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o. prof. Jacek Salij  

 

Życie ludzkie od poczęcia święte 

I. Św. Jan Paweł II o świętości życia ludzkiego 

 

Zacznę od przypomnienia stanowczej, bezwarunkowej, wypowiedzianej 

w niezwykle uroczystym tonie, w jakim zazwyczaj ogłaszane są dogmaty, 

deklaracji, jaka znalazła się w numerze 57 encykliki św. Jana Pawła II 

Evangelium vitae (odtąd EV): „mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi i 

jego Następcom, w komunii z biskupami Kościoła Katolickiego, potwierdzam, 

że bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem 

głęboko niemoralnym”. 

Z taką samą stanowczością i w tym samym uroczystym tonie Jan Paweł II 

napiętnował w tej swojej encyklice zarówno aborcję (EV 62), jak eutanazję (EV 

65). Przypomnijmy przynajmniej pierwszą z tych wypowiedzi: „mocą władzy, 

którą Chrystus udzielił Piotrowi i jego Następcom, w komunii z Biskupami –    

którzy wielokrotnie potępili przerywanie ciąży, zaś w ramach wspomnianej 

wcześniej konsultacji wyrazili jednomyślnie – choć byli rozproszeni po świecie 

– aprobatę dla tej doktryny – oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to 

znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem 

moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej”. 

W encyklice znalazło się szereg sformułowań i stwierdzeń radykalnych, 

jakich w debatach publicznych zazwyczaj się unika. Autor encykliki nie 

zamierzał ograniczać się do przedstawienia katolickiego stanowiska w debacie 

publicznej na temat szacunku do życia ludzkiego. Wobec narastającej w naszych 

czasach zgody na zabijanie niewinnych istot ludzkich, Jan Paweł II chciał 

mocno, tonem Jana Chrzciciela, zawołać, że prawo wszystkich istot ludzkich do 
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życia wynika nie z wyznaniowych założeń takiej czy innej religii, ale zapisane 

jest w samym naszym człowieczeństwie.  

Szczególnie mocno wybrzmiał w encyklice protest przeciwko 

skorumpowaniu medycyny i prawa, które dały się wciągnąć do współpracy w 

zabijaniu najsłabszych, mimo że z samej swojej natury powinny ich chronić. 

Medycyna „staje się coraz częściej narzędziem czynów wymierzonych przeciw 

człowiekowi i tym samym zniekształca swoje oblicze, zaprzecza samej sobie i 

uwłacza godności tych, którzy ją uprawiają” (EV 4). 

Równie stanowczo protestuje Jan Paweł II przeciwko takiemu prawu, 

które zapewnia bezkarność zabijania, zamiast narażonych na zabicie brać w 

obronę: „Prawo przestaje być prawem, kiedy nie jest już oparte na mocnym 

fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli 

silniejszego. (...) W rzeczywistości mamy tu do czynienia jedynie z tragicznym 

pozorem praworządności, zaś ideał demokratyczny (...) zostaje zdradzony u 

samych podstaw. Czyż można mówić o godności każdej osoby, kiedy pozwala 

się na zabijanie tej najsłabszej i najbardziej niewinnej? W imię jakiej 

sprawiedliwości poddaje się osoby najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji, 

uznając niektóre z nich za godne obrony, a odmawiając tej godności innym? (...) 

Rewindykacja prawa do przerywania ciąży, dzieciobójstwa i eutanazji oraz 

prawne jego uznanie jest równoznaczne z przyjęciem wynaturzonej i nikczemnej 

wizji ludzkiej wolności: z uznaniem jej za absolutną władzę nad innymi i przeciw 

innym” (EV 20). 

Z punktu widzenia ustawodawstwa szczególnie znamienny jest numer 73 

encykliki, w którym papież podjął pytanie, jak powinien zachować się 

parlamentarzysta w sytuacji, kiedy nie da się uchwalić ustawy konsekwentnie 

antyaborcyjnej i realnie możliwe jest uchwalenie jedynie takiej ustawy, która 

przynajmniej istotnie ograniczy liczbę legalnych aborcji. Czy parlamentarzysta, 

głosując za przyjęciem takiej ustawy, nie przyczynia się w ten sposób do 

umocnienia w społeczeństwie moralnie nagannego przeświadczenia, jakoby 
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aborcja była niekiedy rozwiązaniem słusznym, a w każdym razie 

usprawiedliwionym? 

Spróbujmy uważnie przestudiować stanowisko Jana Pawła II na ten 

temat
1
. Przypisywanie mu poglądu, jakoby należało cieszyć się z ustawy 

względnie antyaborcyjnej i zrezygnować z dążeń do ustanowienia prawa 

konsekwentnie antyaborcyjnego, jest nadinterpretacją papieskiej wypowiedzi.   

Otóż koniecznie trzeba zauważyć, że swoje rady dla parlamentarzystów, 

jak powinni się zachować w trakcie kształtowania i uchwalania ustawy tylko 

względnie antyaborcyjnej, Jan Paweł II poprzedził jasnym przypomnieniem 

trzech następujących zasad: 

1) „Przerywanie ciąży i eutanazja są zbrodniami, których żadna ludzka 

ustawa nie może uznać za dopuszczalne”.  

2) „Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla 

sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej 

powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia”. 

3) „W przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo 

dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do 

niego stosować ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej 

przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w 

głosowaniu”. 

Dopiero na fundamencie tych trzech zasad czymś moralnie 

usprawiedliwionym jest głosowanie na rzecz takiej ustawy antyaborcyjnej, która 

jednak dopuszcza jakiś margines legalnych aborcji: „W sytuacji, kiedy nie jest 

możliwe odrzucenie ani całkowite zniesienie ustawy o przerywaniu ciąży, 

parlamentarzysta, którego osobisty absolutny sprzeciw wobec przerywania ciąży 

jest jasny i znany wszystkim, postąpi słusznie, udzielając swego poparcia 

propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy”. 

                                                 
1
 Por. cykl artykułów na temat EV nr 73: Ethos 2003 nr 61-62.  
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Zauważmy dwa warunki, jakie – zdaniem Papieża – powinny być 

spełnione, ażeby parlamentarzyście wolno było tak właśnie się zachować:        

1) uchwalenie ustawy konsekwentnie antyaborcyjnej nie jest w danej sytuacji 

możliwe, 2) parlamentarzysta nie ukrywa swojego radykalnego sprzeciwu 

wobec wszelkiej aborcji. 

Jak widzimy, cały problem Autor encykliki ustawia w duchu tradycyjnych 

rozstrzygnięć na temat mniejszego zła. Mianowicie nigdy nie wolno nam, pod 

pozorem wyboru mniejszego zła, czynić zła moralnego; jedyna sytuacja, kiedy 

takie zło wolno nam wybrać, dotyczy zła czynionego przez kogoś innego, kogo 

nie potrafimy przed czynieniem zła powstrzymać, a od nas zależy jedynie to, 

czy uczyni on zło mniejsze czy też większe. Jeśli na przykład bandyta realnie 

daje nam do wyboru: „pieniądze albo życie”, wówczas powinniśmy się tak 

zachować, aby raczej nas obrabował niż zabił, mimo że rabunek również jest 

bardzo ciężkim grzechem. W przypadku teraz przez nas omawianym, 

parlamentarzysta, zdecydowanie przeciwny wyjęciu jakichkolwiek dzieci spod 

ochrony prawa, może jedynie przyczynić się do tego, ażeby prawo chroniło 

przynajmniej jak największą liczbę dzieci. 

Słuszność tej interpretacji potwierdza ostatnie zdanie owego 73 numeru 

encykliki: „Tak postępując bowiem, nie współdziała się w sposób niedozwolony 

w uchwalaniu niesprawiedliwego prawa, ale raczej podejmuje się słuszną i 

godziwą próbę ograniczenia jego szkodliwych aspektów”. 

To jeszcze dodajmy, że Jan Paweł II zdecydowanie potępiał również 

aborcję eugeniczną i w ogóle wszelkie zabijanie dziecka poczętego: 

„Mentalność eugeniczna dopuszcza selektywne przerywanie ciąży, aby 

zapobiegać narodzinom dzieci dotkniętych przez różnego rodzaju anomalie. 

Tego rodzaju mentalność jest haniebna i w najwyższym stopniu naganna, 

ponieważ rości sobie prawo do mierzenia wartości ludzkiego życia wyłącznie 

według kryteriów <normalności> i zdrowia fizycznego, otwierając tym samym 

drogę do uprawomocnienia także dzieciobójstwa i eutanazji” (EV 63). 
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Sądzę, że Jan Paweł II tylko w jednym przypadku zastanawiałby się nad 

tym, czy wolno podjąć próbę naprawy prawa, które wprawdzie nie chroni 

wszystkich dzieci, chroni jednak ogromną ich większość – gdyby istniało 

poważne ryzyko, że próba ta skończy się zmianą prawa na jeszcze gorsze. 

 

II. Różne działania w obronie najsłabszych  
 

Dalszą część mojego wystąpienia pragnę poświęcić innym niż 

legislacyjne próbom ograniczenia aborcji eugenicznych. Nawet gdyby udało się 

uchwalić prawo konsekwentnie antyaborcyjne, działania w tym kierunku byłyby 

niezbędne. Tym bardziej będą one potrzebne, jeżeli próba na rzecz objęcia 

ochroną prawną wszystkich dzieci poczętych skończy się niepowodzeniem lub 

w ogóle nie zostanie podjęta. 

Różne działania na rzecz ocalenia tych dzieci, których obecna ustawa nie 

chroni, już teraz są w naszym społeczeństwie podejmowane. Zarazem z całą 

pewnością można i powinno się zrobić tu wiele więcej. Od tego, czy uda nam 

się na skalę społeczną ukształtować większą życzliwość dla tych poczętych 

dzieci, które są dyskryminowane przez obecnie obowiązujące u nas prawo, 

zależy poziom aprobaty dla projektów zmiany prawa na ich korzyść, a także 

przyszłej aprobaty dla samego prawa, jeżeli takie zostanie uchwalone. 

Sprawiedliwe prawo ma tym więcej mocy i powagi, im więcej obywateli daje 

mu poparcie w swoich poglądach i postępowaniu. 

Ograniczę się do postulatów najbardziej elementarnych: 

 

1. Troska o język 

Nieraz nawet nie zdajemy sobie sprawy z tej ukrytej, a może nawet 

otwartej pogardy, jaka cechuje niektóre nasze wypowiedzi na temat dzieci 

jeszcze nieurodzonych, a już naznaczonych jakąś poważną 

niepełnosprawnością, zwłaszcza niepełnosprawnością umysłową. Magdalena 

Gawin, która opracowała historię polskiego ruchu eugenicznego, przypomniała 

pełen pogardy i agresji ton, w jakim argumentowano na rzecz aborcji 
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eugenicznej: „Dość mnożenia debilów, epileptyków, idiotów, kretynów 

zaludniających nasze zakłady lecznicze i wychowawcze, dość milionowych 

obciążeń budżetu naszego państwa na utrzymanie tego niepożądanego 

szkodliwego przyrostu bezwartościowych jednostek, których już są tysiące"
2
. 

Dzisiaj obrońcy aborcji eugenicznej raczej unikają języka aż tak 

agresywnego, jednak tego, co dla postawy agresywnej istotne, się nie wyrzekają 

– niezmiennie twierdzą, że dziecko, które mogłoby się urodzić z jakimś 

poważnym upośledzeniem, wolno zabić. Po straszliwych zbrodniach, których w 

imię eugenicznych ideałów dopuszczono się w Trzeciej Rzeszy, zbrodniach 

potępionych przez cały cywilizowany świat, możliwość aborcji eugenicznej jest 

broniona niby ostatnia reduta tej niegodziwej medycyny, która chce usuwać 

choroby poprzez usunięcie chorego. 

Niedopuszczenie do urodzenia dziecka, u którego badania prenatalne 

wykryły jakąś poważną chorobę, bywa niekiedy przedstawiane jako 

wyświadczone temu dziecku dobrodziejstwo. „Miałoby się przez całe życie 

męczyć – słyszy się nieraz takie pseudohumanitarne argumenty – to lepiej żeby 

się w ogóle nie urodziło”. Porażająca bezczelność tego argumentu każe 

przywołać ironiczną uwagę Adama Asnyka, że „król Herod dobrodziejem był 

dla sierot”. Nigdy dość przypominania, że zgoda na przemoc wobec 

najsłabszych jest czymś szczególnie nieludzkim. Otóż zgoda na aborcję 

eugeniczną jest nie tylko agresją skierowaną przeciwko tym, którzy są w jej 

wyniku zabijani. Jest również agresją przeciwko tym wszystkim, którzy się 

urodzili obarczeni jakąś ciężką chorobą, a również przeciwko tym wszystkim, 

którzy starają się otoczyć chore dzieci pełną miłości solidarnością.. 

Dobitnie wyraziła to pani Andrea Halder, osoba dotknięta zespołem 

Downa, uczestniczka apelu „Nie zabijajcie nas”, jaki w grudniu 2003 r. 

Europejskie Stowarzyszenie Osób z Zespołem Downa skierowało do Parlamentu 

                                                 
2
 Magdalena Gawin, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (1880-1952), 

Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa 2003 s. 304. 



 7 

Europejskiego. Pani Halder wypowiedziała wtedy słowa naprawdę wstrząsające: 

„Ile razy słyszę, że stwierdzenie u dziecka zespołu Downa jest podstawą do 

aborcji, tyle razy czuję się tak, jakbym była atakowana osobiście. To tak jakby 

mówiono do mnie: Również ciebie byśmy usunęli, tylko nie spostrzegliśmy się 

w porę, że masz zespół Downa”. 

Spróbujmy zinterpretować to przejmujące świadectwo osoby z zespołem 

Downa. To oczywiste, że zgoda na aborcję eugeniczną, czyli zgoda na zabijanie 

niewinnych istot ludzkich, domaga się jakiegoś usprawiedliwienia. Dawni 

działacze ruchu eugenicznego – również w krajach demokratycznych, nie tylko 

w hitlerowskich Niemczech – twierdzili, iż życie tych zabijanych byłoby 

bezwartościowe. Dzisiaj nie da się już aż tak otwarcie okazywać pogardę całej 

grupie niewinnych istot ludzkich. Niestety, wielu z nas pogardy dla najsłabszych 

z serc swoich nie wyrzuciło, tyle tylko, że podlewa ją zakłamanym 

współczuciem dla rodziców takich dzieci, a nawet dla samych dzieci, których 

zabicie przedstawiane jest jako akt miłosierdzia. Otóż dopóki tej, często 

bezwiednej, pogardy nie zdemaskujemy i się od niej nie odetniemy, aborcja 

eugeniczna wciąż będzie znajdowała wśród nas swoich zwolenników. 

 

2. Kontrolujmy nasze lęki 

Jeżeli zależy nam na eliminowaniu poparcia dla aborcji eugenicznej, 

jeszcze jedno zjawisko negatywne trzeba zobaczyć i jakoś ucywilizować. Mam 

na myśli lęk przed urodzeniem dziecka poważnie chorego, a zwłaszcza 

naznaczonego upośledzeniem umysłowym. Ten lęk trzeba jakoś zrozumieć. 

Rodzice, a zwłaszcza każda matka chciałaby urodzić dziecko zdrowe. Jest 

jednak coś nieludzkiego w tym, że kiedy urodzi się dziecko z jakimś poważnym 

upośledzeniem, przyjmowane jest ono jako wielkie nieszczęście.  

Owszem, trudno dziwić się temu, że w pierwszym odruchu rodzice pytają: 

Dlaczego właśnie nam się takie dziecko urodziło? Za jakie grzechy nas to 

spotkało? Jednak odpowiedzialni rodzice starają się ten egocentryczny odruch 
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przezwyciężyć. Nieszczęściem nie jest dziecko, ale jego choroba, jego 

upośledzenie. Dziecko jest darem Bożym. Pytanie naprawdę ważne, jakie trzeba 

sobie wówczas postawić, brzmi następująco: Co mamy zrobić, aby przyjąć 

nasze dziecko nie jako dopust Boży, ale jako dar Boży? Bo dziecko jest darem 

Bożym. Sam Bóg jest poręczycielem niewyobrażalnie wielkiego sensu, jaki ma 

życie każdego dziecka, każdego dziecka bez wyjątku, również dziecka z 

upośledzeniem umysłowym. Dziecku, każdemu dziecku, należy się miłość, a 

jego rodzicom należy się wsparcie w realizowaniu ich trudnego rodzicielstwa.  

Dziecko z Downem, a również dziecko naznaczone upośledzeniem 

jeszcze głębszym, dziecko którym tak łatwo wzgardzić, jest szczególnie 

uprzywilejowanym świadkiem naszej ludzkiej godności. Bo kiedy rodzi się 

zwyczajne dziecko, to o tym, co najważniejsze, nieraz się nie pamięta – ludzie 

się cieszą, że się urodziło i że jest takie zdrowe, zgrabne, takie inteligentne itd. 

Natomiast w przypadku dziecka upośledzonego wszystko inne usuwa się w cień 

– czymś najważniejszym staje się to, że urodziło się ludzkie dziecko, że urodził 

się CZŁOWIEK! 

Przypomnijmy jeszcze te niezwykłe słowa Pana Jezusa: „Kto by przyjął 

jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”. Te słowa odnoszą się do 

każdego dziecka, ale nie ma wątpliwości, że odnoszą się one najszczególniej do 

dziecka, które bywa odtrącane, nie rozumiane, izolowane. „Kto by przyjął jedno 

takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”. A zarazem niezwykle ostro 

powiedział Pan Jezus, że gdyby ktoś skrzywdził jedno z tych dzieci, to lepiej 

żeby kamień młyński mu zawieszono u szyi i utopiono w morzu.  

Każde dziecko upośledzone jest żywym świadkiem tej prawdy, że 

naszego człowieczeństwa nie stanowią osiągnięte sukcesy, ani poziom 

inteligencji, ani nabyte umiejętności. Największa wartość człowieka polega na 

tym, że jest on człowiekiem. A jeżeli człowiekiem – to znaczy kimś 

zasługującym na to, żeby go kochać. Co więcej, zdolnym do tego, żeby innych 

obdarzać miłością.  
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Ludzi, którzy z tym problemem zetknęli się tylko z daleka, trzeba może 

przekonywać, jak autentycznie dzieci czy dorośli z upośledzeniem umysłowym 

potrafią kochać. Rodzice tych dzieci, którzy je naprawdę kochają, mogliby nam 

długo opowiadać o tym, ile prawdziwej miłości jest w ich dziecku. Dzieci, które 

przyzwyczailiśmy się protekcjonalnie nazywać upośledzonymi, nieraz kochają o 

wiele głębiej, o wiele autentyczniej niż tak zwani „normalni”. 

Toteż nigdy dość przypominania, że rodzice, którzy przyjęli i kochają 

swoje dotknięte umysłową niepełnosprawnością dziecko, wykonują wielką 

pracę duchową na rzecz ludzkiej godności nas wszystkich. To dzięki nim na 

skalę społeczną coraz więcej rozumiemy to, o czym już mówiłem: że nigdy nie 

jest nieszczęściem to, że urodziło nam się dziecko niepełnosprawne; 

nieszczęściem jest to, że dziecko, które nam się urodziło, jest niepełnosprawne. 

Jeśli to zrozumiemy, rzadziej będziemy je ranić komunikatami, jakoby takie 

dziecko było człowiekiem niepełnowartościowym, wybrakowanym. 

Na szczęście, tysiące rodziców, dziadków, braci i sióstr osób dotkniętych 

umysłową niepełnosprawnością świadczy o tym, że potrafią one kochać nie 

tylko podobnie jak my, tzw. ludzie normalni, ale nieraz o wiele głębiej niż my, 

czyściej, z większą bezinteresownością. 


