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ZAŁOŻENIA AKSJOLOGICZNE ORAZ WARIANTY  
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I. Uwagi wstępne

1. W ostatnich dwudziestu latach nasiliła się w krajach rozwiniętych 
dyskusja związana z aborcjami dokonywanymi nie tylko ze wskazań medycz-
nych. Dokonywanie tego typu aborcji ma w tych krajach związek z wieloma 
czynnikami, wśród których rozwój medycyny, przeciętnie łatwiejszy dostęp do 
usług medycznych, wzrost dobrobytu, wyższe aspiracje zawodowe i społeczne 
kobiet, ale także przewartościowanie ocen i zmiana skali wartości, oddziałują 
na podejmowane decyzje w tym zakresie. Dyskurs aborcyjny, obok takich jak 
odnoszące się do eutanazji, zapłodnienia in vitro, planowania płci dziecka, czy 
eksperymentów medycznych, w tym klonowania ludzi, ma związek z jednym 
z najbardziej fundamentalnych zagadnień współczesnych społeczeństw: czy 
aborcja jest dopuszczalna? Z problemem tym wiąże się wiele kontrowersji, 
ale także mitów, stereotypów, przesądów, ideologii i uprzedzeń, które same 
w sobie mogłyby stanowić obszerny materiał badawczy1. 

2. Termin „dyskurs” jest wieloznaczny i sam jest przedmiotem wielu ana-
liz i dociekań naukowych. W niniejszym artykule zagadnienie to nie stanowi 
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1 Por. np. J.M. Bocheński, Sto zabobonów, Wyd. Philed, Kraków 1992; R. Barthes, Mit i znak. 
Eseje, PIW, Warszawa 1970; C.G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Czytelnik, 
Warszawa 1981; T. Biernat, Mit polityczny, PWN, Warszawa 1989.
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jednak głównego wątku rozważań i wystarczy przyjęcie ogólnej konwencji 
terminologicznej w tym zakresie. A zatem przyjmuję, że dyskurs jest każdym 
publicznym wydarzeniem komunikacyjnym, sytuacją socjolingwistyczną2, 
w której uczestnicy w sposób wolny (nieskrępowany) i szczery argumentują dla 
osiągnięcia porozumienia (komunikacji) i konsensusu. Przymiot upublicznienia 
dyskursu rozumiem w tym kontekście jako przeciwieństwo jego prywatności, 
czyli dyskusji albo monologu toczonego na własny prywatny użytek3. Upublicz-
nione wydarzenie komunikacyjne to zdarzenie, które ma zasięg szerszy niż krąg 
rodziny, przyjaciół i znajomych, oddziałuje więc na osoby, które nie znają się 
wzajemnie, i które często same nie uczestniczą czynnie w danym momencie 
w tym zdarzeniu, ale istnieje potencjalna możliwość takiego uczestniczenia 
i nawiązania relacji odwracalnej typu „ja – ty”. Zamiarem uczestników dys-
kursu jest przedstawienie własnych poglądów dla uzyskania ich zrozumienia, 
akceptacji i ewentualnie przyjęcia przez innych uczestników dyskursu oraz 
uzyskanie porozumienia na płaszczyźnie dyskutowanego zagadnienia albo 
przynajmniej zrozumienia zwerbalizowanych w toku polemiki argumentów. 
Dyskurs powinien zbliżać ludzi, służyć kohabitacji społecznej4. W powyższym 
sensie możemy też mówić o dyskursie odnoszącym się do kontrowersyjnej 
kwestii aborcji. 

Swego rodzaju przeciwieństwem dyskursu w powyższym rozumieniu jest 
monolog wewnętrzny. Przeciwieństwo to odnosi się do typu relacji, która nie 
jest odwracalna tak jak rozumie ją M. Zirk-Sadowski5, co nie zmienia faktu, 
że monolog ma także genezę społeczną i takiż charakter. Na użytek niniejszej 

2 Por. np. T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, ZNUJ, 
zesz. 26, PWN, Warszawa – Kraków 1986; M. Zirk-Sadowski, Prawo a uczestniczenie 
w kulturze, Wyd. UŁ, Łódź 1998, s. 73 i n.; K. Płeszka, Communicative Approach To Legal 
Policy – Possibilities and Limitations [w:] T. Biernat, M. Zirk-Sadowski (ed.), Politics of 
Law and Legal Policy. Between Modern and Post-Modern Jurisprudence, Wolters Kluwer 
Polska, Warszawa – Kraków, 2008, s. 217 i n. 

3 M. Zirk-Sadowski pisze: „[...] dialog jest pewną sekwencją aktów mowy, realizującą 
wspomnianą relację «ja – ty», przy czym jest to relacja odwracalna (konwers) [...] 
Przeciwieństwem dialogu jest zatem monolog, który charakteryzuje się przede wszystkim 
tym, że jego spójność ogranicza się do jednej wypowiedzi, a relacja «ja – ty» nie jest odwra-
calna.” M. Zirk-Sadowski, Prawo a uczestniczenie..., s. 77.

4 Dyskurs jest formą interakcji społecznej, w toku której konstruowane są wspólne symbole 
i znaczenia, pozwala wypracowywać porozumienie – por. np. idem, Wprowadzenie do 
filozofii prawa, Zakamycze, Kraków 2000, rozdz. 7.

5 Por. przyp. 3.
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pracy przyjmuję, że jest on prowadzony przez podmiot dla samego siebie, dla 
zebrania myśli, zwerbalizowania argumentów, przygotowania się do podjęcia 
decyzji. W tym sensie możemy mówić o wewnętrznym monologu aborcyjnym, 
który przygotowuje do podjęcia decyzji w sprawie aborcji. Zakładam, że jest on 
prowadzony w celu podjęcia decyzji co do kontynuacji albo przerwania ciąży. 

3. Terminy: „ciąża”, „kobieta ciężarna”, „kobieta brzemienna” i ich odpo-
wiedniki w rozmaitych językach, odnoszą się do fizycznego stanu kobiety, jej 
stanu odmiennego, i nie wykazują związku z nienarodzonym i jego stanem6; 
z kolei idiomy takie jak np. spodziewać się dziecka, oczekiwać dziecka, 
dziecko przyjdzie na świat, powiększy się rodzina7, odnoszą się do sytuacji 
rodzinnej czy społecznej. Te uzusy językowe – w różnych zresztą językach 
naturalnych – ilustrują naszą naturalną skłonność do postrzegania ciąży jako 
stanu fizjologicznego kobiety bądź zmiany jej sytuacji rodzinnej związanej 
z ciążą, natomiast nie zawierają sugestii człowieczeństwa zarodka albo płodu8.

4. Z kolei termin „aborcja”, „abort” (łac. abortus9, abortio) to tyle, co poro-
nienie, określa zatem stan fizyczny kobiety ciężarnej, która „roni”, czyli traci; 
termin ten nie odnosi się do zarodka/płodu, lecz do kobiety. Zgodnie z polskim 
medycznym uzusem językowym rozróżnia się poronienie samoistne (naturalne) 
do 22 tygodnia ciąży (potem – przedwczesny poród) oraz sztuczne poronienie, 
czyli przerwanie ciąży, nazywane aborcją. Aborcja to zamierzone i przedwcze-
sne zakończenie ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej, które prowadzi do 
śmierci zarodka lub płodu10. Istotnym zatem kryterium rozróżnienia poronienia 
naturalnego i aborcji jest to, że w przypadku poronienia samoistnego zarodek/
płód jest już wcześniej obumarły, zaś zabieg przerwania ciąży odnosi się do 
żyjącego zarodka albo płodu. Niespecjalistycznymi, potocznymi synonimami 

6 Słownikowo ciąża to „stan kobiety lub samicy zwierząt ssących od chwili zapłodnienia do 
urodzenia płodu; brzemienność” – Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1993, 
s. 93; w innych językach – np. grossesse – etat d’une femme enceinte, enceinte (d’une 
femme), qui est en etat de grossesse, elle est enceinte de trois mois, pregnacy, gravidanza, 
gestazione, diventare gravida, restare incinta.

7 Tak w różnych językach, np. to be on the family way.
8 Przeciwnie, np. w wyrażeniu: developpement du produit de la fecondation;
9 Abortus – płód przedwcześnie wydany, nieżywy, od aboriri – ‘zniknąć, poronić’ (W. Kopaliński, 

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, wyd. XXV, Świat Książki, 
Warszawa 2000, s. 16).

10 Por. np. dr M. Stoppard, Kobieta. Wszystko o..., Wyd. ZETDEZET, Warszawa 1995, s. 157, 
183; Domowa Encyklopedia Medyczna, Ossolineum, Wrocław 1991, s. 29.
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terminu aborcja są: usunięcie ciąży, spędzenie płodu, łyżeczkowanie, zabieg, 
skrobanka, ale także zabicie dziecka poczętego. 

Aborcja może być postrzegana w rozmaity sposób. Przede wszystkim 
jako sprawa prywatna albo jako kwestia publiczna, a ponadto jako problem li 
tylko kobiety albo niezależny od płci. Głoszone są w tej mierze zróżnicowane 
poglądy, o czym niżej. 

5. Powyższe konwencje terminologiczne pozwalają zatem przyjąć, że 
dyskurs aborcyjny jest publiczną dyskusją nad dopuszczalnością przerywania 
ciąży w ogóle bądź w określonych sytuacjach. 

W światowym dyskursie aborcyjnym, który nasilił się w Polsce poczyna-
jąc od lat 90. ubiegłego wieku, ukształtowały się w latach 60. XX wieku dwa 
główne stanowiska, które w ślad za rozważaniami na ten temat w literaturze 
anglojęzycznej obrazowo określane są jako pro life oraz pro choice11. Sta-
nowisko pierwsze opowiada się „za życiem”, czyli przeciwko aborcji, i jest 
wyrazem przekonania o prawie nasciturusa do przyjścia na świat w ślad za 
przekonaniem o prawie człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci; 
wiąże się także najczęściej z uznaniem problemu aborcji za kwestię publiczną 
i przypisaniem sprawcy aborcji formalnej odpowiedzialności za jej dokonanie. 
Drugie natomiast stanowisko optuje „za wyborem”, czyli za prawami czło-
wieka do wolności i prywatności, w tym za prawem kobiet do dokonywania 
aborcji; wiąże się z przekonaniem, że kobiecie ciężarnej przysługuje prawo 
do decydowania o urodzeniu dziecka, ponieważ  uznaje się, że jest to sprawa 
prywatna kobiety; optuje tym samym za depenalizacją aborcji, uznaje zarodek/
płód w łonie matki za jej część, nie zaś za samodzielną istotę ludzką. 

W ramach każdego ze stanowisk wyróżnić można rozmaite nurty. Zwolen-
nicy stanowiska pro choice sytuują się zasadniczo w obrębie nurtu liberalnego 
i wolnościowego, do którego zaliczyć można także nurt feministyczny, który 
– jeśli przybiera formę skrajną – powinien być wyodrębniony; stanowisko pro 
choice może także mieć postać nurtu laickiego i ekologicznego12. Stanowisko 

11 Por. np. R. Paradowski, Pro choice i pro life – rozbieżne dyskursy, http://www.racjonalista.
pl/kk.php/s,5166, publikacja z dnia 21.12.2006 r. i przywołana tam literatura; stan na dzień 
1.08.2012 r.; dwa przeciwstawne stanowiska: P. Singer, Etyka praktyczna, wyd. III, Książka 
i Wiedza, Warszawa 2007; E. Picker, Godność człowieka a życie ludzkie, tłum. J. Merecki, 
Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.

12 Por. np. 15 argumentów na rzecz dopuszczalności przerywania ciąży należących do różnych 
nurtów pro choice, w tym np. argument o zgodności aborcji z naturą, zgodności z kulturą 
i rozumem, argument z przeludnienia, ale też z jakości życia, wolności i godności kobiety, 
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pro life wyraża się zasadniczo jako nurt religijny, ale przejawiać się także może 
jako laicki lub laicko-ekologiczny. Wskazane poglądy kształtują się przede 
wszystkim wokół i ze względu na przyjmowane skale wartości13, jak również 
szereg innych założeń, tworzących ich zaplecze argumentacyjne i punkt wyj-
ścia14. Po, z górą dwudziestu latach, toczonych w Polsce dyskusji, polaryzacja 
poglądów jest wyraźna, zaś temperatura sporu staje się coraz bardziej gorąca15. 
O aborcji dyskutuje się szeroko i niekiedy niezwykle emocjonalnie, z wyko-
rzystaniem rozmaitych ukrytych i jawnych strategii perswazyjnych i nierzadko 
z zastosowaniem niestandardowych figur retorycznych16. 

argument odwołujący się do teorii i praktyki Unii Europejskiej i Starego Testamentu, 
losu dziecka niechcianego, stanu psychicznego kobiety, argument z działania przeciwko 
przyjemności życia seksualnego i z charakterystyki polityków przeciwnych aborcji – tekst 
opracowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości i Godności Ludzkiego Życia, http://
www.racjonalista.pl/kk.php/s,5327, publikacja z dnia 5.04. 2007 r.; stan na dzień 2.08.2012 r.

13 O sporze etycznym między dwoma zapoznanymi etykami: P. Singerem i E. Pickerem – zob. 
M. Szymczyk, Singer pokonany?, Diametros 2008/15, s. 94–96. Autorka słusznie zauważa, 
że wątpliwe jest prowadzenie dyskusji przez oponentów poruszających się w ramach 
różnych paradygmatów, czyli podstawowych założeń bazowych: paradygmatu świętości 
życia i jego ochrony od poczęcia aż do naturalnej śmierci i paradygmatu utylitarystycznego, 
zmierzającego do zaoszczędzania cierpienia gdzie tylko jest to możliwe.

14 Por. R. Paradowski, Pro choice... Autor jest zdania, że debata aborcyjna toczy się wokół 
pojęcia człowieczeństwa z jednej strony i etycznej kompetencji jednostki (w szczególności 
kobiety) do rozstrzygania co jest dobre, a co złe – z drugiej, przy czym stanowisko pro life 
przypisuje szczególną wagę temu pierwszemu zagadnieniu, zaś pro choice – drugiemu. We-
dług mnie, pierwotny jest jednak spór o życie człowieka i jego początek, ponieważ dopiero 
po zdefiniowaniu człowieczeństwa możemy przejść do rozważań etycznych na temat prawa 
do zabicia człowieka i warunków, które taki czyn usprawiedliwiają.

15 Na świecie i w Polsce organizowane są Marsze dla Życia i Rodziny, a z drugiej strony tzw. 
manify zwolenników wolności aborcyjnej; pikietowane są kliniki ginekologiczne, w których 
dokonuje się aborcji, a jednocześnie organizuje się pływające statki aborcyjne dla ułatwienia 
dostępności do zabiegów; atakowani bywają lekarze i personel medyczny zaangażowany 
w zabiegi przerywania ciąży, skłócone środowiska bezwzględnie wykorzystują do własnych 
celów ideologicznych takie przypadki jak ciężarnej małoletniej dziewczyny z Lublina 
w czerwcu 2008 r., czy przypadek Alicji Tysiąc, do nachalnej propagandy pro life albo pro 
choice.

16 „III wojna światowa: wojna ta toczy się od dłuższego czasu i wciąż zbiera swe krwawe żniwo. 
W ciągu ostatnich 10 lat pochłonęła prawie miliard ofiar, samych tylko dzieci zabitych przez 
aborcję. Pamięć o Holokauście powinna inspirować chrześcijan do większej troski o życie 
nienarodzonych” – mówił brytyjski biskup w dniu Pamięci o Holokauście, Forum Aborcja, 
http://forum.gazeta.pl/forum/f,20823,ABORCJA.html; stan na dzień 2.08.2012 r.

 11 kwietnia 2012 r. o godz. 16. na Forum Aborcja znalazłam następujący wpis: „Mam takie 
pytanie. Moi rodzice chcą dokonać zabiegu aborcji – nie wiem czemu mnie nie chcą. Nie 
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II. 

1. Określenie „dyskurs aborcyjny” jest nieprecyzyjne, ponieważ można 
wskazać wiele takich dyskursów. I tak: toczy się aborcyjny dyskurs medyczny, 
biologiczny, psychologiczny, filozoficzny, w tym etyczny, religijny, a także 
polityczny, ekonomiczny, socjologiczny i prawny, w tym filozoficznoprawny 
– w zależności od tego kto, w jakim celu i jak go prowadzi. Dyskursy te są 
prowadzone za pośrednictwem mediów, z ambon kościelnych, w gabinetach le-
karskich, ministerialnych, w aptekach, na posiedzeniach parlamentu, na zebra-
niach naukowych i na seminariach. Są one zróżnicowane socjolingwistycznie, 
charakteryzuje je rozmaitość stylów wypowiedzi (style of discourse), jak i wy-
korzystanie różnorodnych modułów (trybów) dyskursu (mode of discourse). 
Choć ich zakres tematyczny ujęty ogólnie odnosi się w każdym przypadku do 
problematyki aborcji, pole dyskursu (field of discourse) w każdym przypadku 
jest wyznaczone zakresem sytuacji komunikacyjnej, w której dyskurs ten się 
toczy. I tak, inne będzie meritum dyskursów aborcyjnych odbywanych w kon-
fesjonale, w gabinecie ginekologa albo w zaciszu gabinetu filozofa. Dyskursy 
te są zatem zróżnicowane sytuacyjnie, są niesymetryczne względem siebie oraz 
mogą być uznane w nawiązaniu do koncepcji M.A.K. Hallidaya za odmianę 

mam im tego za złe, chcę tylko wiedzieć czy będzie mnie bolało? Eh, z pewnością będzie 
Cię bolało... najpierw wyzsią twoje kończyny a później zmiażdżą Twoją głowę... Niestety 
Twoja mamusia myśli, że Ty nie masz jeszcze rąk, nóg, głowy, że w ogóle nie przypominasz 
człowieka tylko zlep komórek, że wyglądasz tak, jak galaretka...” (pisownia oryginalna), 
http://forum.gazeta.pl/forum/f,20823,ABORCJA.html; stan na dzień 11.04.2012 r. 

 Jak doniosła Gazeta Wyborcza z 9 stycznia 2012 r., papież Benedykt XVI stwierdził pod-
czas noworocznego spotkania z dyplomatami, że liberalne wartości, w tym liberalne prawo 
aborcyjne zagrażają ludzkości.

 M. Środa dla Wirtualnej Polski: kto broni życia? Publikacja z dn. 9.03.2009 r., http://wia-
domosci.wp.pl/kat,36474,title,M-Sroda-dla-WP-kto-broni-zycia,wid,10920245,wiadomosc.
html; stan na dzień 12.04.2012 r. Przy okazji strajku w przemyśle zbrojeniowym napisała: 
„Telewizyjny news o przemyśle, którego celem jest zabijanie narodzonych już, żywych 
ludzi, nie był nigdzie zaopatrzony komentarzem obrońców życia. Nie widać było ani posła 
Gowina, który jest tak wrażliwy na wartość życia, że nie może spać z powodu krzyku mor-
dowanych zarodków, ani wielkiego kościelnego działacza Terlikowskiego, którego biografia 
naznaczona jest aktami obrony niewinnych płodów; nie było też widać żywiołowych jak 
zawsze manifestacji Młodzieży Wszechpolskiej (lub innej narodowej młodzieży), którą do 
aktywności pobudzają głównie feministki, broniące praw kobiet, a nie zbrojeniówka broniąca 
praw do zysków z zabijania.”.
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językową określaną jako rejestry17. Dyskursy te toczą się według reguł przyję-
tych ze względu na daną sytuację komunikacyjną z zastosowaniem specyficznej 
terminologii i z użyciem określonego typu argumentacji charakterystycznych 
dla poszczególnych odmian sytuacyjnych: rejestru naukowego, politycznego, 
religijnego itd. Każdy jednak z wymienionych typów dyskursu zorientowany 
jest wprost albo przez zaprzeczenie, wyraźnie albo nie – na trzy podstawowe 
wartości: życie człowieka, godność człowieka, wolność jednostki. 

2. Pierwotnym i w rzeczywistości często niewerbalizowanym problemem 
dopuszczalności aborcji jest pojęcie życia człowieka i jego początku, czyli 
zdefiniowanie człowieczeństwa18. Każdy człowiek ma niezbywalne prawo do 
życia, postrzeganego jako tak cenne, że w niektórych bioetykach ujmowane 
jest w kategoriach świętości, zresztą w koncepcjach nie tylko o nastawieniu 
religijnym. Literatura na ten temat jest niesłychanie obszerna, poczynając od 
opracowań starożytnych, np. prezentujących tę tematykę w konwencji rozma-
itych ethosów, w tym pochodzącego od Hipokratesa, poprzez katolicką naukę 
społeczną, w tym personalizm chrześcijański, aż po opracowania współczesne. 
We wszystkich dyskursach aborcyjnych czyni się, najczęściej milczące, za-
łożenie dotyczące początku życia człowieka, wokół którego to założenia i ze 
względu na które, nawet jeśli nie jest to zwerbalizowane wyraźnie, formuło-
wane są odpowiednie strategie argumentacyjne19. 

17 Por. M.A.K. Halliday, The Users and Uses of Language, [w:] Readings in Sociology of 
Language, The Hague, Paris 1968, s. 139–169.

18 Por. R. Paradowski, Pro choice...
19 Zob. L. Kostro, M. Gajewska, Nowa antropologia rodząca się w Kościele katolickim 

w kontekście osiągnięć nauki, http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik/Konferencja%20(tek-
sty%20referatow)/Kostro.pdf; stan na dzień 12.04.2012 r., s. 5: „Jednak nie wszyscy zdają 
sobie z tego sprawę i formułują definicję osoby ludzkiej w oparciu tylko o jedną dyscyplinę. 
Dzisiaj, na przykład wielu powołuje się na tzw. genetyczną definicję osoby ludzkiej. Mamy 
wtedy do czynienia z poważnym nieporozumieniem metodologicznym. Definiowanie 
osoby ludzkiej nie leży bowiem w kompetencjach metodologicznych genetyki. Przekracza 
to jej możliwości metodologiczne. Przy pomocy jej metod nie da się zdefiniować osoby 
ludzkiej, chociaż jej osiągnięcia muszą być uwzględnione przez antropologię naukową. 
Osoba ludzka jako taka nie jest przedmiotem badań genetyki. Pomimo tego spotykamy się 
z następującą definicją: «Osobę definiuje bez reszty ludzki genotyp, fakt przynależności 
do gatunku ludzkiego». Według tej definicji fakt posiadania genotypu ludzkiego stanowi 
kryterium rozpoznawcze czy coś jest osobą ludzką czy też nie. Pomimo pozorów definicja 
ta jest bardziej filozoficzna niż genetyczna, bo sama genetyka nie zajmuje się definiowaniem 
osoby ludzkiej, chociaż stwierdza np. że zygota ludzka posiada kompletny ładunek genów 
ludzkich tj. genotyp ludzki. Samo posiadanie genów ludzkich nie decyduje jeszcze o tym, 
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Założenie o początku życia ludzkiego20 może mieć rozmaite źródła: na-
ukowe albo metafizyczne, mitologiczne albo ideologiczne. Często pytaniu 
o początek życia towarzyszą kwestie bardziej szczegółowe i specjalistyczne: 
biologiczne i fizjologiczne, czy neurofizjologiczne, jak choćby kwestia odczu-
wania bólu przez zarodek lub płód21, ale także psychologiczne i filozoficzne jak 
np.  kontrowersyjna kwestia początku istnienia człowieka jako osoby ludzkiej 
ujmowanej w sensie psychologicznym lub filozoficznym22. Laickie i religijne 

że coś jest osobą ludzką. Stosując kryterium definicji genetycznej trzeba byłoby uznać za 
osobę ludzką każdą żywą komórkę ludzką np. białą krwinkę w ludzkiej krwi, posiada ona 
bowiem kompletny genotyp ludzki.”.

20 Ibidem, s. 10: „Zgadzamy się na to (zgadza się na to także Kościół), aby za moment śmierci 
człowieka uznać chwilę ustania bioelektrycznej aktywności mózgu. Jej ustanie oznacza 
zgon osoby ludzkiej, mimo faktu, że w ciele przebiegają jeszcze inne procesy życiowe np. 
bije serce, wolno już pobierać organy do robienia przeszczepów. Dlaczego nie przyjąć, że 
z początkiem życia osobowego człowieka mamy do czynienia wówczas gdy zaczyna się 
bioelektryczna aktywność mózgu? Ma to miejsce w 8. tygodniu ciąży, tj. pod koniec drugiego 
miesiąca lub jeszcze inaczej mówiąc: około 50. dnia życia.”.

21 Uważa się, że najprawdopodobniej płód nie odczuwa bólu aż do trzeciego trymestru ciąży, ze 
względu na niecałkowite wykształcenie układu nerwowego; Wikipedia (hasło: odczuwanie 
bólu przez płód) podaje, że „W 2010 roku raporty zamówione przez Departament Zdrowia 
Wielkiej Brytanii stwierdzają, że przed upływem siódmego miesiąca ciąży płód znajduje 
się w stanie stałego braku przytomności, przypominającego sen lub narkozę oraz, że jest 
widoczne, że połączenia nerwowe z korą mózgową są nierozwinięte, a ponieważ większość 
neurochirurgów wierzy, że kora mózgowa jest niezbędna do odczuwania bólu, można wnio-
skować, że płód nie może odczuwać żadnego bólu do tej fazy rozwoju. Wcześniejsza praca 
przeglądowa badaczy z University of California w San Francisco, opublikowana w 2005 roku 
na łamach JAMA, podobnie podsumowywała stan wiedzy medycznej dotyczącej możliwości 
nocyceptywnych płodu. Autorzy uznali, że mało prawdopodobnym jest, aby płód odczuwał 
ból przed trzecim trymestrem ciąży. Coraz powszechniejszy wśród neurobiologów, zajmu-
jących się rozwojem ośrodkowego układu nerwowego, staje się pogląd, że kluczowym dla 
wykształcenia zdolności odczuwania bólu przez płód jest wykształcenie odpowiednich po-
łączeń wzgórzowo-korowych, które ma miejsce około 26. tygodnia ciąży. Ponieważ na zdol-
ność odczuwania bólu wpływają czynniki zmysłowe, emocjonalne i poznawcze, określenie 
dokładnego momentu uzyskania tej zdolności w rozwoju człowieka może być niemożliwe.” 
– http://pl.wikipedia.org/wiki/Odczuwanie_b%C3%B3lu_przez_p%C5%82%C3%B3d; stan 
na dzień 12.04.2012 r.

22 W ujęciu filozoficznym vide zwłaszcza poglądy z zakresu personalizmu chrześcijańskiego 
i niechrześcijańskiego – tytułem przykładu wskazać można w języku polskim: J. Maritain, 
Trzej reformatorzy. Luter. Kartezjusz. Rousseau, Fronda, Warszawa 2005, s. 51; Ch. Taylor, 
Pojęcie osoby, [w:] J. Górnicka-Kalinowska (red.), Filozofia podmiotu, Fundacja Aletheia, 
Warszawa 2001, s. 401; Ks. W. Granat, Osoba ludzka. Próba definicji, Wyd. KUL, Lublin 
2006, s. 13; dr E. Podrez, Osoba ludzka, [w:] W. Piwowarski (red.), Słownik Katolickiej Na-
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idee początku życia człowieka oferują szerokie spektrum odpowiedzi w tym 
zakresie: moment zapłodnienia, różne fazy rozwojowe zarodka i płodu, chwila 
przyjścia na świat, a nawet później. Niektóre koncepcje wyraźnie różnicują 
procesy życiowe w znaczeniu czysto biologicznym zarodka lub płodu ludz-
kiego (układu ludzkich komórek) oraz życie osoby ludzkiej, przypisując im 
niejednakową wartość23. Przy takim podejściu następuje przesunięcie akcentu 
w dyskusji na temat  początku życia ludzkiego ze ściśle biologicznego na 
filozoficzny lub psychologiczny: człowiek w znaczeniu gatunkowym a czło-
wiek jako osoba ludzka24. Buduje się ponadto teorie osobowości człowieka; 
formułuje się przekonania, że nie każda osoba jest osobowością25. Wskazuje 
się na możliwość stopniowania pojęcia osobowości, ustalania „poziomów” 
osobowości26. Koncepcje osobowości człowieka i osoby ludzkiej w dyskursach 
aborcyjnych służą do konfrontacji osobowości matki i dziecka poczętego. 
W ślad za tym koncepcje z kręgu pro choice uznają, że życie zarodka/płodu, 
niebędącego osobą, nie jest godne (nie wymaga) ochrony w tym samym 
stopniu, co życie osoby ludzkiej. Konsekwentnie zwolennicy tego ujęcia nie 
traktują aborcji (w różnych jednak fazach rozwoju ciąży, przy czym najczę-
ściej do 12. tygodnia) jako czynu zabronionego przeciwko życiu i zdrowiu 
człowieka. Zwolennicy psychologicznych kryteriów osobowościowych życia 
człowieka posługują się tą koncepcją do uzasadniania stanowiska pro choice 
w dyskursach aborcyjnych. Inne zaś koncepcje, zasadniczo z kręgu pro life, 
z pozycji fundamentalistycznych przyjmują swego rodzaju zero-jedynkową 
koncepcję życia ludzkiego, którego wartość jest niezmiennie godna ochrony 
od poczęcia, a wówczas za naganne i przestępcze uznają wszelkie działania 

uki Społecznej, Warszawa 1993, http://www.kns.gower.pl/slownik/osoba.htm; stan na dzień 
2.08.2012 r.; M.A. Krąpiec, Człowiek jako osoba ludzka, Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, 
Lublin 2005, ss. 269; J.F. Crosby, Zarys filozofii osoby. Bycie sobą, tłum. B. Majczyna, 
Wyd. WAM, Kraków 2007; ponadto liczne prace z zakresu psychologii humanistycznej 
i psychologii społecznej.

23 Por. np. P. Singer, Etyka…
24 Por. M.A. Krąpiec, Człowiek…
25 O koncepcji osoby – osobowości fenomenologa Dietricha von Hildebranda – zob. K. Sta-

chewicz, Być osobą – być osobowością. Uwagi na marginesie koncepcji Dietricha von 
Hildebranda, http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=2176; stan na dzień 2.08.2012 r.

26 Teoriami osobowości i poziomami osobowości zajmowało się wielu wybitnych psychologów: 
S. Freud, E.H. Erikson, C.G. Jung, K. Horney, H. Murray, E.R. Gurthie, J. Dollard, H.J. Eysenck 
i G.W. Allport (teoria wielkiej piątki), E. Berne (koncepcja analizy transakcyjnej AT) i in.



112 Małgorzata KRÓL

przerwania ciąży. Uznają zatem płód w łonie matki za istotę ludzką i wartość 
życia tego płodu za wartość życia człowieczego. 

Wyrażenie „życie”, a tym bardziej „życie człowieka” jest zatem kon-
trowersyjne i niejednoznaczne. Odnosić się ono może do samych procesów 
biologicznych zachodzących w danym organizmie ludzkim (genotyp ludzki), 
ale w niektórych koncepcjach do uznania tych procesów za znamionujące 
życie człowieka wymaga się spełnienia jeszcze innych kryteriów, takich 
jak psychologiczne czy społeczne. Nie dysponujemy więc ogólną definicją 
początku życia ludzkiego, której zawartość akceptowana by była na gruncie 
nauki, w tym różnych dyscyplin badawczych, tak przyrodniczych, jak i huma-
nistycznych, tym bardziej zaś – w obszarze moralności czy religii. W związku 
z powyższym – skoro nie ma ustalonej definicji życia ludzkiego, nie wiemy 
kiedy życie ludzkie obiektywnie się zaczyna. Kwestia ta może być w takim 
razie przedmiotem rozmaitych koncepcji, wierzeń, przesądów czy mitów. 
Formułowane są czasem opinie, odnoszące się do potrzeby prawnej deregu-
lacji aborcji: zostawmy tę kwestię sumieniu i moralności tych, którzy znajdą 
się w sytuacji konieczności dokonania wyboru w tym zakresie; argumentuje 
się ponadto, że nikt nie dokonuje aborcji, jeśli nie jest do tego zmuszony 
okolicznościami życiowymi. 

3. Dalszą kwestią, jaka wiąże się z zagadnieniem aborcji, jest godność 
człowieka oraz jego prawo do godnego życia. Kwestia ta ma przede wszystkim 
wymiar filozoficzny, którym zajmowano się od zarania dziejów, a aktualny 
jest po dzień dzisiejszy27, ale praktycznie wyraża się w sferze prawnej, spo-
łecznej, ekonomicznej i psychicznej, których analiza przekracza ramy tego 
opracowania. Godność może być rozmaicie rozumiana. W ujęciu filozoficznym 
ujmowana jest jako przymiot każdego człowieka, przyrodzona, niezbywalna 

27 Por. M. Sadowski, Godność człowieka – podstawa aksjologiczna państwa i prawa, http://
www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/21952/002.pdf; stan na dzień 2.08.2012 r. i podana tam 
literatura, np. F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej jako wartość absolutna, Rocznik Nauk 
Społecznych 1993, s. 266; M.A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, 
Wyd. TN KUL, Lublin 1974, s. 54; J. Maritain, Humanizm integralny, Kraków 1967, 
s. 64; R. Rorty, Human Rights, Truth and Progress. Papers 1998/3, s. 183; A. Redelbach, 
Prawa naturalne – prawa człowieka – wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, Toruń 2000, s. 78–79; J. Raz, Autorytet prawa. Eseje o prawie 
i moralności, Warszawa 2000, s. 211, M. Środa, Idea godności w kulturze i etyce, Warszawa 
1993, s. 6.
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cecha osoby ludzkiej28. Godność może być także rozumiana jako cecha jed-
nostkowa człowieka, cecha etyczna osobowości29. Oczywiście w dyskursach 
aborcyjnych na ogół chodzi o dignitas hominis jako pojęcie z zakresu an-
tropologii filozoficznej. W tym kontekście toczy się ostry spór o to, jaki jest 
zakres znaczeniowy tego pojęcia, do jakich podmiotów ono się odnosi, jeśli 
ma charakteryzować człowieka czy osobę ludzką. Wydaje się, że punktem 
wyjścia dla sformułowania odpowiedzi na to pytanie będzie zawsze definicja 
człowieka i jego życia, względem którego godność ludzka jawi się jako wtórna. 
Za wielkie osiągnięcie w rozwoju myśli społecznej i prawnej uznać należy 
fakt, że godność człowieka jest co do zasady przedmiotem ochrony prawnej 
zarówno na gruncie prawa międzynarodowego, jak i w krajowych systemach 
prawnych niezależnie od typu kultury prawnej30. 

W kontekście aborcji godność człowieka jako osoby ludzkiej ma zasadnicze 
znaczenie jako argument w sporze o prawo do aborcji. Na gruncie stanowi-
ska pro life godność ludzką uznaje się za właściwość osoby ludzkiej, w tym 
nasciturusa, która przejawia się w jego niezbywalnym prawie do życia oraz 
prawie do przyjścia na świat. Zwolennicy stanowiska pro choice albo w ogóle 
odmawiają tej właściwości nienarodzonemu, albo wyżej cenią ludzką godność 
kobiety ciężarnej w różnych wymiarach tej godności. 

4. Bezpośredni związek z godnością ludzką ma kwestia wolności31. God-
ność ludzka ma wymiar wolnościowy. Człowiek wolny ma prawo decydować 
o sobie, o przebiegu swojego życia, o swoim ciele, ma niezbywalne prawo 

28 Por. G. Kulik, Godność człowieka, http://www.kns.gower.pl/filozofia/godnosc.htm; stan na 
dzień 1.08.2012 r.

29 Por. G. Grzybek, Etyka, rozwój, wychowanie, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2007, s. 10.
30 Por. np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka proklamowana przez Zgromadzenie Ogólne 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 10.12.1948 r. głosi w preambule: „Zważywszy, 
że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków 
wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata [...]”; Karta Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej uchwalona mocą Traktatu Lizbońskiego z 13.12.2007 r. 
z mocą wiążącą od 1.12.2009 r. stanowi w preambule: „Świadoma swego duchowo-reli-
gijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych 
wartościach godności osoby ludzkiej [...]”; Konstytucja RP z 2.04.1997 r. w art. 30 stanowi: 
„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka 
i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 
publicznych.”

31 Wartości godności i wolności na ogół wymieniane są razem, zaś tradycja takiego ich uj-
mowania sięga czasów humanizmu renesansowego; w swojej słynnej Oratio de hominis 
dignitate, manifeście humanizmu, Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) przekonywał, 
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do samostanowienia. Wolność jednostki jest fundamentalną wartością nurtów 
liberalnych, odnoszoną do niemal wszystkich sfer życia ludzkiego. W ślad za 
Isaiahem Berlinem, w wymiarze społecznym i politycznym można mówić 
o wolności pozytywnej, czyli wolności do – wyborów, zgromadzeń, słowa, 
wyznania, itd. (gwarantowanej w ustrojach demokratycznych), oraz wolności 
negatywnej, czyli wolności od – nacisków i przymusu, ingerencji państwa 
w życie prywatne, itd. (która jest fundamentem liberalizmu konserwatywne-
go)32. Tę właśnie, wolność negatywną, uznawał Berlin za prawdziwą wolność, 
upatrując w demokracji niebezpieczeństwo dla takiej wolności. B. Polanowska-
-Sygulska pisze: „Niemniej w efekcie historycznego rozwoju idea wolności 
pozytywnej odeszła od idei wolności negatywnej. Akceptacja przez tę pierwszą 
metafizycznego rozszczepienia jaźni doprowadziła do utożsamienia «wolno-
ści do» z apoteozą autorytetu [...] Esej Berlina jest de facto dramatycznym 
apelem o ochronę wolności negatywnej, która, jako wpisana w każdy akt 
wyboru, stanowi gwarancję zachowania człowieczeństwa”33. Wolność musi 
mieć jednak swoje ograniczenia ze względu na potrzeby innych i konieczność 
zagwarantowania ładu społecznego. Zgodnie z koncepcją J.S. Milla, granicą 
wolności jest wolność innych, granice nieszkodzenia innym, co może stanowić 
ważny argument w sporach aborcyjnych ukierunkowanych przeciwko aborcji. 

Wolność dokonywania aborcji jest przedmiotem zainteresowania zwolen-
ników liberalizmu w różnych formach jego występowania. W odniesieniu do 
liberalizmu politycznego ze względu na prawne regulacje aborcji. W odniesie-
niu do liberalizmu społecznego, a w szczególności etycznego i kulturowego, 
ze względu na wartość samostanowienia jednostek o sobie, jak również war-
tość wolności od ingerencji państwa w prywatne sprawy podmiotów prawa. 
Niejednokrotnie rozważaniom w tym duchu towarzyszy afirmacja wartości 
feministycznych. W ich zakres wchodzi między innymi zasadnicza kwestia nie 

że o wielkości i godności człowieka decyduje jego wolność wyboru, wolna wola (G.P. della 
Mirandola, Mowa o godności człowieka, IFiS PAN, Warszawa 2010).

32 Por. I. Berlin, Cztery eseje o wolności, red. H. Hardy, wyd. II, PWN, Warszawa 1994; idem, 
Dwie koncepcje wolności, tłum. D. Grinberg, [w:] J. Jedlicki (red.), Dwie koncepcje wolno-
ści i inne eseje, ResPublica, Warszawa 1991; B. Polanowska-Sygulska, Filozofia wolności 
Isaiaha Berlina, Znak, Kraków 1998, rozdz. Wprowadzenie; eadem, Pluralizm wartości 
i jego implikacje w filozofii prawa, Księgarnia Akademicka Ośrodek Myśli Politycznej, 
Kraków 2008, s. 71 i n; D. Wiktor, Wolność: Isaiaha Berlina głos w dyskusji, http://www.
racjonalista.pl/kk.php/s, 2343; stan na dzień 3.08.2012 r.; M. Szyszkowska, O wolności, 
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2343; stan na dzień 3.08.2012 r. .

33 B. Sygulska-Polanowska, Pluralizm wartości..., s. 72.
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tylko formalnego, ale i faktycznego równouprawnienia płci, w tym również 
w zakresie swobody wyboru i stanowienia o sobie. Jest to zwłaszcza aktualne 
w drugiej światowej fali feminizmu34 oraz piątej w Polsce. Feminizm jako 
ideologia kobiet35, które czasem określa się jako bardziej korporalne (z ang. 
corporeal – ‘cielesny’)36 niż mężczyźni, w oczywisty sposób odnosi się do 
kwestii aborcji37. Liberalizm a także feminizm liberalny, wspierany i rozwijany 
przez Betty Friedan, założycielkę istniejącej od 1966 roku wpływowej i słynnej 
NOW (National Organization of Women), popiera żądania kobiet w zakresie 
ich równouprawnienia w wymiarze prawnym i społecznym; podkreśla prawo 
kobiet do korzystania z wolności, do rozwijania swoich aspiracji zawodowych, 
walkę o równe płace, ale nade wszystko nurt ten uznaje wolność za sztandarową 
wartość w panteonie wartości liberalnych38. 

34 Za początek second wave feminism uznaje się publikację w 1963 roku książki Amerykanki 
Betty Friedan pt. Feminine Mystique.

35 Zob. np. R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 2002; 
K. Ślęczka, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Książnica, 
Katowice 1999.

36 Por. E. Hyży, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca 
XX wieku, Universitas, Kraków 2003, s. 7 – corporeal feminism jako szczególny nurt feminizmu. 

 Teolożka feministyczna M. Zuber napisała na swoim blogu w dniu 22.06.2008 r. http://
she-who-is.blogspot.com/2008/06/koniec-z-dualizmem.html; stan na dzień 3.08.2012 r.: 
„Filozoficzna dewaluacja ciała ma poważne konsekwencje polityczne, szczególnie dla kobiet, 
jako tych, które były i są definiowane jako bardziej korporalne niż mężczyźni. Przypisywanie 
hiperkorporalności kobietom, mocno zakorzenione w podstawowym dualizmie umysłu i ciała, 
łączy się z pokrewnymi dualizmami formy/materii, aktywności/bierności, rozumu/uczucia 
i kultury/natury. W połączeniu z tymi dychotomicznymi wyróżnikami kategorii, umocniła 
się hierarchiczność dychotomii męski/żeński i wpłynęła na sytuacje, w których kobiety, tylko 
z powodu swej kobiecości, były traktowane jako intelektualnie i społecznie (praktycznie) 
upośledzone.”. I dalej: „Wieloletni dialog między feministkami doprowadził do wielu teorii 
podmiotu, w tym do tzw. korporalnego feminizmu, który jest wspólnym szyldem wielu femi-
nistycznych koncepcji odwołujących się do szeroko rozumianej tradycji postmodernizmu.”.

37 Słynna amerykańska feministka i propagatorka kontroli urodzin, aborcji i eugeniki, Margaret 
Sanger (nazywana przez przeciwników Aniołem Śmierci) była założycielką w 1921 r. Ameri-
can Birth Control Leage, mającą złą sławę popierania eksterminacji osób nieprzystosowanych 
i propagowania idei czystej rasy; Liga ta została przemianowana po II wojnie światowej 
dla uniknięcia złych skojarzeń z ideologią nazistowską na International Planned Parenthood 
Federation; M. Sanger była też animatorką i propagatorką tabletki antykoncepcyjnej w USA 
oraz swobodnego stosowania metod aborcyjnych zgodnie z ideą wyzwolenia kobiet.

38 Por. Z. Rau, Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Fundacja Aletheia, Warsza-
wa 2000; idem, Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, 
Scholar, Warszawa 2008.
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5. Dopełniającym poprzednie rozważania wątkiem dyskursów aborcyjnych, 
niezwykle rzadko wyraźnie werbalizowanym w tych dyskursach, lecz mającym 
praktycznie bardzo duże znaczenie w wewnętrznych monologach aborcyjnych, 
jest wątek eugeniczny zabiegów przerywania ciąży. Termin „eugenika” (z gr. 
eugenes – ‘dobrze urodzony’39), autorstwa Francisa Galtona, ma współcześnie 
zdecydowanie negatywne konotacje i kojarzy się pejoratywnie. Eugenika ma 
długą, bo sięgającą czasów starożytnych historię, a współcześnie odkryto ją 
na nowo pod koniec XIX w. wraz z ideami selektywnej reprodukcji człowieka 
Thomasa Malthusa oraz na kanwie strachu przed przeludnieniem świata. Długa 
historia eugeniki w wymiarze politycznym, społecznym, ideologicznym czy 
filozoficznym40 formalnie wydaje się rozdziałem zamkniętym w Europie wraz 
z zakończeniem szwedzkiego projektu eugenicznego w drugiej połowie lat 
70. ubiegłego wieku41. W Stanach Zjednoczonych, gdzie w I połowie XX w. 
promowano i praktykowano eugenikę42, do dziś, jak postrzegają to niektórzy, 
stosuje się zasady kryptoeugeniki pod pretekstem świadomego macierzyństwa 
i programów planowania rodziny. Na świecie historia eugeniki tu i ówdzie 
jeszcze się toczy43. W Polsce nurt ten wyraźnie obecny był w I połowie 
XX wieku. Od 1922 roku istniało Polskie Towarzystwo Eugeniczne, skupiające 
entuzjastów i propagatorów, takich jak Tadeusz Boy-Żeleński, Ludwik Krzy-
wicki, czy Oskar Bielawski. Nigdy jednak nurt eugeniczny nie był w Polsce 
szczególnie wpływowy, zaś po doświadczeniach II wojny światowej, jako 
skompromitowany, nie występuje otwarcie i w sposób formalny44. Głoszone są 
jednak na świecie poglądy, upatrujące w działaniach promujących świadome 

39 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat 
Książki, Warszawa 2000, s. 160.

40 Por. bardzo interesujący artykuł: K. Marulewska, Eugenika w świetle idei postępu. Rozwa-
żania wokół fundamentów filozoficznych, Wyd. UMK, Dialogi Polityczne 2008/10, s. 63–83, 
dostępny także: http://www.dialogi.umk.pl/archiwum/10/05_marulewska.pdf.

41 Szwedzki program sterylizacji osób niepożądanych, mający na celu dbałość o tzw. higienę 
rasy, rozpoczęto pod auspicjami państwa opiekuńczego w 1936 r., a zakończono 40 lat później, 
zaś ujawnił go mieszkający w Szwecji dziennikarz Maciej Zaremba Bielawski w 1997 r.; 
program ten realizowany był też w USA, Trzeciej Rzeszy, Japonii – por. M. Zaremba 
Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

42 Por. przyp. 38.
43 Np. współczesne Chiny ze swoją partyjno-rządową polityką demograficzną. 
44 Jako zabieg kryptoeugeniczny powinien być jednak potraktowany głośny medialnie przy-

padek upośledzonej psychicznie pacjentki Wioletty Woźnej ze wsi koło Szamotuł, którą 
w 2009 r. bez jej wiedzy lekarze w trakcie porodu pozbawili płodności, dokonując sterylizacji, 
ponieważ nie radziła sobie z dziećmi, które już posiadała.
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macierzyństwo i stosowanie badań prenatalnych, jak również realizujących 
programy naukowe takie jak Human Genome Project czy pozwalających na 
modyfikacje genetyczne człowieka – za zjawiska kryptoeugeniczne45.

We współczesnych czasach postęp nauki, w tym nauk medycznych 
i techniki, pozwala na bardzo wczesnym etapie rozwoju płodu ludzkiego 
uzyskiwać wiedzę co do jego wad rozwojowych. Badania prenatalne pozwa-
lają je diagnozować między innymi po to, by je leczyć, jeśli jest to możliwe. 
Zdiagnozowane nieuleczalne upośledzenie płodu ma niejednokrotnie wpływ 
na decyzję o przerwaniu ciąży. Zwolennicy poglądów pro life oceniają w takiej 
sytuacji decyzję o aborcji jako podjętą z pozycji eugenicznych, mając na myśli 
eugenikę negatywną, zmierzającą do eliminacji osobników mniej wartościo-
wych lub gorszych. Świadczą o tym argumenty powoływane przez nich na 
różnych forach dyskusyjnych, porównujące dokonanie aborcji w takiej sytuacji 
z eksterminacją przez nazistów w czasie II wojny światowej ludzi chorych 
psychicznie czy w inny sposób upośledzonych. W rzeczywistości przyczyny 
dokonania aborcji ze względu na wady rozwojowe płodu mogą być jednak 
rozmaite. W szczególności mogą mieć związek z wartością godności życia 
człowieka, nieskazywania go na nieuleczalny ból i cierpienia. Ale mogą też 
mieć związek z wygodą czy ambicjami rodziców. W literaturze przedmiotu 
podkreśla się, że dopuszczenie przerywania ciąży przez polskiego ustawodawcę 
w art. 4a ust.1 pkt 2 ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, jeśli badania 
prenatalne wskazują na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego 
uszkodzenia płodu, świadczy o aksjologicznej niespójności polskiego systemu 
prawa, mając na względzie wartości konstytucyjne ujawniane w orzeczeniach 
Trybunału Konstytucyjnego. O. Nawrot pisze: „Innymi słowy ustawodawca 
polski uznał, iż życie dziecka poczętego, którego jakość nie odpowiada okre-
ślonym standardom, stanowi wartość odmienną od tej, jaką stanowi wartość 
życia dziecka poczętego wolnego od rzeczonych defektów.”46.

45 O. Nawrot, Demokratyczne państwo prawa wobec rozwoju biologii i medycyny, Forum 
Prawnicze 2012/2(10), s. 26–27 – autor podaje przykłady selektywnej eugeniki pozytywnej 
stosowanej na świecie: wykorzystywanie rozwoju medycyny w celach prokreacji na zamó-
wienie, a także eliminacji zarodków z wadami wrodzonymi, i pisze: „Możliwość wyboru 
zdrowego zarodka z uwagi na pewne pożądane cechy, jak np. płeć, kolor włosów, możliwy 
wzrost przyszłego dziecka, zakwalifikować bowiem jednoznacznie należy jako akt godzący 
w godność istoty ludzkiej i ją uprzedmiotawiający.”.

46 Ibidem, s. 29.
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6. Pojawia się kolejne pytanie: czy dyskursy aborcyjne są w różnych aspek-
tach ich występowania zorientowane ze względu na płeć? W szczególności, czy 
zajmowane stanowisko w kwestii aborcji zależy od płci biologicznej albo także 
od postrzegania roli kulturowej i społecznej kobiety, oraz czy przedstawiciele 
obu płci mają równe prawa i szanse do głoszenia poglądów i wypowiadania 
się na temat aborcji. 

Na pierwsze z postawionych pytań odpowiedź mogłyby dać stosowne 
badania empiryczne. W Polsce nigdy nie podejmowano takich tematów. 
Natomiast w latach 70. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych socjolog 
Arthur B. Shostak zwrócił swoje zainteresowania naukowe w kierunku wpły-
wu aborcji na mężczyzn i ich doświadczenia w tej materii. Wynikiem tych 
zainteresowań był szereg artykułów Shostaka oraz znana książka pt. Men 
and Abortion: Lessons, Losses and Love, opublikowana w USA w 1984 roku, 
w której autor relacjonuje odczucia i uczucia tysiąca mężczyzn czekających na 
swoje partnerki w 32 klinikach aborcyjnych w ośmiu stanach na terenie USA47. 

Drugie z pytań jest znacznie bardziej zaangażowane aksjologicznie, ale 
także filozoficznie. Wydaje się, że możliwe odpowiedzi na to pytanie mają 
związek z ujęciem aborcji albo jako prywatnej kwestii kobiety, jej sfery wol-
ności i samostanowienia, niemającej wszakże związku z moralnością, albo 
jako sprawy z obszaru moralności i porządku publicznego oraz przypisywanej 
kobiecie roli społecznej i kulturowej. I tak, aborcja ujmowana jako prywatna 
sprawa kobiety wiąże się z nieuznawaniem nasciturusa za indyviduum ludzkie, 
lecz część kobiety, jakkolwiek pochodzącą nie tylko od niej samej. W ślad za 
takimi poglądami, kobieta sama ma prawo decydować o aborcji, a dokonując 
jej nie łamie żadnych norm ani zasad prawnych, moralnych, czy społecznych. 
W takim ujęciu za podmioty uprawnione do podejmowania decyzji aborcyj-
nych mogą być uznane tylko kobiety, analogicznie do podejmowania decyzji 
dotyczących rozmaitych innych zabiegów medycznych, którym mają się 
poddać. Mężczyźni mogą mieć głos doradczy i pomocniczy, ale ciężar decyzji 
z natury rzeczy spoczywa na kobietach i tylko na nich. Zatem – przy takich 
założeniach – nie sposób by było wywieść roszczenia mężczyzny względem 
partnerki o podjęcie przez nią decyzji w sprawie aborcji bez uwzględnienia 
jego stanowiska w tej mierze albo wbrew temu stanowisku. Wydaje się, że tak 
postrzegają ten problem zwolennicy stanowiska pro choice i stanowiska orien-
tacji dyskursu aborcyjnego ze względu na płeć żeńską. Literatura feministyczna 

47 Zob. http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/1393; stan na dzień 30.04.2012 r. 
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jest w tym przypadku przykładem dyskursu głównie kobiet, o kobietach, o ich 
prawach i wolności wyboru, dyskursu z odniesieniami genderowymi. 

Z kolei przy założeniu podmiotowości (osobowości) zarodka/płodu dyskurs 
aborcyjny nie ma płci, obejmując sferę moralną i prawną, staje się sprawą pu-
bliczną. W jednakowym stopniu kompetencje prawne jak i etyczne48 potępiania 
aborcji – bo przy przyjęciu założenia nasciturusa jako istoty ludzkiej tylko taka 
postawa wchodzi w rachubę – mają zarówno kobiety jak i mężczyźni. W tym 
przypadku z pola widzenia schodzą problemy kobiet i ich prawa, w zamian 
natomiast pole dyskursu zajmują zagadnienia dziecka poczętego i jego praw. 

7. Cechą współczesnych dyskursów aborcyjnych jest ich mediatyzacja, 
co oddziałuje na ich charakter. Po pierwsze, dzięki powszechnie dostępnym 
mediom, problematyka aborcyjna stała się bardzo nośna społecznie. Po drugie, 
problematyka ta, docierając do szerokich rzesz społecznych, z natury rzeczy 
niejednokrotnie przejawia się w dyskusjach znacznie mniej wyrafinowanych 
argumentacyjnie, uproszczonych, w pewnym sensie zero-jedynkowych, czasem 
zbanalizowanych. Można zaryzykować tezę o wykształceniu się specyficznego 
językowego medialnego rejestru aborcyjnego. Po trzecie, ogromne na pewnym 
etapie dyskusji zaangażowanie społeczne w tę problematykę zaowocowało 
ufundowaniem wielu organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących 
się zawodowo albo na zasadach wolontariatu samą problematyką aborcyjną 
i jej otoczeniem merytorycznym; pochłania to niemałe środki społeczne, ale 
jednocześnie aktywizuje spore grupy osób, tworzy zręby społeczeństwa obywa-
telskiego. Po czwarte, mediatyzacja dyskursów tego typu znacznie przyczyniła 
się do zwrócenia uwagi w różnych kręgach społecznych i politycznych na prawa 
obywatelskie kobiet i niejednokrotnie dawała impuls do walki o ich realizację 
(np. przypadek Alicji Tysiąc). Jednocześnie działalność tego typu organizacji 
zwraca także uwagę na prawa osób nienarodzonych, przyczynia się do zwięk-
szenia świadomości i wiedzy na temat prenatalnego okresu życia człowieka. 
Media wypełniają tym samym – nolens volens – posłannictwo krzewienia wiedzy 
o prawie i podstawowych wolnościach obywatelskich. Po piąte, obecny etap 
mediatyzacji dyskursów aborcyjnych, polegający na łatwej i bardzo powszechnej 
dostępności do informacji i jej transmisji, przyczynia się do upowszechniania 
ogromnej brutalności wypowiedzi, organizowania rozmaitych akcji społecz-
nych – z jednej strony feministycznych manif, z drugiej – demonstracji pod 

48 Zob. przyp. 14.
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szpitalami ginekologicznymi dokonującymi aborcji, których uczestnicy ostro 
się zwalczają49.

III. 

1. Aborcyjny monolog wewnętrzny uzupełniony argumentacją formułowa-
ną w toku prowadzenia dyskursów pozwala podjąć decyzję dotyczącą trwania 
ciąży. Jest sprawą oczywistą w tym kontekście, że można postawić pytanie 
o racjonalność takiej decyzji. Zasadniczo ludzkie wybory w rozmaitych sferach 
życia mogą prowadzić do podejmowania decyzji intersubiektywnie uznawa-
nych za racjonalne ze względu na zróżnicowane koncepcje racjonalności50, 
abstrahując naturalnie od osobniczych możliwości racjonalnego myślenia, 
które są zróżnicowane. Właściwie panuje dziś w nauce zgoda co do tego, że 
nie ma jakiejś jednej powszechnie obowiązującej reguły racjonalności, dzia-
łającej niczym przysłowiowy wzorzec metra w Sevres pod Paryżem51. Warto 
zatem zastanowić się, czy można wskazać jakieś kryteria uznania decyzji 
aborcyjnej za racjonalną. 

2. Monologi aborcyjne mają za swój przedmiot między innymi wartości, 
które są ważne z punktu widzenia ciąży, aborcji i ich skutków, jak również 
odpowiedzialności za podjętą decyzję. 

Wartości, które przede wszystkim liczą się w powyższej sytuacji, mają 
z jednej strony charakter zasadniczy, światopoglądowy, zobiektywizowany, 
z drugiej zaś – charakter konkretno-sytuacyjny, jednostkowy, czyli ważny 
podmiotowo. 

Te pierwsze to, wspomniane wyżej, takie wartości podstawowe jak życie 
ludzkie, godność i wolność. W procesie swojego monologowania podmiot 
przede wszystkim przyjmuje założenie, najczęściej nieuświadamiane albo 
przynajmniej niewerbalizowane, odnoszące się do życia zarodka lub płodu jako 
człowieka (dziecka) czy osoby: czy życie to zaczyna się z chwilą zapłodnienia, 
czy później, a jeśli później, to kiedy? Wydaje się, że jest to punkt odniesienia, 

49 Znane są akcje zwolenników i przeciwników aborcji, tych ostatnich także organizujących się 
w parlamencie; organizowane są wystawy, produkowane drastyczne filmy antyaborcyjne, np. 
słynny Niemy krzyk, zrealizowany przez Amerykanina B. Nathansona, ukazujący aparatem 
ultrasonograficznym zabieg przerwania ciąży, itp.

50 Por. M. Zirk-Sadowski, Rozumienie ocen w języku prawnym, Wyd. UŁ, Łódź 1984, s. 114 i n.
51 Notabene już nieobowiązujący od kilku dekad.
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który w zasadniczy sposób może decydować o dalszym przebiegu procesu 
podejmowania decyzji. Wraz z innymi argumentami może on przybierać po-
stać stanowiska pro life albo pro choice. Równie wyjściową wartością w pro-
cesie decyzyjnym jest dobro kobiety, w tym życie i zdrowie własne kobiety, 
jeśli jest zagrożone w związku z ciążą. Dylematy te wyraźnie widoczne były 
w dwóch skrajnych przypadkach znanych powszechnie z mediów, takich jak 
casus Alicji Tysiąc oraz casus Agaty Mróz52. Najbardziej dramatyczne wybory 
odnoszą się do skonfrontowania i oszacowania życia zarodka/płodu oraz życia/
zdrowia matki: czyje życie jest więcej warte? Równie trudne wybory wiążą 
się z pozostałymi wartościami, czyli godnością ludzką i wolnością a życiem 
osoby ludzkiej. Problem, jaki się w tym kontekście pojawia, sprowadza się 
do pytania, czy wartości te, i wszystkie inne mogące wchodzić w rachubę 
w związku z problematyką aborcyjną, dają się uszeregować na skali według 
ich ważności, czy według jakiejś innej miary. Pojawia się zatem niesłychanie 
kontrowersyjna co do znaczenia i występowania kwestia niewspółmierności 
wartości. Zjawisko niewspółmierności zauważone zostało w literaturze nie-
jako przy okazji rozwijania koncepcji liberalizmu społecznego i pluralizmu 
etycznego53 i na dobre zagościło w naukach humanistycznych takich jak 
etyka, nauki polityczne, a także filozofia prawa. Generalne pytanie, jakie 
stawia się w związku ze zjawiskiem niewspółmierności, brzmi: czy wartości 
są porównywalne w taki sposób, aby można je było porządkować na jakiejś 
skali według jakiejś cechy, stopnia ważności, nasilenia, cenności? A zatem, czy 
jedne wartości można oceniać i ważyć z punktu widzenia innych? Czy można 
mianowicie ustalić przykładowo, która wartość jest godniejsza ochrony: życie 
nienarodzonego czy życie matki, przyjście na świat czy życie godne itp. Jedni 

52 W 2000 r. Alicja Tysiąc nie uzyskała zgody na dokonanie aborcji uzasadnionej stanem zdro-
wia związanym z wysoką krótkowzrocznością – ciąża stanowiła zagrożenie dla jej zdrowia, 
polegające na niebezpieczeństwie doprowadzenia do zwiększenia krótkowzroczności albo 
utraty wzroku; publicysta Tomasz Terlikowski zarzucił jej „moralną obrzydliwość” i porównał 
do hitlerowskiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna – donosiły media 25 kwietnia 2012 r.; 
Agata Mróz, dwukrotna mistrzyni Europy w siatkówce, przez kilka lat walcząc z białaczką, 
odsunęła w czasie decyzję o przeszczepie ratującym życie, gdy dowiedziała się że zostanie 
matką, zmarła 4 czerwca 2008 r. – 2 miesiące po urodzeniu córki.

53 Por. M. Zirk-Sadowski, Rozumienie..., s. 114 i n. A. Chmielewski, Niewspółmierność, nieprze-
kładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej, Wyd. UWr, Wrocław 1997; 
B. Polanowska-Sygulska, Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa, Księgarnia 
Akademicka Ośrodek Myśli Politycznej Kraków 2008; S. Wojtczak, O niewspółmierności war-
tości i jej konsekwencjach dla stosowania prawa, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
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dostrzegają zjawisko niewspółmierności wartości, inni zaprzeczają występo-
waniu tego zjawiska54. Pojawia się pytanie, czy przyjęcie tezy o występowaniu 
niewspółmierności wartości prowadzi do trudnych konsekwencji światopoglą-
dowych, aksjologicznych, prawnych, a przede wszystkim metodologicznych: 
jak dokonywać racjonalnych wyborów wartości, czy wybory takie są w ogóle 
możliwe, czy mogą być one intersubiektywnie uzasadniane, czy można je 
oceniać z punktu widzenia jakiejś racjonalności55. Joseph Raz, argumentując 
za niewspółmiernością wartości, dostrzegł ważne ze społecznego, prawnego 
i moralnego punktu widzenia zjawisko niewspółmierności konstytutywnej. 
Jest to tego typu sytuacja aksjologiczna, w której dla niektórych wartości nie 
tylko nie sposób znaleźć wspólnej miary, ale co więcej, dokonywanie tego 
typu porównań nie wchodzi w rachubę z założenia, ponieważ uważamy, że 
takich porównań nie godzi się czynić co do zasady i pod żadnym pozorem ze 
względu na przyjęty ład prawny, społeczny i moralny56.

Z kolei wartości ważnych podmiotowo jest bardzo wiele, mogą być mocno 
zróżnicowane, mają charakter zmienny i układają się w różne konfiguracje. 
Spośród takich wartości wskazać można np. posiadanie potomstwa, ale także 
bezdzietność, życie małżeńskie albo samotne, dobrą pozycję społeczną i inne. 
Na pozycję społeczną składa się z kolei status zawodowy, ale także cywilny, 
towarzyski, rodzinny, ekonomiczny. Fakt zajścia w ciążę może, według mnie-
mania kobiety, w negatywny sposób oddziaływać na jej pozycję społeczną, 
powodując zagrożenie utraty pracy, perturbacje związane z wykonywaniem 
zawodu, komplikacje rodzinne, zagrożenie pogorszenia jej sytuacji ekonomicz-

54 Por. A. Chmielewski, Niewspółmierność…, s. 60 i n.; D. Zienkiewicz, Niewspółmierność 
teorii naukowych, http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/human/Do_pobrania/Publika-
cje/Niewspolmiernosc_teorii_naukowych_-_Dariusz_Zienkiewicz.doc; stan na dzień 
3.08.2012 r. Zienkiewicz pisze: „Podsumowując ten krótki szkic historii niewspółmierności 
należy stwierdzić, iż chociaż na przestrzeni XX wieku owa idea zyskiwała na precyzji, to 
nadal daleko jej do zadawalającej egzemplifikacji. Z drugiej jednak strony, dotychczasowe 
próby zakwestionowania niewspółmierności, wyrażające się na różne sposoby, takie jak: 
powoływanie się na empiryczne przykłady z historii nauki [Bilikiewicz]; konsekwencje dla 
teorii poznania [Bilikiewicz]; kwestionowanie sensowności samego pojęcia [Davidson]; 
unieważnienie problemu [Rorty], także nie wzbudzają zaufania. Pozostaje zatem przekona-
nie, iż kategoria niewspółmierności nadal jest wyzwaniem dla filozofów nauki.”; por. także 
S. Wojtczak, O niewspółmierności.., część I.

55 Por. ibidem, s. 173 i n.
56 Por. J. Raz, Morality of Freedom, Clarendon Press, Oxford 1986, s. 340 i n.; B. Polanow-

ska-Sygulska, Pluralizm wartości..., s. 107–110, 266; S. Wojtczak, O niewspółmierności..., 
s. 131–173.
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nej. Może ona zatem rozważać przerwanie ciąży, monologując z pozycji pro 
choice. Z drugiej strony, ciąża, zdaniem innej kobiety, może przyczynić się 
do zbudowania jej wyższej pozycji społecznej, wyższego statusu rodzinnego, 
towarzyskiego itp., a przekonania te skłonią ją do utrzymania ciąży. 

Wśród wartości ważnych podmiotowo znajdą się także te związane 
z momentem zapłodnienia, w szczególności zaistniałym w związku z prze-
stępstwem, takim jak zgwałcenie, kazirodztwo, czy bardzo młodym wiekiem 
matki. W tym przypadku możliwa argumentacja może iść w kierunku za albo 
przeciwko przerwaniu ciąży, w zależności od postawy pro choice lub pro life, 
kształtowanych w najogólniejszym zakresie przez wartości podstawowe. 

Wartości ważne podmiotowo mają za swój przedmiot – generalizując – 
dobro kobiety ciężarnej. Pytanie, które jest jednak decydujące, brzmi: jakiego 
typu jest to dobro: zdrowie, wygoda, spokój psychiczny, bogactwo, czy ogólnie 
dobrostan kobiety, decydujący o jej zadowoleniu z życia57? Zobiektywizowa-
na wartość poszczególnych dóbr może odbiegać in plus albo in minus od ich 
wartości subiektywnej.

Wartości ważne podmiotowo tworzą – łącznie z przyjętymi w konkretnej 
sytuacji psycho-socjologicznej wartościami podstawowymi – tzw. klasy warto-
ści. Na jednym biegunie znajduje się więc klasa wartości związana z ideologią 
pro life, na przeciwległym –związana z ideologią pro choice. Sądzę, że wy-
mienione wyżej klasy wartości zasadniczo nie poddają się uwspółmiernieniu. 
Jednakże warto zauważyć, że dyskursy aborcyjne nie mają w zasadzie na 
celu porządkowania i budowania skal podstawowych dóbr, takich jak ludzkie 
życie, godność, czy wolność, wokół których się toczą. Uczestnicy dyskursów 
aborcyjnych przystępują na ogół do dyskusji, mając ustalone przekonania 
i poglądy aksjologiczne, do których pragną przekonać innych (co się chyba 
nie zdarza). Natomiast odmiennym kontrowersyjnym zagadnieniem jest to, 
jak do swych poglądów dochodzą, co próbuje się ustalić na gruncie różnych 
dyscyplin badawczych58. Przyjmuję zatem, że dyskursy aborcyjne podejmo-
wane ze względu na wskazane klasy wartości, skupione wokół postawy pro 

57 Dobrostan psychiczny (SWB: subjective well-being) jest pojęciem z zakresu psychologii pozy-
tywnej i oznacza poznawczą i emocjonalną ocenę własnego życia, obejmującą doświadczenie 
przyjemnych emocji, niski poziom negatywnych nastrojów i wysoki poziom zadowolenia ze 
swojego życia; por. E. Diener, S. Oishi, R.E. Lukas, Subjective Well-Being: The Science of 
Happiness and Life Satisfaction [in:] C.R. Snyder, S.J. Lopez (eds.), Oxford Handbook of 
Positive Psychology, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2009, rozdz. 17.

58 Zajmują się tym zagadnieniem: filozofia, etyka, metodologia, psychologia i socjologia. 
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life i pro choice, nie są w stanie doprowadzić ich uczestników do konsensusu, 
ponieważ poszczególne wartości podstawowe nie są współmierne59. To może 
być jedną z przyczyn reguły respektowania klauzuli sumienia w odniesieniu 
do pracowników medycznych, w tym przede wszystkim lekarzy, a ostatnio 
także farmaceutów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Katolickich Farmaceutów 
Polskich. 

Natomiast można przyjąć, że w obrębie jednej klasy wartości tworzą 
w miarę spójny, współmierny zbiór dóbr niepozostających ze sobą w relacji 
niezgodności i w jakimś stopniu uporządkowany na przyjętej podmiotowo 
skali. Pozwala to, jak sądzę, na podejmowanie podmiotowo racjonalnej decyzji 
w sprawie aborcji, która to decyzja może być także intersubiektywnie akcepto-
walna w ramach określonej klasy wartości. Ta sama decyzja – ze względu na 
inną klasę wartości może zostać uznana nie tylko za nieracjonalną, ale wręcz 
niezrozumiałą, czy oczywiście nieakceptowalną. 

Podsumowując, sądzę, że to, co przeszkadza uczestnikom dyskursów 
aborcyjnych w dochodzeniu do względnego konsensusu, to przede wszystkim 
zjawisko niewspółmierności wartości, wokół których formułowane są podsta-
wowe argumenty uczestników tej społecznej interakcji, a po drugie – niesy-
metryczność dyskursów, która wyraża się w prowadzeniu ich w odmiennych 
rejestrach językowych. Ponadto, nie bez znaczenia są także wartości ważne 
podmiotowo, występujące łącznie z wartościami podstawowymi w ramach 
poszczególnych rodzin wartości. 

IV. 

U podstaw procesów decyzyjnych odnoszących się do aborcji leżą rozmaite 
czynniki. Przede wszystkim z obszaru wiedzy: niezbędna jest baza teoretyczna, 
czyli całokształt wiedzy na temat człowieka, jego życia, początkach życia oraz 
walorach tego życia – godności i wolności, ale też wiedza z zakresu prawa 
i jego regulacji co do ochrony życia poczętego. Poza tym, potrzebna jest wiedza 
o sobie samym, podmiocie podejmującym decyzję aborcyjną; świadomość 
własnych postaw moralnych i prawnych; świadomość własnych przekonań 
i dążeń, celów życiowych, aspiracji. Czynniki te stanowią swego rodzaju bazę 

59 Por. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, przekł. A. Chmielewski, 
PWN, Warszawa 1996, s. 30 i n.; A. Chmielewski, Niewspółmierność..., s. 73 i n.
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argumentacyjną w procesie podejmowania decyzji. Oprócz niej potrzebne jest 
zaplecze aksjologiczne – reguły moralne, które stają się kryteriami etycznymi 
podejmowanej decyzji. Szczególna rola w kontekście decyzji aborcyjnej może 
przypaść obowiązującemu prawu, które oddziałuje niejako podwójnie – in-
formacyjnie, z racji wiedzy o jego przepisach, a także etycznie, wzmacniając 
interesowną albo bezinteresowną motywację etyczną, szczególnie, jeśli prawo 
jest opresyjne w przypadku dopuszczenia się przestępstwa przerwania ciąży. 
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Małgorzata KRÓL

AXIOLOGICAL ASSUMPTIONS AND VARIANTS OF ABORTION DISCOURSE

( S u m m a r y )

The article presents selected problems relevant for the contentious issue of abortion and 
related discourses indicating that one of the characteristic features of abortion discourse is its 
mediatization.

The author aims to characterize the constraints on abortion discourses and the varied en-
vironments in which different types of such discourses emerge.

Abortion discourses are sociolinguistically differentiated and may exhibit different styles 
and modes of expression. Although they share the scope of the subject matter involved as in 
all cases they are centered on abortion-related problems, the field of discourse in each case is 
defined by the nature of the communicative situation in which a particular discourse is embed-
ded. All abortion discourses are underlined with particular assumptions concerning the nature of 
human life and its beginning, as well as the issues of the dignity and liberty of the human person. 

The author suggests that what really hampers abortion discourses and prevents their 
participants from reaching a consensus is the fact that people who engage in such disputes are 
faced with the incommensurability of the values which translate into decisive factors and the 
final arguments used by interacting discussants. Another problem is posed by the fact that the 
two extreme positions in the debate are formulated with the use of different styles and registers, 
which results in the clash of asymmetric discourses. Finally, it is not insignificant that subjectively 
important values are much varied and that they must coexist with two main sets or “families” 
of abortion-oriented fundamental values present in the polarised camps. 

Keywords: discourse, abortion, human life, human dignity, incommensurability of values
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