.

70  Біндінґ визначив три групи осіб, до яких потрібно застосовувати евтаназію: 1) люди, 
незворотньо виснажені хворобою чи якимсь ушкодженням, що вповні розуміють ситуацію, 
хочуть і якось уже виразили свою потребу в полегшенні; 2) невиліковно хворі на ідіотизм, 
які не виявили жодної ймовірної згоди на вбивство, але життя яких цілковито позбавлене 
сенсу та є жахливим тягарем для родин і суспільства; 3) пацієнтів колись здорових, але че-
рез хворобу непритомних і які, навіть якби й вийшли з коми, то, перебуваючи у вегетатив-
ному стані, зазнавали б терпінь. Див.: J. C. Willke та ін. Życie czy śmierć: Stare i nowe tajemnice 
eutanazji / перекл. H. Dankiewicz. Gdańsk 2000, с. 20-21.



йосаФата дроБик

160

 імпульсом у  дискусії на тему легалізації евтаназії. книжка дуже вплинула 
на суспільне сприйняття ідеї евтаназії і спричинилася до розробки про-
грами впровадження її в життя.

У 1930-ті роки в Німеччині масово втілювалися пропозиції Біндінґа 
і Гохе. Спочатку було дозволено евтаназію немовлят та дітей із вродженим 
каліцтвом і вадами розвитку. Незабаром, знову ж таки на ґрунті співчуття, 
було введено програму «легкої смерті» для дорослих німецьких громадян – 
невиліковно чи розумово хворих71.

Згодом, на початку 1940-х років, з розвитком воєнних дій, Гітлер 
використав і поширив цю лікарську практику. 1 вересня 1939 р. він видав 
наказ про евтаназійну діяльність, адресований німецьким лікарям, з доз-
волом на «смерть із милосердя» невиліковно хворим в останній стадії 
їхнього життя72.

Слід зазначити, що протест супроти такого трактування смерті висло-
вило німецьке суспільство, особливо католицьке і протестантське духовен-
ство, а також більшість лікарів і медичного персоналу. Апостольська сто-
лиця декретом від 2 грудня 1940 р. чітко наголосила, що жодна цивільна 
влада не має права вбивати людей, а ще більше – неповносправних 
фізично й психічно73.

Виявлення злочинів ІІ Світової війни було правдивим шоком. Су спіль- 
ство й народи вимагали чіткого окреслення прав людини, її гідності, особи-
стої свободи, права на охорону здоров’я. В таких умовах виникла женевська 
декларація (1948 р.). Громадськість у всьому світі почала різко  відкидати 
евтаназію. Страхіття війни спричинили те, що слово «евтаназія» стало 
майже табу, зокрема в німецькомовному середовищі74. Однак через двад-
цять-тридцять років ситуація почалася змінюватися. Розвиток нових медич-
них технологій, насамперед лікування, яке підтримує життя, разом з утвер-
дженням у медичній практиці права пацієнта на автономний вибір, а також 
поява громадських рухів, що відстоюють «право на  достойну смерть», при-
звели до того, що проблема евтаназії знову опинилася в центрі уваги75.

Зрозуміло, що причини евтаназії, які висувають сьогодні її прихиль-
ники, не збігаються з нацистськими, тому потрібно їх докладно проаналі-
зувати. Проте є одна точка перетину між нацистськими теоріями і  сучас-
ною ідеологією евтаназії. Подібність між ними полягає у відсутності 

71  Э. Сгречча, В. Тамбоне. Биоэтика, с. 348.
72  G. Mazur. Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii, с. 25.
73  S. Rosik. Pokusa eutanazji a normatyw osobowej godności człowieka, с. 30.
74  С. Frey. Stanowisko Kościołów protestanckich i protestanckiej teologii w kwestii eutanazji // 

Eutanazja w dyskusji / ред. P. Morciniec. Opole 2001, с. 190.
75  Б. Г. Юдин, А. Я. Иванюшкин. Смерть и умирание: Эвтаназия, с. 287.
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концепції винятковості й трансцендентності людської особи, а коли немає 
цієї вартості, що тісно пов’язана з твердженням про існування особового 
Бога, то порушуються засади гідності людини76.

У 1980 р. Ганс Атротт засновує «Німецьке Товариство гідної смерті 
людини», що відстоює право допомагати померти невиліковно хворим, 
які можуть вирішувати про момент своєї смерті77. Товариство також вима-
гало врегулювати право громадян демократичної держави на пасивну 
або активну евтаназію без притягнення до кримінальної відповідальності78.

У 1982 р. в Нідерландах була заснована комісія з питань евтаназії, 
для  майбутньої легалізації евтаназії й асистованого самогубства. В 1984  р. 
королівське медичне товариство опрацювало список необхідних умов 
для  виконання евтаназії, щоб не притягати лікаря до кримінальної відпо-
відальності за вбивство. це спричинило толерантне ставлення до евта-
назії в країні79. Наступний документ – «контроль над закінченням життя 
за бажанням і допомогою в самогубстві, а також зміни до кримінального 
кодексу і закону про поховання і кремацію» – Вища палата парламенту 
Нідерландів затвердила 10 квітня 2001 р. Він легалізував евтаназію, визна-
ючи, що спричинення смерті недужим є законним за трьох умов: 1) пацієнт 
є  невиліковно хворим; 2) зазнає дуже важких страждань; 3) добровільно, 
однозначно й багато разів виявляє бажання померти. Неповнолітні від 12 
до  16 років теж можуть просити про «лагідну смерть» за умови, що їхні 
родичі дають згоду. Ельз Борст, міністр здоров’я, сказала, що основною при-
чиною прийняття закону є виявлення існуючої практики скорочення життя 
на прохання хворого80. Йдеться про те, щоби процедура «лагідної смерті» 
була відкрита й зрозуміла. критерії лікарської практики, що містяться 
в  законі, мають оберегти хворого від можливих зловживань медиків81. 
Таким чином, евтаназія отримала суспільне схвалення. І тут постає дуже 
спірне питання: чи закон має легалізувати те, що відбувається на практиці, 
чи, натомість, практика повинна дотримуватися приписів закону82? 

76  Э. Сгречча, В. Тамбоне. Биоэтика, с. 348.
77  За чотири роки існування це товариство прийняло майже 10000 членів: P. Marx. 

And Now Euthanasia…, вид. 2-ге. Washington 1985, с. 58.
78  А. Bohdanowicz. Od etyki godności osoby do etyki interesu: Peter Singer i jego próby zmia-

ny paradygmatu etycznego // Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych / ред. J. Nagόrny, A. Der-
dziuk. Lublin 2001, с. 105.

79  S. Rosik. Pokusa eutanazji a normatyw osobowej godności człowieka, с. 30.
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Подібні тенденції сьогодні поширюються і в інших країнах. Бельгія 
на початку 2001 р. була близькою до рішень Нідерландів. комісія спра-
ведливості й суспільних справ у сенаті прийняла проевтаназійне рішення. 
А 16 травня 2002 р. парламент проголосив закон про легалізацію евтаназії 
і допомогу при самогубстві з критеріями, подібними до нідерландських83.

Британська Палата громад у Лондоні в 1990 р. відхилила проект щодо 
евтаназії на особисте прохання хворого, а у вересні 2015 р. знову розгля-
дався закон про евтаназію, який відхилено з результатом: 330 – «проти», 
118 – «за». Проте дискусія триває.

Діяльність за легалізацію евтаназії в США виявляється по-різному 
в  багатьох площинах і має довгу історію. Евтаназія в Америці може бути 
дозволена в окремих штатах через законодавчу владу або референдум. Аси-
стоване самогубство відхилив Найвищий суд США, проте воно легальне 
у штаті Орегон із 8 листопада 1994 р. Його чинність було відразу припинено, 
але референдум 27 жовтня 1997 р. підтвердив його дію. 5 листопада 1991 р. 
відбувся референдум щодо евтаназії у штаті Вашингтон (США). Результат 
цього референдуму негативний, але в 2009 р. черговий референдум легалізу-
вав евтаназію. На сьогодні в п’яти штатах Америки легалізовано евтаназію.

У світлі наведених вище евтаназійних тенденцій треба розглянути 
й правовий статус евтаназії в Україні. Законодавство України про охорону 
здоров’я забороняє евтаназію. За статтею 52 медпрацівники зобов’язані 
надавати хворому, який опинився в критичному для життя стані, медичну 
допомогу в повному обсязі. В третій частині цієї статті сказано: «Медич-
ним працівникам забороняється здійснення евтаназії, навмисного приско-
рення смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою припинення 
його страждань»84. Активні заходи щодо підтримання життя пацієнта 
припиняють лише тоді, коли його стан визначають як незворотну смерть. 
Послідовність припинення таких заходів, поняття та критерії смерті 
визначає Міністерство охорони здоров’я України. Така ж норма дотримана 
і в цивільному кодексі України. Згідно зі статтею 281, ч. 4: «Забороняється 
задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя»85. Хоча 
терміна «евтаназія» тут не вжито, проте, як зрозуміло з контексту, не доз-
воляється пришвидшувати смерть на прохання людини.

Звичайно, великим позитивом можна назвати те, що сьогодні закон 
забороняє евтаназію, однак потрібно також пам’ятати, що правова база 

83  J. Dziedzic. Eutanazja, с. 155.
84  Верховна Рада України. Основи Законодавства України про охорону здоров’я // Голос 

України 488 (1992) 12.
85  ЦК України, ст. 281 «Право на життя», 02.11.2016 (http://urist-ua.net/кодекси/цивіль-

ний_кодекс_україни).
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в Україні в нинішній час нечітка й розмита. Ще десять років тому на зако-
нодавчому рівні в Україні питання евтаназії не дискутувалося. Дехто 
твердив, що це не актуально. Сьогодні ситуація змінилася, але, на  жаль, 
не  в  кращу сторону: багато голосів лунає про легалізацію евтаназії 
і в українському суспільстві.

У 2015р. у Верховну Раду було подано Проект Закону України 
«Про  забезпечення права людини на гідне закінчення життя», також було 
розроблено і теоретичну модель цього законопроекту. Водночас підготов-
лено проект змін до Закону України про охорону здоров’я, з якого пов-
ніс тю вилучена стаття 52 щодо заборони евтаназії. Через спротив духовен-
ства законопроект був відхилений.

Усе частіше в українському медійному просторі можна простежувати 
проевтаназійні тенденції. Однак непокоїть, що багато з таких пропозицій 
походить із юридичних середовищ, які в основному не займають чіткої 
позиції проти евтаназії, і, як наслідок, їхні висновки досить двозначні86. 
Нам нав’язують, що евтаназія необхідна, підміняючи поняття і  таким 
чином маніпулюючи громадського думкою. Натомість медики, котрі 
щодня зустрічаються з болем, стражданням хворої людини, добре розумі-
ють, що  евтаназія спотворює покликання лікаря. Досвід показує, що най-
частіше прохання про евтаназію зникає тоді, коли є допомога. це свідчить 
про  те, що медицина може забезпечити якісну допомогу невиліковно хво-
рому. І це є викликом для суспільства – розвивати паліативну медицину 
в  країні, а не розробляти законопроекти для знищення людей. Необхідно 
вдосконалювати вміння боротися з болем, а не усувати біль, страждання, 
хворобу шляхом знищенням пацієнта, який від них потерпає. Бо, як видно 
з історії, евтаназія починалася з важкохворих і вмираючих, а продовжува-
лася на психічно і фізично неповносправних та дітях.

Отже, історія дебатів на тему евтаназії виразно вказує на тенденції, 
що  роблять охорону життя залежною від суспільної придатності людини 
і є відображенням певного світогляду. Гідність людини зводиться до біо-
логічної та економічної продуктивності. Людина втрачає право на життя, 
коли стає тягарем для інших. цей екскурс в історію виразно демонструє, 
яка коротка відстань між убивством із милосердя і вбивством з ідеоло-
гічних міркувань. У цьому – одна з головних небезпек активної евтана-
зії. На противагу попередникам, сучасні прихильники евтаназії можуть 
скористати з уроків історії, що висвітлюють справжню природу вбивства 
за  допомогою лікаря як фальшиве співчуття і викривлене милосердя. 

86  Наприклад, О. Довбуш підтримує доцільність законодавчо легалізувати евтаназію. 
Див.: О. Довбуш. Право на гідну смерть // Право України 10 (2002) 122-125.
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 Історія застерігає, що смерть за допомогою лікаря є загрозою, яка руй-
нує фундаменти лікарської етики, а також основні засади рівної гідності 
та  природної вартості, тобто життя кожної людської істоти87. З одного 
боку, сучасна цивілізація несе зі собою багато добродійств, людина живе 
ліпше, розвивається наука, освоюється космос. З іншого ж – у своєму під-
ході до людини вона вертається назад, до часів античної Спарти, де усу-
вали із суспільства хворих і старих88.

Представлені вище факти, що стосуються евтаназійних тенден-
цій у  деяких країнах, – це не звичайні дані, які досить узяти до відома 
чи  й  поставитися до них байдуже. Вони є закликом до глибших розмір-
ковувань про причини нинішнього стану людства, а також до розвитку 
діяльності, що служила б автентичному добру людини89.

висновок
У статті проаналізовано історичний аспект розвитку ідеї евтаназії від анти-
чності до наших днів. це дало змогу простежити зміну поняття евтаназії 
в  різні епохи та ставлення до цього явища як окремих осіб, так  і  суспіль-
ства. Можна ствердити, що поняття евтаназії в античних джерелах, окрім 
небагатьох випадків, не використовувалося ні в медичному контексті, 
тобто як допомога лікаря при вмиранні, ні як «смерть за  бажанням», 
а сприймалося радше як філософський ідеал смерті, вільної від часто нега-
тивних досвідчень, таких, що передували їй, – як важка хвороба чи перед-
смертний страх. Йшлося, отже, більше про обставини, що  супроводжували 
смерть, а не про її свідоме спричинення.

Натомість у літературі раннього християнства тема самогубства хво-
рих не тільки ніколи не порушувалася як етичне питання. Немає і жодних 
свідчень того, що при важкій хворобі перевага була на боці смерті. Проте 
перелам ХІХ-ХХ ст. народжує рух прихильників евтаназії в англосаксон-
ських і німецькомовних державах. Терміну «евтаназія» надають нового 
значення: тепер це добровільне відбирання хворому життя шляхом медич-
ного втручання, що спричиняє «лагідну смерть». Тут не йдеться про  зви-
чайну зміну лексики – маємо справу з глибокою зміною концепції людини, 
людського життя та його місця у шкалі вартостей. Однак історія пересте-
рігає, що смерть за допомогою лікаря є істотною загрозою, яка  руйнує 
засади лікарської етики, а також фундаментальні принципи рівної гідності 
та природної вартості життя кожної людської істоти.

87  J. C. Willke та ін. Życie czy śmierć: Stare i nowe tajemnice eutanazji, с. 32-33.
88  R. Domżał-Drzewicka. Czym jest eutanazja w XX wieku? // Eutanazja: perspektywa religijno-

medyczno-prawna, etyka kresu życia / ред. B. Siwek. Lublin 1996, с. 141.
89  Пор. Evangelium vitae, 27.
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Проблематика евтаназії, що розглядалася в цій статті, є досить широ-
кою. Деякі аспекти були розглянуті всебічно, а деякі лише засигналізовані, 
тому вони можуть бути вихідним пунктом для подальших досліджень. 
Зокрема, серед історичних питань дещо ширшого аналізу потребують 
думки новітніх філософів, які вплинули на сучасну евтаназійну менталь-
ність. Необхідний також детальніший розгляд процесу легалізації евтаназії 
в Нідерландах та референдумів, проведених в окремих штатах Америки. 
Також подальші дослідження даної теми вимальовуються в поглибленому 
вивченні танатологічної тематики, щоби розкрити сенс і вартість смерті, 
як  на основі Об’явлення, так і користуючись етичною перспективою. 
ця  тема є особливо важливою в сучасній культурі, що трактує смерть 
як  неминуче зло, а така ідеологія не впливає позитивно на людське існу-
вання.

Прихильники евтаназії використовують різні твердження, щоби 
виправдати її моральну та правову дозволеність. Тому необхідні подальші 
морально-етичні дослідження в біомедицині, з формуванням ширшого 
кола суспільного зацікавлення, щоби виробити й усталити нове ставлення 
до хворих і найбільш незахищених людей. Адже від результатів поглибле-
ного, міждисциплінарного обговорення моральної проблематики евтаназії 
залежатиме не тільки доля неповносправних та літніх людей, а й моральне 
обличчя світу ХХІ століття.
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euthanasia: Historical Retrospective and Current Situation

This article presents historical aspect of one of the «fruits» of modern civilization – 
euthanasia that has been increasingly applied in practice. Today there are more 
and more voices in favor of total legalization of euthanasia, right to it is being pro-
moted in the media, and the process of its legalization in Europe is gaining rapid 
momentum. The author of the article focuses on the value of each human life and 
draws attention to the fact that the issue of euthanasia needs the greatest possible 
consolidation and collaboration of all people of goodwill, organizations and institu-
tions protecting the inviolability of human life, the spread of true information about 
the harmfulness of euthanasia and respect for human life.
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