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Problemy filozoficzne Czy doświadczenia śmierci są prawdziwe?

[1] Pierwsze dwa pytania to przekład 
z Biblii Tysiąclecia, ostatnie natomiast 
jest bezpośrednim tłumaczeniem 
z oryginalnego artykułu, jako że żaden 
polski przekład nie oddaje oryginal-
nego znaczenia pytania [przyp. tłum.].

Tego typu 
doświadczenia 
były zgłaszane 
w różnych okresach 
historycznych 
i w różnych kręgach 
kulturowych. Platon 
opisał jedno z nich 
w Państwie, nadając 
mu postać mitu Era.

„C zy doszedłeś do dna Otchłani? 
Czy wskazano ci bramy śmierci? 
Czy byłeś na granicach wszech-

świata?”[1]  – te pytania w Starym Te-
stamencie zadaje Hiobowi Głos z Wi-
chru. Sugerowaną odpowiedzią jest 
tutaj „nie”, jako że wydaje się, iż są to 
przywileje dostępne tylko Bogu. Dla 
śmiertelników niebo jest niczym za-
mknięte osiedle, i to na dodatek takie, 
do którego zazwyczaj nie da się zajrzeć 
przez płot. Jest to jeden z wielu powo-
dów stojących za podziwem, który 
wzbudzają doświadczenia śmierci. Wy-
daje się, że pozwalają nam one spoj-
rzeć „boskim okiem” na to, co czeka 
na nas po drugiej stronie – zabierają 
nas na granice wszechświata.

Cechy doświadczenia 
śmierci
Pomimo, że nie jest to ściśle naukowy 
termin, istnieje pewna zgoda w kwe-
stii tego, co oznacza „doświadczenie 
śmierci”. Musi ono oczywiście zacho-
dzić w „kontekście bliskim śmierci”, 
a więc w sytuacji, w której istnieje 
zagrożenie życia. Większość z osób, 
które badały doświadczenia śmierci 
lub dyskutowały na ich temat zgadza 
się, że aby zaliczyć dane doświadcze-
nie do tej kategorii, musi ono zacho-
dzić wtedy, gdy dana osoba nie jest 
przytomna i spełnia większość z wy-
mienionych poniżej wymagań:

   eksterioryzacja (ang. out-of-body 
experience), w trakcie której ma się 
poczucie unoszenia się nad swoją 
fizyczną formą oraz widzenia swo-
jego ciała wraz z jego otoczeniem;

   przegląd całego naszego dotych-
czasowego życia;

   przeprowadzenie przez bliską 
zmarłą osobę lub czczoną postać re-
ligijną do „zamkniętego” wymiaru 
(światło w tunelu, ogrodzona prze-
strzeń, druga strona rzeki).

Wiele osób, które miało doświad-
czenie śmierci twierdziło później, że 
doznało głębokiej przemiany – za-
częli mniej obawiać się śmierci, stali 
się bardziej uduchowieni i „prospo-
łeczni” (w tym bardziej skupieni na 
moralności).

Tego typu doświadczenia były zgła-
szane w różnych okresach historycz-
nych i w różnych kręgach kulturowych. 
Platon opisał jedno z nich w Państwie, 
nadając mu postać mitu Era. Różnią 
się one w zależności od sytuacji życio-
wej danej osoby, jej religii oraz kul-
tury, lecz pojawiają się w nich również 
pewne elementy wspólne. Przykła-
dowo, postacie religijne mogą się róż-
nić – chrześcijanin widziałby posta-
cie powiązane z chrześcijaństwem, 
buddysta postacie powiązane z bud-
dyzmem, hindus postacie powiązane 
z hinduizmem itd. Jednak na głęb-
szym poziomie pojawia się motyw 
pokierowania przez szanowane po-
staci, czy podróż w nieznane wraz ze 
swoim zaufanym mentorem. Tym ra-
zem jest to podróż, która może wyda-
wać się jedną z najtrudniejszych– po-
dróż od życia do śmierci. Posiadanie 
kochającego przewodnika w trakcie 
naszej ostatniej podróży, czy też w jej 
ostatnim etapie wydaje się czymś, co 
łączy ludzi na głębokim poziomie.

Interpretacja 
nadprzyrodzona
W literaturze popularnej doświad-
czenia śmierci są prawie zawsze in-
terpretowane w sposób nadprzyro-
dzony. Są one interpretowane jako 
pokazanie (lub „udowodnienie”), że 
umysł nie jest tym samym co mózg, 
że może on przetrwać koniec funk-
cjonowania mózgu oraz że umysł ma 
kontakt z jakiegoś rodzaju „niebiań-
skim”, czy niefizycznym wymiarem. 
Tytuły popularnych książek o do-
świadczeniu śmierci głoszą, że „niebo 
istnieje”, lub że mamy „dowód ist-
nienia nieba”. Doktorzy medycyny 
i neuronaukowcy piszący na ten temat 
twierdzą, że doświadczenia śmierci 
zapewniają „dowód życia po śmierci” 
i „świadomości poza życiem”. Myślą 
o nich jako o biletach w obie strony 

do Dobrego Miejsca – swoistej wy-
cieczce po zaświatach.

Dwa znaczenia słowa 
„prawdziwe”
Zwolennicy nadprzyrodzonej inter-
pretacji doświadczeń śmierci podkre-
ślają, że są one „prawdziwe”. Książka 
Dowód autorstwa Ebena Alexandra za-
wiera nawet rozdział zatytułowany Ul-
trarzeczywistość. Nie przeczę, że wielu 
ludzi naprawdę przeżywa doświad-
czenie śmierci w opisany sposób. Na-
prawdę mają tego typu doświadczenia, 
tak samo jak ludzie naprawdę mają 
sny. Doświadczenia śmierci są więc 
prawdziwe w sensie „autentyczne” – 
naprawdę mają one miejsce. Nikt nie 
powinien temu zaprzeczać – w prze-
ciwnym razie okazałby braku sza-
cunku dla osób, które szczerze opo-
wiedziały o swoich doświadczeniach.

Jest jednak inne znaczenie słowa 
„prawdziwe”: trafnie opisujące rzeczy-
wistość. Czy doświadczenia śmierci 
interpretowane dosłownie stanowią 
trafne opisy zewnętrznej rzeczywi-
stości? Jest to całkiem inne pytanie. 
Nie należy przeskakiwać od pierw-
szego rozumienia słowa „prawdziwe” 
do drugiego, jak czyni to wielu zwo-
lenników nadprzyrodzonej interpreta-
cji. Doświadczenia śmierci naprawdę 
zachodzą. Nie możemy jednak na tej 
podstawie wnioskować, że trafnie opi-
sują one rzeczywistość, gdy przedsta-
wiają przejście do niefizycznego wy-
miaru pod przewodnictwem naszych 
zmarłych bliskich.

Kluczowe pytanie brzmi następu-
jąco: Czy doświadczenia śmierci są do-
wodem na istnienie nieba lub piekła? 
Nie wydaje mi się, że tak jest. Żaden 
z argumentów nie jest przekonujący. 
Istnieją wyraźne i barwne sny i halu-
cynacje. Istnieją głębokie i transfor-
mujące doświadczenia powodowane 
przez zażycie substancji psychoaktyw-
nych. Wszystkie te doświadczenia są 
w swojej treści „ultrarzeczywiste”. Jest 
to znana cecha każdego doświadczenia 
duchowego, a doświadczenia śmierci 
są rodzajem takiego doświadczenia. 
Na całym świecie można znaleźć ludzi 
ze szczerym i niezachwianym przeko-

Hieronim Bosch,  
Wzniesienie błogosławionych do raju

Czy doświadczenia 
śmierci są prawdziwe?
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naniem o prawdziwości ich religii, ale 
z owej szczerości i niezachwiania nie 
wynika, że ich przekonania religijne są 
(w dosłownej interpretacji) prawdziwe. 
Jak one wszystkie mogłyby być praw-
dziwe, biorąc pod uwagę zasadnicze 
różnice między nimi? Analogicznie 
jest z doświadczeniami śmierci.

Problem fałszywych 
autorytetów
Argumenty za nadprzyrodzoną inter-
pretacją doświadczeń śmierci są rażąco 
problematyczne. Wielu z najbardziej 
znanych zwolenników tej interpreta-
cji to lekarze. Wśród nich można zna-
leźć Ebena Alexandra będącego neu-
rochirurgiem, kardiologa Pima van 
Lommela i onkologa Jeffreya Longa. 
Należy podkreślić, że ich konkluzje są 
natury filozoficznej, a nie medycznej. 
Twierdzenia, według których umysł 
jest bytem oddzielnym od ciała i ma-
jącym kontakt z niebiańskim wymia-
rem wyraźnie nie należą do zakresu 
medycyny i tym samym lekarze nie 
mają w tej sprawie autorytetu. Zajmują 
się w końcu fizjologią, a nie filozofią. 
Ufam mojemu lekarzowi w przypadku 
interpretacji wyników morfologii krwi, 
ale nie w sprawie twierdzenia, że moja 
dusza opuściła ciało w trakcie ogól-
nego znieczulenia. Można się dziwić, 
że niektórzy lekarze stosują tak homeo-
patyczne dawki logiki. Cierpią oni na 
swoiste widzenie tunelowe.

Interpretacja  
naturalistyczna
Z pewnością chcielibyśmy mieć bar-
dziej wiarygodną interpretację do-
świadczeń śmierci, w której są one 
prawdziwe w obydwu sensach: rzeczy-
wiście zachodzą i trafnie opisują, co się 
stanie. Proponuję więc, by intepreto-
wać doświadczenia śmierci w pierw-
szej kolejności i fundamentalnie jako 
dotyczące naszej podróży od życia do 
śmierci – naszego umierania. Więk-
szość doświadczeń śmierci przedstawia 
podróż do wyobrażonego zamkniętego 
wymiaru, a nie udane przejście do tego 
wymiaru. Tak jak w literaturze poru-
szającej temat wiecznego życia, takiej 
jak starożytny Epos o Gilgameszu, mit 

o Tantalosie, czy w oderwanych od 
rzeczywistości poszukiwaniach Fon-
tanny Młodości, choć zbliżamy się do 
celu, ostatecznie spotyka nas porażka. 
Przy doświadczeniach śmierci pod-
chodzimy do bram, ale nie możemy 
przez nie przejść, docieramy do sa-
mych granic wszechświata, ale tam 
też się zatrzymujemy.

Doświadczenia śmierci nie poka-
zują, że istnieje życie po śmierci, ale 
że istnieje możliwość dobrej śmierci, 
w towarzystwie ludzi, którzy nas ko-
chają. Możemy umrzeć w sterylnych 
i zimnych szpitalach – samotni (ist-
nieją doświadczenia śmierci o nega-
tywnym wydźwięku). Możemy też 
umrzeć otoczeni przez bliskie nam 
osoby. Doświadczenia śmierci są więc 
prawdziwe w obu znaczeniach tego 
słowa. Rzeczywiście się zdarzają, i traf-
nie opisują owe możliwości. Są ważne, 
ponieważ przypominają nam o moż-
liwości dobrej śmierci. Nie musimy 
popadać w żadną ze skrajności – ani 
tą, że doświadczenia śmierci się nie 
zdarzają, ani tą, że dowodzą istnienia 
nieba. Wskazują nam one to, co piękne 
i głębokie w śmierci. Dają nam praw-
dziwą, a nie fałszywą nadzieję, gdy 
docieramy do kolejnego etapu naszej 
podróży, cokolwiek miałby nam on 
przynieść. 

Tłumaczenie: Michał Bachanek

Are ‘Near-Death Experiences’ Real?, „The New York 
Times” 13 lutego 2020. Przekład za zgodą Autora.
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Doświadczenia śmierci nie mogą udowodnić istnienia nieba lub piekła, ale mogą dać nam nadzieję.
Hieronim Bosch, Ogród rozkoszy ziemskich
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