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Jacek M A Z U R K IE W IC Z

NIESTETY... POLITYKA*
Ksiezka Michela Schooyansa jest
pierwsze publikacje poswi^cone polity
cznym uwiktaniom i aspektom aborcji,
ktora ukazala si$ po polsku. Podzielona na osiemnascie rozdzialow, zaopatrzona w obszerne przypisy oraz pokazne bibliografi^, nadto przepi^knie wydana, jest prawdziwym darem jej edytorow. Niesie ze sobe wiele frapujecych obserwacji, inspirujecych pytari,
oraz jakze niekiedy niedocenianych
wskazowek dla tych, ktorym bliska jest
idea pro-life. Zatrzymajmy si^ wi^c
przynajmniej przy niektorych kwestiach.
O ewolucji poj^cia sprawiedliwosci
- samego poj^cia, a nie sprawiedliwoSci - interesujeco pisze Schooyans w rozdziale II. Ten rozdzial stanowi a rebours niezle wprowadzenie do jakze tu
aktualnej problematyki subiektywnosci
poj^cia dobra i obiektywnoSci dobra
samego. Wielka zdobycz (czy rzeczywiscie tylko Zachodu?) rozr6zniania
mi^dzy prawami czlowieka a prawem
pozytywnym, po ponad dwu stuleciach
nadawania
jurydycznego
ksztaltu
pierwszym, absurdalnie zaowocowala
tym, ze owe czlowiecze prawa gdzies
si^ koniec koricow zapodziaty. Wi^cej
nawet, przyznajec bowiem panstwu
prawo decydowania o tym, co jest pra
wem czlowieczym, nader trafnie uderzono w kr^goslup przede wszystkim

zachodniej cywilizacji. I na tym tie widac rachitycznosc takze polskiej insty
tucji rzecznika praw obywatelskich:
tylko obywatelskich, nie az czlowieczych... Nic wi^c dziwnego, ze prawnicy broniecy dzis w Ameryce Lacinskiej
czlowieka narodzonego, w przyszlosci
bye moze takze nasciturusa, zmuszeni
se si^gac po analogie do ustawodawstwa przewidujecego ochron^ zwierzet,
miejscami (to prawda, ze niezwykle
rzadko, lecz jednak niekiedy) bardziej
humanitarnego!1
Rozdarcie moraine, na ktorym
opiera si$ postawa proabortywna, antynomia mi^dzy tak cz^sto trwozliwe,
niekiedy wr^cz obsesyjne pasje zycia,
a r6wnoczesnie aprobate dla bezzensownej prenatalnej smierci, nie jest niczym specyficznym dla medycyny (roz
dzial III). To bowiem dotyczy wspolczesnie calej naszej cywilizacji. Jakze
wi^c dziwic si$, ze autor ukazuje oblud$ tych, ktorzy godze si^ na holocaust
pocz^tych, a boje si$ nawet filmowych
obrazow dokumentujecych los tych
dzieci. Swoje droge, owa po trosze histeryczna obawa - to mimo wszystko

1
Przed laty, po wykladzie w jednym z
bydgoskich koscio!6w, podszed! do mnie
mlody czlowiek, ktory przedstwil si$ jako hodowca owiec. Powiedzial, ze zgodnie z dalej
obowijjzujijcym przepisem z okresu mi^dzywojnia, aborcja jest w Polsce zakazana. Zakaz ten dotyczy jednak tylko owiec, ktore
*
M . S c h o o y a n s , Aborcja a polityka ,chciano by abortowa^ w celu uzyskania najLublin 1991, ss. 244, Instytut Jana Pawla II
delikatniejszych, poszukiwanych karakulowych sk6r.
K U L.
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dobry objaw. Choc nie zawsze budz^cy
uzasadnione nadzieje...**
Podkreslajjjc hybrydalny charakter
prawa, z jednej strony zawieraj^cego
konstytucyjne
deklaracje
ochrony
dziecka poczetego, z drugiej zas coraz
bardziej dopuszczaj4cego aborcje, autor zwraca uwage, iz nie sposob bagatelizowac tego, ze aborcyjna rzeczywis
tosc przelamuje istniej^ce jeszcze,
szcz^tkowe zakazy aborcji (rozdzial
IV). Swiadczy to o tym, ze i owe
ochronne okruchy wymagaj^ pozanormatywnych uzupelnieri. Oezywiste, ze
celem ich winno bye spoleczne dzialanie wspieraj^ce rodzicielskie „tak” dla
kazdego poczetego czlowieka. A to
przeciez zasadniczo odmienny kierunek anizeli ten, w ktorym zmierzaj^
aborcjonisci Z4daj 4cy, aby nieporadne
prawo, nad4zaj^c za „ewolucj 4" obyczajow, po prostu sic samo unicestwito.
Stricte politycznej problematyki
dotyka Schooyans, gdy zauwaza, ze
ustawow4 legalizacje aborcji poprzedza wymuszanie uchylenia s4dowej
othrony nasciturusa (rozdzial V )3.
Najnowszym i jakze wymownym przykladem stanie sic tu prawdopodobnie
casus irlandzki. Trudno nie dostrzec,
ze owa metoda niesie ze sob4 zagrozenia strukturalne - wskazuje, w jaki
sposob obalac to, co jest jednym z filarow wymiaru sprawiedliwosci4. Poz2 Ponoc Himmler zemdlat podczas projekcji kroniki przedstawiajacej egzekucje
hrabiego Ciano...
3 Na marginesie: uzasadnione wqtpliwosci budzic moze zaliczenie do pozytywistow
prawnych Leona Duguita (s. 71, przypis 10).
4 Wbrew autorowi uwazam jednak, ze
de casu ad casum niezbedna jest preponderancja sgdowego werdyktu nad ustawowym zapisem. Chodzi tylko o to, jakim wartosciom
ona sluzy.

niejsze prawne usankejonowanie podzialu istot ludzkich na rozne kategorie jest tylko postawieniem normatywnej kropki nad „i” . Dodajmy, ze bar
dzo
podobny proces poprzedzal
uchwale nie przez Sejm PRL aborcyjnej ustawy z 27 IV 1956 r. Powtorzmy
tez za Schooyansem, ze sama depenalizacja tzw. przerywania ci4zy, za ktor4
opowiadaj 4 sic nie tylko zwolennicy
dopuszczalnosci aborcji, jest w tej sytuacji nie pocz4tkiem, lecz koricem ich
batalii.
Nie podzielam opinii, ze lekturc
tej ksi4zki dobrze jest rozpocz 4c od
rozdzialu VI, poswieconego krolowi
Baudouinowi i jego „nie” . Trudno poj4C, jak mozna bylo zbyc milczeniem
krolewsk 4 prosbc «o znalezienie prawnego rozwi4zania godz 4cego prawo
Krola do odmowy na dzialanie wbrew
wlasnemu sumieniu z koniecznosci4
sprawnego funkcjonowania demokra
cji parlamentarnej” (s. 78). I to ma
bye stanowcze „nieM? Troska o dziecko
poczete czy przede wszystkim troska o
spokoj wlasnego sumienia? Okazuje
sic, ze nie tylko bohaterom bajki o no
wych szatach cesarza ciezko przychodzi powiedziec to, co widac golym
okiem.
Autor ma racje, gdy twierdzi, ze
dezinformacja byla i jest podstawowym instrumentem w walce o legalizaeje aborcji (rozdzial IX). Dotyczy to
tak imponderabiliow (np. kategorii
wolnosci), jak i statystycznych szczego16w (np. liczby aborcji w okresie poprzedzaj 4cym jej legalizacje). Jakze
dobrze znamy to takze z naszej prasy
(„dans pression, il y a presse” , czyli „w
slowie presja jest prasa” - pisal Y.
Malinas). A swoj 4 drog4 dezinformowani nierzadko oczekuj 4 takiej wlas
nie strawy. Nie zawsze wiadomo, gdzie
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jest granica mi^dzy dezinformacyjns
podazs a popytem.
To zrozumiale, ze w tej sytuacji
nie tylko samo slowo, ale takze j^zyk
stal sis narz^dziem wykorzystywanym
w promocji idei aborcji: programowa
hipotetycznosc ssdow, sofistyczna metoda, swoista nowomowa, choc nierzadko o bardzo starej proweniencji
(rozdzial X). To frapujgca obserwacja,
ze w zasadzie takze caly j^zyk polski
odwrocil si^ od pocz^tego czlowieka5.
Gdybym mial proponowac lekture tej
ksiszki inaczej niz od poczstku, zach^calbym do rozpocz^cia jej wlasnie od
tego rozdzialu. Moze dlatego, ze nie
dotyka on kwestii politycznych w tradycyjnym tego slowa znaczeniu, jest
jedns z najlepszych jej partii6.
Troche rozczarowatem sie podczas
lektury kilku rozdzialow nast^pnych.
Jakze ciekawe i wazkie zagadnienie
okoloaborcyjnego wypaczenia socjalizmu i liberalizmu zostalo tu jeno musni^te (rozdzial XI). Sksdinsd znany
polskiemu czytelnikowi „wklad niektorych chrzescijan w prenatalny holo
caust” potraktowany zostal z zadziwiajscs powscisgliwoscis (rozdzial XII).
W kraju, gdzie kazdy slyszal, aby „zlo
dobrem zwyci^zac” , nie dla wszystkich
przekonywajsco brzmis dywagacje o powiedzmy sobie - „troszke dobrym
mniejszym zlu” (rozdzial XIII). Natomiast kolejny rozdzial warto przeczytac chocby dla jednego lapidarnego

5 Zwracalem na to uwags, zresztjj nie ja
pierwszy, w artykule Refleksje (nieodpowiedzialnego) prawnika, „Lad” 1983, nr 4, s. 1,
7.
6 Na marginesie: mozna miec watpliwosci co do nader stanowczej i lapidamej eharakterystyki poglgdow R . von Iheringa (s.
118, przypis 6 ).
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zdania: „konsumpcja jest opium naszego stulecia" (s. 139). Nie sposob tu je 
dnak uwolnic sie i od innej refleksji:
polskie matki, podejmujsce sw<j z niczym nieporowny wains decyzj^, rzadko kiedy dokonuje prawdziwie wolnego wyboru. Przeciwnie, ss - choc nie
do korica - dramatycznie zniewolone
rozns bieds, brakiem dachu nad glo
ws, bezrobociem, alkoholizmem m^za,
opuszczeniem. To oczywiscie niczego
nie usprawiedliwia, ale pozwala wiele
zrozumiec. I nakazuje szukac przede
wszystkim wlasnej, takze mojej winy.
W rozdziale tym Schooyans poswitjca tez nieco, wi$c niezbyt duzo
uwagi, zwiszkom aborcji z biznesem.
Nie mam wstpliwosci, iz weryfikacja
narzucajscych si^ tutaj hipotez, tym
bardziej zas naukowe badania bylyby
niezwykle utrudnione, lecz rownie
oczywiste jest, ze nie mozna bye pewnym istotnych konstatacji wokol abor
cji i polityki bez dociekliwego potraktowania wlasnie tej problematyki. Bye
moze latwiej byloby pod j sc taki trud
w naszym kraju, gdzie dopiero od pewnego czasu daje o sobie znac zainteresowanie aborcyjnym biznesem7.
Iberoamerykariskie doswiadczenia
autora zaowocowaly mocnym i wartosciowym akcentem polozonym na demograficzne uwarunkowania promocji
aborcji (rozdzial XVI). Jego zdaniem,
nie ma wstpliwosci, iz Stany Zjednoczone oraz paristwa Europy Zachodniej inspirujs i prowadzs polityk^ proaborcyjns w obawie przed eksplozjs
demograficzns, zwlaszcza Trzeciego
Swiata. T o niezwykle zajmujsca cz^sc
7
A propos: wsrod laboratoriow robigcych takie interesy autor wymienia takze O r
tho firmy Johnson and Johnson (s. 159, przy
pis 17).
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recenzowanej pracy, takze wowczas,
gdy jej autor podejmuje (i niestety na
tym poprzestaje) probs przeciwstawienia sis jednoprzyczynowemu, wlasnie
demograficznemu, wyjasnianiu przyczyn ekonomiczno-spolecznego zacofania paristw najubozszych.
Zwiericzeniem jest pokrewny wo
bec poprzedniego rozdzial XVII, noszecy sztandarowy tytul Bezpieczenstwo demograficzne jako totalitarne sta
dium imperializmu. Tylko tym, kto
rych kwestie te zajmuje incydentalnie,
moze si^ to wydac dziwne, lecz ow imperializm jest ponadpolityczny - rownie bliski demokratycznym Stanom
Zjednoczonym, jak i totalitarnym Chinom Ludowym. Szczegolne rols pelni
tu ideologia bezpieczeristwa demograficznego, przy czym „zasadnicze wypaczenie tej ideologii, ktorej ofiarami se
tak jej tworcy, jak i jej konsumenci,
polega na poslugiwaniu sis antyfraze:
zto nazwane zostaje dobrem” (s. 186).
Specyficzne ceche tego imperializmu
jest za£ niezwykla trudnosc identyfikacji, staranne ukrywanie twarzy, jakze
utrudniajece nie tylko rozszyfrowanie
rzeczywistego ciemiszcy, lecz praktycznie uniemozliwiajece przeciwstawienie
sis tej formie agresji.
Nie mozna miec pretensji do Michela Schooyansa, ze w jego pracy
brak jest realiow polskich. Wiadomo
jednak, ze jej problematyka znajduje
i u nas swoje szczegolne odbicie. Przyszte podjscie tego tematu wymaga rownie wielodyscyplinarnego ujscia, tak
ze dlatego, by nie dac sis zwiesc pewnym naturalnym uproszczeniom. Nie
ulega bowiem wetpliwosci, ze i polscy
politycy uprawiaje okoloaborcyjne polityks. Dotyczy to jednak nie tylko
zwolennikow tzw. przerywania ciezy.
Niestety, polityks prowadze rowniez

ci, ktorzy optuje za prawem do zycia.
I jak na razie, rowniez niestety, ich po
lityczne przedsiswziscia nie przynosze
poprawy losu dzieci poczstych. W jakims, bye moze wcale nie tak malym
stopniu, ponosze za to odpowiedzialnosc oni sami, albowiem taka jest cena
ich propozyeji stusznego zakazu, bez
ochronnego parasola socjalnego, w
kraju coraz wiskszej ludzkiej biedy8.
Przy tym pelen jestem powaznych
obaw, ktore kaze przypuszczac, ze na
wet uchwalenie senackiego projektu
mogloby okazac sis zwycisstwem bar
dziej politycznym, niz po prostu ludzkim (chocby dlatego, ze bez dzialari
ochronnych i opiekuriczych tradycyjne
skrobanks zastepi ocean srodkow
wczesnoporonnych, wobec czego takze
prawnicy se najzwyczajniej bezradni).
Wiele interesujecych kwestii pojawilo sis S nietypowym rozdziale
XVIII. Tu zwrocs uwags tylko na
dwie. Legalizacja aborcji, oddanie de
cyzji w rsce kobiety i lekarza, pozbawilo ssdziego jednej z najistotniejszych funkeji - takze tutaj trudno nie
docenic strukturalnych konsekwencji
tego pozornie marginalnego zjawiska.
A gdy autor odpowiada na pytanie,
„czy adopeja moze bye alternatywe dla
aborcji?" (s. 213-214), warto przypom8
Nie zabraklo przy tym decyzji - moim
zdaniem - oburzajjjeej. Sejm poprzedniej kadencji uchwalil, owczesny Senat zas zaaprobowat, ustawQ z 28 X II 1989 r. o tzw. zwolnieniach grupowych. Po raz pierwszy od kilkudziesieciu lat pozwolita ona na masowe
zwalnianie z pracy kobiet ci^zamych. Mimo
opublikowanej propozyeji zmiany tego nieludzkiego przepisu, ci^zarne Polki s$ dalej bezbronne. Zaskakuj^ce, ze komu innemu tak^
ochron^ przed grupowym zwolnieniem przyznano. W uzupelniajjjcym, specjalnym przepisie. Poslom i senatorom mianowicie...
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niec - i l i l l l przedziwn^ zmow 4 milczenia - rozbudowane propozycje zawarte we WTOctawskim projekcie ustawy o rozszerzeniu ochrony macierzyristwa i dziecka poczetego4.

I jeszcze kilka drobiazgow. To niezwykle, jak dalece sami uleglismy
przeklamaniom wywodz^cym sic z
proaborcyjnej propagandy. Bo prze
ciez rownie zaskakujjjca, jak i oczywista jest obserwacja, ze „antynatali^Jyczne zalecenia kierowane do narodow
g Zob. A . C i s e k , J. M a z u r k i e w i c z, J . S t r z e b i n c z y k , Wroclawski projekt rozszerzenia prawnej ochrony macierzvnstwa i dziecka poczetego , „Slowo Powszechnc” 1989, nr 148, s. 8-9; takze puhlikowane
w: „Z pomocj) rodzinie” 1990, nr 1-2, 15-26;
A.
Cisek,
J.
M a z u r k i e wicz,
J.
S t r z e b i n c z y k , Wrociawski projekt ustawy
o rozszerzeniu ochronv macierzxnstwa i dziecka poczetego, „Stowo Powszechne" 1990, nr
116, s. 9-11; takze puhlikowane w: „Integracja” 1990, nr 14, s. 25-30. Nadto zob. J. M az u r k i e w i c z , Przysposobienie dziecka pocztfegcj „Tygodnik Powszechny” 1985, nr 29,
s. 7; A . C i s e k , J. M a z u r k i e w i c z , J.
S t r z e b i n c z y k , O rozszerzenie ochrony
prawnej kobiety ciezarnej i dziecka poczetego.
Propozycje opracowane przez Komism Projektow Legislacyjnych Terenowego Komiteiu
Ochrony Praw Dziecka we Wroclawiu, „Lad”
1987, nr 14, s. 3 i 15; A . C i s e k , J. Maz u r k i e w i c z , J. S t r z e b i n c z y k , O rozszerzenie ochrony dobr osobistvch dziecka i
macierzynstwa prenatalnego, „Nowe Prawo”
1988, nr 10-12, s. 73-86; A . C i s e k , J. M a i
z u r k i e w i c z , J. S t r z e b i n c z y k , Propo
zycje zmian legislacyjnych, SOS - Dziecko.
Ill Material}' lnformacyjne K O P D , Warsza
wa 1989, s. 3-19; J. M a z u r k i e w i c z , O solidarnosc z dzieckiem pocz&ym i jego matkq,
„Zycie Katolickie” 1990, nr 7/8, s. 25-37; J.
M a z u r k i e w i c z , Adopcja zamiast aborcji,
„Acta Universitatis Wratislaviensis” , No
1152, Prawo C L X X X V I, Wroclaw 1990, s.
197-213, prace prawnicze ofiarowane profesorowi Janowi Kosikowi.
*
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Trzeciego Swiata zawieraj4 cz^sto
WTt^cz elementy komizmu, poniewaz w
stosunku do paristw bogatych S4 to zazwyczaj kraje niedostateeznie zaludnione, ktore mniej konsumuj^, mniej
marnotrawii| i mniej zanieczyszczaj<j
srodowisko, ich mieszkaricy zas zyj 4
krocej" (s. 168). Tym, ktorzy sydz<#, iz
aborcja jest tematem zastepczym, co
najwyzej ineydentalnym, warto uzmyslowic, iz to znak naszych czasowr - ery
wielkiego wykluczania, ktora „idzie w
parze z er$ wielkiego zamkniqcia sic w
sobie” (s. 83).
Podzielam opinit^ iz obrona dzieci
pocz^tych nie tylko usprawiedliwia,
lecz w t q c z nakazuje nieposluszeristwo
wobec ludobojczego prawa i paristwa.
Przytlaczaj^ca wiskszosc z nas poszla
tu na rozne, mimo naszej powsci^gliwosci, jakos obe||||||$ |e kompromisy
- dlatego z radosci^, z bardzo osobisti*
nadziej<| powitalem pierwszij polskij,
gdarisk4 akcje „ratunek” , polegaj 4C4
na blokowaniu dostepu do abortoriow.
Sluszna w istoeie, nade wszystko zas
doniosla praktycznie jest uwaga, by
nie „mierzyc t4 sam4 miar4 ani tak
samo traktowac kwestii tak roznych,
jak aborcja i zapobieganie ci4zy, i to
bez wzglsdu na ich wzajemne pow^zania" (s. 93-94). Uniwersalizm idei pro-life, jej prawnonaturalne korzenie, jej
ponadkonfesyjnosc warto przypominac
i samym sobie - ja takze zachowuje w
pami^ei owocn 4 wspotprace z oddanymi sprawie ochrony zycia mnichami
oraz z prezydentem wroclawskiej swi4tyni Hare Kryszna Margadrikiem, zyczliwosc warszawskiego immama Mahmuda Taha Zuka czy przyjaznego nam
kaznodzieje Romana Witka z bielskiego zboru Kosciola Chrzescijan Dnia
Sobotniego. Niezwykle wazna, w
szczegolnosci na uzytek naszych we-
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wnstrzkrajowych dyskusji, jest opinia,
ze „nie nalezy a priori poddawac w
\v4tpliw0sc ani dobrej woli, ani czystosci intencji, ani tez szacunku dla cierpienia ludzkiego, ktorymi kierujs sie
niektorzy zwolennicy liberalizacji przerywania ciszy” (s. 168).
Tytul artykulu J. Legranda przywolanego w omawianej ksi^zce (Avortement. Impossible dialogue, czyli Abo
rcja. Niemozliwy dialog, s. 105) prowokuje, bye moze mylnie, do wniosku,
ze dialog z aborcjonistami nie tylko
jest mozliwy, ale jest po prostu konieczny. 6 w dialog nie moze bye zreszts
tylko rozmows, musi bye tez swiadectwem naszej pokory i nade wszystko
milosci. Nasze siostry i nasi bracia
aborcjonisci to takze dzieci poczete. I
dzieci Boga.

Warto przeczytac te ksi^zke - polecam js takze tym, ktorzy optujs za
prawem do legalnej aborcji. Po prostu
dobrze jest w tak zasadniczej sprawie
ustyszec drugs strone, podjsc probe
zrozumienia jej argumentacji, chocby
tylko po to, by (nie tylko nasz brzuch,
ale) przede wszystkim nasz mozg nalezat do nas. Bysmy dokonali i tu prawdziwie wolnego wyboru, ktory nawet
wowczas, gdy bedzie opejs za zlem,
bedzie przejawem podmiotowosci i
swobodnej od wszelkiej manipulacji
oraz indoktrynacji czlowieczej wolnos
ci. I jeszcze, daj Boze, by promocja tej
szczegolnej edycji przyniosla naj bar
dziej przeze mnie oczekiwany owoc:
swiadomoSc tego, ze nie sposob skutecznie chronic nasciturusa bez rzeczywi
stej ochrony jego ciezarnej matki.

