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Ks. Prof. dr hab. WładysłaW ZUZIaK
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

słowo wstępne

Warto pochylić się nad kwestią dzieci poronionych właśnie teraz, kiedy zbli-
żamy się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia, kiedy rozważamy tajemnicę 
Wcielenia Chrystusa, który od momentu poczęcia stał się człowiekiem. Ta praw-
da wiary zobowiązuje ludzi wierzących, aby zawsze z wielką miłością i szacun-
kiem patrzyli nie tylko na matkę w stanie błogosławionym, ale także na dziecko, 
które żyje pod jej sercem i jest już w pełni człowiekiem. Wraz z poczęciem roz-
poczyna się życie i historia każdego z nas.

W przypadku poronienia czy obumarcia płodu, rodzice, którzy chcą pochować 
swoje nienarodzone dziecko, spotykają się z brakiem zrozumienia nawet ze stro-
ny najbliższych. A  przecież w  takiej sytuacji bardzo potrzebne jest im  wsparcie 
ze strony rodziny, ale także zaangażowanie kapłanów i lekarzy w tę tragedię. Trzeba 
uświadamiać cierpiącym małżonkom, iż mają prawo do pamięci o człowieku, któ-
ry na zawsze zostanie częścią ich rodziny, i pełnego poszanowania jego ciała. Więk-
szość rodziców chce w sposób właściwy pożegnać się ze swoim potomkiem.

Naprzeciw rodzicom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, wychodzi polskie pań-
stwo, zapewniając im prawo do zorganizowania pogrzebu i do otrzymania skróco-
nego aktu zgonu oraz Kościół katolicki, który przygotowuje odrębne teksty litur-
giczne na tę okoliczność. Pogrzeb dziecka nienarodzonego może stać się źródłem 
różnorodnej nadziei: na ciągłą łączność z nienarodzonym, na jego przyjęcie do gro-
na zbawionych, na spotkanie w niebie oraz na nowe poczęcie i urodzenie zdrowego 
dziecka, które jednak nie zastąpi tego, które nie ujrzało światła dziennego.

Jestem głęboko przekonany, że problematyka omówiona w tej książce z pewno-
ścią pomoże nam wszystkim: duszpasterzom, lekarzom, psychologom w codziennej 
pracy, abyśmy umieli podchodzić z szacunkiem i zrozumieniem do cierpiących ro-
dziców, którzy stracili swoje nienarodzone dzieci.
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od redaktorów

Śmierć osoby bliskiej jest zawsze związana z doświadczeniem smutku i żalu. 
Nie zawsze jednak intensywność i dynamika żałoby jest taka sama. Inaczej przeży-
wa się stratę, kiedy umiera człowiek w podeszłym wieku, i jego życie było już speł-
nione, a inaczej, kiedy śmierć dotyka dziecko, przed którym była cała przyszłość. 
Szczególnie traumatyczna jest śmierć dziecka w okresie okołoporodowym, bądź 
jego utrata na skutek poronienia. Rodzice, którzy często z utęsknieniem oczekiwali 
na jego narodzenie, muszą nagle przyjąć do wiadomości, że to rozpoczęte już życie, 
zostało nieoczekiwanie przerwane. Ta trudna sytuacja wywołuje u nich ogromne 
poczucie straty, które obejmuje niekiedy całą kondycję człowieka.

Osierocony pyta także o  wieczny los swojego dziecka, które umarło bez 
chrztu oraz o możliwość jego pogrzebu. Rodzą się również problemy nawiązania 
poprawnych relacji otoczenia z osobami przeżywającymi stratę. Brak właściwej 
komunikacji osób najbliższych i personelu medycznego, zamiast pomóc, często 
powodują jeszcze większy ból u żałobników.

Inspiracją do szerszego spojrzenia na problematykę dzieci zmarłych na sku-
tek poronienia są różne inicjatywy związane z ideą organizowania wspólnego po-
grzebu dla dzieci zmarłych przed narodzeniem. Spośród wielu takich inicjatyw, 
mających miejsce w Polsce, można wyróżnić choćby pogrzeb „dzieci utraconych”, 
zorganizowany przez fundację „Nazaret” (Warszawa 2005) oraz pogrzeb „dzieci 
utraconych” (Koszalin 2011), zorganizowany przez inicjatywę społeczną „Nasze 
na zawsze” (por. bp Krzysztof Zadarko).

Prezentowana publikacja, nosząca tytuł Od bólu po stracie do nadziei życia. 
Pogrzeb dziecka poronionego, uwzględniając powyższy kontekst, omawia to za-
gadnienie w  aspekcie: filozoficznym, teologicznym, psychologiczno-pastoral-
nym oraz medyczno-prawnym.

Z punktu widzenia antropologicznego istotne jest najpierw założenie, iż każ-
demu człowiekowi z racji tego, że jest osobą, przynależy szacunek, tak za życia, jak 
i po śmierci (por. Piotr Kieniewicz). Choć nie byliśmy w stanie „powitać” nowych

1   Ks. Jan dziedzic – doktor habilitowany nauk teologicznych, adiunkt Katedry teologii Pastoralnej 
szczegółowej na Wydziale teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
2   Piotr Guzdek – magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
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istot ludzkich, z  racji ich przedwczesnego zgonu, to, poprzez pogrzeb, możemy 
je odpowiednio „pożegnać” (por. Grzegorz Hołub). „Niezbywalnym prawem naj-
bliższych jest pożegnać, opłakiwać i pochować dziecko” (List pasterski Episkopa-
tu Polski, Otoczmy troską życie człowieka, 2008). Uznając, że życie człowieka za-
czyna się od momentu poczęcia, konsekwentnie powinniśmy grzebać zwłoki ludzi 
zmarłych, nawet w najwcześniejszym okresie ich życia (por. Bogdan Chazan). Takie 
możliwości daje prawo państwowe (por. Katarzyna Myślińska). Na wyraźną proś-
bę osób uprawnionych, w tym nade wszystko rodziców, szpital (zakład opieki zdro-
wotnej) jest obowiązany wydać zwłoki dziecka oraz kartę zgonu – Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku (Dz.U. 2001, nr 153 poz. 1782).

Dzięki reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II, Mszał rzymski z 1970 
roku zawiera formularz mszy świętej przeznaczonej do  pogrzebu dziecka nie-
ochrzczonego, któremu rodzice chcieli udzielić sakramentu odrodzenia. Również 
promulgowany w 1983 roku Kodeks Prawa Kanonicznego wyłączył dzieci martwo 
urodzone i inne osoby, które zmarły bez chrztu z grona osób, którym należy od-
mówić pogrzebu kościelnego (por. Marta Ficoń).

Rodzice opłakujący swoje dzieci zmarłe jeszcze przed narodzeniem nie są pozba-
wieni nadziei na ich życie wieczne. Katechizm Kościoła katolickiego (nr 1261) naucza 
bowiem, że „wszelkie miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zba-
wieni, i miłość Jezusa do dzieci [...] pozwalają nam mieć nadzieję, że istnieje jakaś 
droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu” (por. Marian Machinek, Bronisław 
Mierzwiński, Henryk Sławiński, Andrzej Muszala).

Trzeba pamiętać, że człowiek przeżywający żałobę nie może być sam. Potrze-
buje on naszej obecności, cichej uwagi, wspierającego gestu, rozmowy, modlitwy. 
W przepracowaniu żałoby jest ważne: oderwanie się od zmarłego, zaakceptowa-
nie siebie w nowej sytuacji i nawiązanie relacji z  innymi ludźmi. Dla człowie-
ka wierzącego bardzo istotne jest wsparcie Kościoła, który pomaga pokonać ból 
po stracie poprzez głoszenie nadziei życia wiecznego (por. Jan Dziedzic, Urszula 
Dudziak, Piotr Morciniec).

Prezentowa publikacja nie wyczerpuje podjętego zagadnienia. Domaga się ono 
dalszych badań, nie tylko od strony teoretycznej, ale także w wymiarze empirycz-
nym. Kwestią otwartą jest jeszcze leczenie dzieci płodowych (por. Jacek Rudnicki) 
oraz ciągłe poszukiwanie nowych przyczyn utraty dziecka przed jego urodzeniem. 
Potrzebne są również dalsze zmiany w podejściu do bolesnego problemu przezwy-
ciężenia żałoby. Artykuły zawarte w tej książce mogą w jakimś stopniu pomóc po-
konać ból po stracie i znaleźć pocieszenie płynące z nadziei zbawienia.



bóg – jako jedyny istniejący sam przez się ze wszech miar doskonały byt – stwa-
rza (czyni bytem przygodnym) człowieka, którego osobę powołują równocze-
śnie osoby boskie do wspólnoty z innymi osobami, a przede wszystkim ze sobą. 
Właśnie na mocy tego „powołania” konstytuuje się w człowieku jego podmioto-
wość ściśle osobowa w wymiarze naturalnym i nadprzyrodzonym. W ten sposób 
godność „bycia osobą” nadaje każdemu człowiekowi sam bóg. Udział rodziców 
w „genezie osoby” nabiera tu jednak nowej treści z chwilą, gdy przyjmują dziec-
ko do rodziny jako wspólnoty osób i akceptują tę jego relacjonalną podmioto-
wość zwróconą nie tylko ku nim i ku innym ludziom, ale i ku bogu.

Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność

Perspektywa  
filozoficzna
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Godność osobowa  
dziecka nienarodzonego

1. W przestrzeni godności

Pojęcie godności pojawia się w różnych kontekstach. I tak posługujemy się 
nim w etyce, w deklaracjach o charakterze jurydyczno-prawnym czy w życiu co-
dziennym, kiedy mówimy, na  przykład, o  życiu w  godności czy o  warunkach 
pracy, które uwłaczają ludzkiej godności. Jest to więc termin, który na dobre za-
domowił się w naszej kulturze. Może być to pozytywnym zjawiskiem, jednak to-
warzyszy temu poważna trudność. Polega ona na tym, że godność posiada już 
dzisiaj różne znaczenia. Znaczenia te  oddalają się od  siebie, a  niekiedy nawet 
się wzajemnie wykluczają. Przykładem takiej sytuacji konfliktowej jest to, jak 
godność rozumiana jest w dokumentach Kościoła katolickiego, a jak pojmuje ją 
szwajcarska organizacja „Dignitas”. W tym pierwszym stanowisku, godność roz-
ciąga się na całe życie człowieka, od jego poczęcia do śmierci. Co więcej, wska-
zuje się na akty, które są sprzeczne z godnością człowieka, jak na przykład akty 
homoseksualne. W tym drugi stanowisku, godność jest czymś, co możne ulec 
zmianie, a  nawet można ją  utracić. Są  więc w  życiu sytuacje  –  twierdzą zwo-
lennicy tego ujęcia – kiedy człowiek może być pozbawiony tej istotnej warto-
ści, a w związku z  tym musi podjąć radykalne kroki, aby temu zapobiec. Tak, 
na przykład, może się zdarzyć u schyłku życia człowieka. Stąd „Dignitas” pro-
muje hasło „śmierć z godnością”, które służy za usprawiedliwienie dla działań 
eutanatycznych. Stanowisko Kościoła traktuje godność jako pewien niezmien-
ny stan ludzkiego istnienia. „Dignitas” operuje pojęciem godności jako pewnym 
szczęśliwym układem okoliczności, wyrażającym się w dobrym zdrowiu i samo-
poczuciu. Stoimy tu więc przed wyraźnym konfliktem znaczeń2.

1   Ks. Grzegorz hołub sdb – doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt Katedry bioetyki 
na Wydziale filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2   M. rosen, Dignity. Its History and Meanings, cambridge (Ma) 2012, s. 6–7. 
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Dokładne zdefiniowanie godności nie jest zadaniem łatwym. Wszelkie opisy 
osoby ludzkiej mogą nas najwyżej podprowadzić do ujęcia i zrozumienie godno-
ści. Sama godność nie jest jednak efektem nawet precyzyjnego opisu cech czło-
wieka. Wynika to z dwóch względów. Po pierwsze, filozoficznie jest problema-
tyczne wyprowadzanie wartości z cech o charakterze czysto opisowym. Po dru-
gie, sama godność poznawczo jest dana jako pierwsza, a nie dopiero na mocy 
jakiejś dedukcji. Stąd nie bez racji personaliści mówią, że w aspekcie poznania, 
godność dana jest drogą jej doświadczenia. A  co więcej, w  istocie nie można 
jej całkowicie racjonalnie uzasadnić, a jedynie objawić czy ukazać3. Stoimy więc 
przed niezwykle ważnym, ale i tajemniczym fenomenem.

Złożoność fenomenu godności osoby i pewien dyskomfort poznawczy, jaki 
mu towarzyszy, nie możne nas jednak zwalniać przed próbą jego zrozumienia. 
Zwłaszcza, że problematyka praktyczna, bioetyczna, przynagla nas do swoistego 
zoperacjonalizowania tego terminu. Kiedy bowiem zastanawiamy się nad god-
nością dziecka nienarodzonego, to chcemy wiedzieć, co to oznacza i jakie niesie 
ze sobą konsekwencje praktyczne. Czy można w ogóle posługiwać się tym poję-
ciem w kontekście życia prenatalnego? Jeśli tak, to w jakim znaczeniu: czy także 
tym, które odnosimy do każdego innego człowieka (urodzonego i dorosłego)? 
Dobrze będzie więc, aby odwołać się do  analiz polskiego personalisty Adama 
Rodzińskiego, który zaproponował interesująca klasyfikację godności.

Filozof ten wyróżnił trzy rodzaje godności: godność osobową, godność oso-
bowościową i godność osobistą4. Ta pierwsza łączy się z faktem zaistnienia oso-
bowego. Na mocy stania się osobą ludzką, każdy obdarzony jest fundamentalną 
godnością. Nie podlega ona zmianie, modyfikacjom czy utracie; nie jest stopnio-
walna, ale wszyscy posiadają ją w równym stopniu; w końcu – nie jest ona nada-
wana przez jakikolwiek ludzki autorytet, a w związku z  tym nikt nie może jej 
odebrać. Można powiedzieć, że człowiek tak długo posiada godność osobową, 
jak długo istnieje, czyli od zapłodnienia do śmierci. O tego typu godności wspo-
mina, na  przykład, artykuł 1.  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, gdzie 
znajduje się stwierdzenie, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod wzglę-
dem swej godności i swych praw”5.

Inaczej jest z godnością osobowościową. Jest to godność, która niejako na-
rasta w życiu człowieka, ulega zmianom, tak pozytywnym, jak i negatywnym. 
Godność osobowościowa łączy się z  takimi czy innymi cechami osobowości 
albo nawet możemy powiedzieć, że jest ona efektem nabycia określonych postaw 
osobowościowych, moralnych, duchowych czy obywatelskich. Cechą charakte-

3   J. seifert, What Is Life? The Originality, Irreducibility, and Value of Life, amsterdam–atlanta 1997, s. 98. 
4   a. rodziński, U podstaw kultury moralnej, „roczniki filozoficzne”, t. XVI, 1968, z. 2, s. 43–49. 
5   Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż, 10 grudnia 1948. 
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rystyczną tej godności jest to, że może ona ulec wzmocnieniu albo osłabieniu. 
Nabywając pozytywne cechy czy uwalniając się od złych, zyskujemy na godno-
ści osobowościowej6. Natomiast wpadając w nałogi czy tracąc kontrolę nad nie-
odpowiednimi czy złymi zachowaniami, tracimy w wymiarze tej godności. Ge-
neralnie można ją określić jako „godność w działaniu” czy „godność działania”, 
kiedy działanie rozumiemy szeroko.

Istnieje w końcu coś takiego, jak godność osobista. Jest ona najmniej uchwyt-
na przez zewnętrznego obserwatora. Zwykle jest doświadczana przez konkretną 
osobę. Łączy się z  takim czy innym poziomem wrażliwości jednostki i  jej po-
czuciem osobistego honoru. Godność osobista nie posiada jakiś zewnętrznych 
racji uzasadniających i jest kwestią odczuć danej jednostki: tego, jak ona siebie 
postrzega, jaki ma obraz samej siebie i jaki ma do siebie stosunek emocjonalny. 
Jak zauważa Rodziński, godność osobista czasami nie pokrywa się z godnością 
osobowościową. Ktoś bowiem może mieć wysokie mniemanie o sobie, a to stoi 
w sprzeczności z jego mierną, a nawet zdeprawowaną osobowością. I odwrotnie, 
człowiek prawy i wielkiej osobowości może niekiedy nie przykładać wagi do ma-
nifestowania swoich zalet7.

Te rodzaje godności towarzyszą sobie nawzajem i ważne jest, aby odnosić się 
z szacunkiem do każdej z nich. W końcu to dana jednostka ludzka, osoba jest ich 
„nośnikiem”. Tak więc szacunek względem godności osobowej, osobowościowej 
i osobistej jest w istocie szacunkiem względem tej konkretnej i niepowtarzalnej 
osoby. Nie trudno jednak zauważyć, że te rodzaje godności układają się w pewną 
gradację czy nawet hierarchię. Otóż oczywiste jest, że godność osobista jest mniej 
doniosła niż godność osobowościowa. Na przykład, odczucie własnego honoru 
i jego zewnętrzna manifestacja są zwykle mniej istotne niż wypracowana postawa 
odpowiedzialności, której beneficjentem jest większa grupa ludzi. W niektórych 
sytuacjach również godność osobowościowa powinna ustąpić miejsca tej osobo-
wej. Ona bowiem jest podstawą tak tej osobowościowej, jak i osobistej.

2. Godność a życie nienarodzone

Kiedy patrzymy na życie człowieka jeszcze nienarodzonego to uświadamiamy 
sobie, że nie każdy typ godności może być do niego odniesiony. Embrion czy nawet 

6   Jak powie rodziński: „Godność osobowościowa jest różnorodna, jak różne są doskonałości mo-
gące stanowić jej rację i podstawę ontyczną, choć najdogłębniej decyduje o niej ta doskonałość, 
jaka zrodziła się w działaniu moralnie wartościowym i zhabitualizowała w czyimś charakterze”. Zob. 
a. rodziński, U podstaw kultury moralnej, dz. cyt., s. 47. 
7   tamże. 
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płód nie posiada jeszcze osobowości, stąd nie można mu przypisać godności oso-
bowościowej. Tym bardziej trudno jest tu posługiwać się terminem „godność oso-
bista”. Na etapie prenatalnym człowiek nie posiada jeszcze pojęcia samego siebie, 
w związku z tym, nie wchodzi w grę jakiś obraz samego siebie i wiążące się z tym 
poczucie honoru. To są kwestie, które będą postępowały wraz z rozwojem psychicz-
nym dziecka. Pozostaje więc tylko jeden typ godności, który możemy wiarygodnie 
odnieść do embrionu i płodu. Jest nim godność osobowa. Problem, jaki się tu po-
jawia, polega na tym, że wielu współczesnych bioetyków nie dostrzega tego typu 
godności albo utożsamia go z godnością osobowościową. Przypatrzmy się uważniej 
temu trendowi, który jest charakterystyczny dla bioetyki naturalistycznej.

Wyrasta on zasadniczo z rozumienia osoby. Naturalizm ujmuje ją jako istnie-
nie o  specyficznej konstelacji cech osobowościowych. Być osobą to  zasadniczo 
ujawniać posiadanie cech związanych ze świadomością (samoświadomość, poję-
cie własnego „ja”), zdolnością do racjonalnego myślenia, umiejętnością wchodzenia 
w kontakty z innymi osobami czy zdolnością do posługiwania się językiem. Poważ-
ne rozważenie któregokolwiek z powyższych kryteriów ujawnia, że ani embriono-
wi, ani płodowi8 nie można przypisać statusu osoby. Nawet zaawansowane w roz-
woju płody, powiedzmy w 32 tygodniu ciąży, mają najwyżej zręby świadomości. 
To jest niewystarczające do spełnienia wymagań progowych, które stawiają osobie 
naturaliści. Stąd dla nich życie prenatalne to raczej życie ludzkie, ale przedosobowe. 
W nurcie tym nie ma miejsca na przyjęcie tezy, że dane istnienie może być osobą, 
jeśli przynajmniej raz nie ujawniło swoich zdolności osobowościowych. Embrion, 
płód, a nawet wczesny noworodek mają taki moment dopiero przed sobą.

Naturaliści powiedzą więc, że mamy już do czynienia z życiem człowieka, ale 
jeszcze nie życiem osoby. W grę może zatem wchodzić najwyżej wartość przypi-
sywana człowiekowi, to znaczy ludzkiemu organizmowi, ale nie osobie. Taki typ 
wartości będzie jednak niewystarczająca dla określenia mocnych praw, a szcze-
gólnie nieusuwalnego prawa do życia. Stąd w pewnych sytuacjach zakwestiono-
wanie takiego prawa będzie łatwo prowadziło do zastosowania procederu abor-
cji. Ona zaś będzie określona jako uśmiercenie człowieka, organizmu ludzkiego, 
ale nie uśmiercenie osoby. Abortowane embriony czy płody nie będą miały w so-
bie nic poza wartością materiału do eksperymentowania. Skoro bowiem „świę-
tość życia” oznaczona jest tu przez ujawnienie się konstelacji cech osobowościo-
wych, na podłożu dobrze funkcjonującego układu neuro-mózgowego, wówczas 
na  etapie w  którym jest to  niemożliwe, z  rozwojowego punktu widzenia, nie 
ma nic świętego i niewiele jest tego, co godne szacunku.

8   W embriologii przyjmuje się, że embrion to etap ludzkiego istnienia do 8 tygodnia ciąży. Życie 
płodowe natomiast rozpoczyna się od tygodnia 9. 
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W myśli naturalistycznej pojawia się jeszcze jedna opcja. Polega ona na uznaniu 
embrionu i płodu za osobę, ale na zasadzie pewnej konwencji. Stanowisko to pod-
szyte jest przekonaniem, że w świetle posiadanych cech psychicznych człowiek pre-
natalny nie jest osobą. W pewnych sytuacjach jednak byłoby dobrze, aby warun-
kowo zaliczyć go do świata osób. Dokona się to za pomocą pojęcia osoby społecz-
nej. Dane istnienie otrzymuje wówczas tytuł przyszłej-osoby, ponieważ taka jest 
decyzja społeczności. Chodzi tu głównie o te społeczności, które są zainteresowa-
ne nowym życiem, jak para małżeńska, bliska rodzina czy nawet społeczeństwo. 
Zwykle powodami owego zainteresowania są jakieś interesy ludzi już urodzonych, 
a należących do wspomnianych kręgów społecznych. Jakie to mogą być interesy? 
Na przykład może to być chęć posiadania potomka, potrzeba wzmocnienia rodzi-
ny i zapewnienia sobie nowych możliwości wchodzenia w relacje czy nawet tro-
ska o utrzymanie równowagi populacji. To, co tu uderza, to traktowanie embrionu 
i płodu jako środka do osiągnięcia tego celu, który jest dobrem ludzi już urodzo-
nych. Człowiek prenatalny nie jest tu chciany dla niego samego, ale dlatego, że dzię-
ki niemu ludzie mogą zrealizować swoje – niekiedy subtelne – potrzeby9.

Niektórzy naturaliści podejmują nawet wysiłek, aby określić prawa takich 
przyszłych-osób. Nie trudno domyślić się, że są to prawa minimalne i raczej nie 
ma wśród nich prawa do życia, albo nawet jeśli jest, to ma ono względny charak-
ter. Osoby społeczne są bowiem osobami najwyżej w pragnieniach i życzeniach 
rodziny i bliskich. Może się jednak zdarzyć, przykładowo, że w ramach diagno-
styki prenatalnej ujawnia się jakaś wada wrodzona albo nawet samo jej podejrze-
nie. Wówczas swoiste odwołanie statusu osobowego tego istnienia i zastosowanie 
aborcji będzie naturalną konsekwencją. Pojawi się bowiem przekonanie, że lepiej 
dokonać interrupcji ciąży i podjąć starania o wzbudzenie nowego życia, które bę-
dzie bardziej obiecujące. Kwestię tę rozważają naturaliści w ramach tak zwanej 
zasady substytucji  –  swoistego zastąpienia jednego życia innym10. W  praktyce 
pomocne może być tu odwołanie się do procedury zapłodnienia pozaustrojowe-
go in vitro i przeprowadzenie dokładnej selekcji embrionów w ramach diagno-
styki preimplantacyjnej. W końcu –  jakby powiedzieli rzecznicy tego stanowi-
ska – jedną przyszłą-osobę można zastąpić inną, bardziej „obiecująca” i „dopa-
sowaną” do oczekiwań przyszłych rodziców.

Takie działania ujawniają jednak istotną kwestię. Nadanie statusu przyszłej-
-osoby danemu embrionowi czy płodowi, nie jest ustosunkowaniem się do niego 
samego. To odniesienie do jakiegoś ideału, którym ma być. Nie jest to akceptacja 
tego konkretnego, nowego życia, ale odniesienie do jakiegoś wzorca osoby, któ-

9   Zob. G. hołub, Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych, Kraków 2010, s. 122–125.
10   W. Galewicz, Etyczne dyskusje wokół prokreacji, [w:] Początek ludzkiego życia, red. W. Galewicz, 
Kraków 2010, s. 40. 
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ry znajduje się w umysłach rodziny czy społeczeństwa. Trudno więc tu mówić 
o godności życia: w grę wchodzi najwyżej przywiązanie do jakiś odrealnionych 
wyobrażeń, którym nadaje się wartość.

3. Godność życia prenatalnego godnością osoby

Powyższe praktyki ujawniają jedną ważną okoliczność. Otóż w  określeniu 
wartości nowego życia zasadniczą rolę odgrywają potrzeby rodziców, rodziny 
czy społeczeństwa. Cała gra polega na  tym, że  to wartości ludzi żyjących, ich 
opacznie rozumiana godność albo tylko jej nadmierne poczucie, spycha na dal-
szy plan wartość i godność życia prenatalnego. Nie ma tu bowiem zwrócenia się 
do nowego życia i próby odpowiedzi na pytanie: czym albo kim ono jest? I nie 
chodzi tu o zacieśnione spojrzenie, które za pomocą słów „wytrychów”, takich 
jak przed-embrion, istnienie przedosobowe, człowiek-nie-osoba, próbuje zagłu-
szyć – w istocie dostępną każdemu – wiedzę o charakterze ludzkim i osobowym 
embrionów. Chodzi o uświadomienie sobie, że jest to już życie ludzkie, a więc 
partycypujące w pełnej godności osobowej.

Powstaje oczywiście pytanie: jak poznać godność osobową życia prenatalne-
go, skoro – tak jak godność każdej istoty ludzkiej – jest ona dana wprost i naj-
wyżej musi być ukazana? Jeśliby dosłownie potraktować takie przedsięwzięcie, 
to  może być ono niełatwe. Nie dochodzi przecież do  spotkania z  embrionem 
twarzą w twarz. Oczywiście, ktoś może zadowolić się zdjęciem z badania ultra-
sonograficznego, aby stwierdzić, że w twarzy płodu uderzyła go jego szczególna 
wartość11. Jeśli zaakceptujemy takie orzeczenie, to oprócz dobrej woli, zakłada 
ono jeszcze wysoki poziom wrażliwości emocjonalnej osoby, która ją wygłasza. 
Matka dziecka, ciężarna kobieta, może złożyć podobną deklarację doświadcza-
jąc poruszenia płodu. Jak jednak mówić o tym na szerszym forum dyskusyjnym, 
wśród tych, którzy nie są związani z nowym życiem i mają niższy poziom zaan-
gażowania emocjonalnego?

Ważne jest, aby uświadomić sobie to, kim jest człowiek. Że nie jest on istnie-
niem prostym, jednowymiarowym. Że  wszelkie redukcjonizmy, wcześniej czy 
później, odnoszą porażkę. Człowieka nie można ograniczyć wyłącznie do samej 
sfery naturalnej czy fizykalnej. Nie można odpowiedzialnie powiedzieć, że jest 
on  jedynie owocem procesów ewolucyjnych. Cały czas bowiem potwierdza, 
że ma w sobie coś, co wykracza poza sferę biologiczną. Nie dla wszystkich to jest 

11   Jednak, jak śpiewał kiedyś bob dylan: „godność nigdy nie została sfotografowana” – „someone 
showed me a picture and I just laughed | dignity never been photographed”.
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oczywiste. Część scjentystycznie nastawionych filozofów twierdzi, że nauki em-
piryczne pozwolą nam, wcześniej czy później, zrozumieć i  wytłumaczyć całe-
go człowieka. Nawet jednak dla tych naturalistycznie zorientowanych myślicieli 
i bioetyków trudno jest adekwatnie wytłumaczyć całą sferę duchową. Przykła-
dem są dyskusje wokół fenomenu świadomości. Choć dużo na jego temat wiemy, 
to stale jest on pewną zagadką. I jak szczerze przyznają sami kognitywiści, to co 
wiemy o mózgu, na płaszczyźnie informacji, samo z siebie nie tłumaczy wystę-
powania zjawiska świadomości12.

Złożoność i  wielowymiarowość ludzkiego istnienia odnosi się do  wszyst-
kich jego etapów. Nie jest ona ograniczona tylko do tych chwil, kiedy poznawczo 
jawi się jako oczywista, co zwykle ma miejsce u człowieka dorosłego i zdrowego. 
Wiarygodnie możemy odnieść ją także do istnienia embrionalnego i płodowego. 
Jak jednak – możemy zapytać – wykazać zasadność takiej tezy? Posłużymy się 
tu pewnym rozumowaniem, które ukazuje spójność i nierozerwalność różnych 
etapów ludzkiego istnienia. Niekiedy określa się to mianem argumentu z ciągło-
ści rozwojowej, choć punkt wyjścia jest odwrotny, rozpoczynamy od fenomenów 
życia osobowego, dostępnych poznawczo u człowieka dorosłego13.

Kiedy obserwujemy człowieka i dostrzegamy całe bogactwo jego życia, tak 
w  płaszczyźnie biologicznej, psychicznej, jak i  duchowej, naturalnie pytamy 
o początek jego zaistnienia. Zastanawiamy się, kiedy zostało mu to dane. Konse-
kwentnie śledzimy coraz wcześniejsze etapy jego życia, poszukując tego momen-
tu granicznego. I uczciwie musimy przyznać, że nie jest to moment, w którym 
dziecko zaczyna mówić i potwierdza zdolność do myślenia – to zostało przygo-
towane przez wcześniejsze procesy. Momentem tym nie jest również urodzenie 
czy zdolność przeżycia poza organizmem matki. Nie są to bowiem nagłe wyda-
rzenia, ale wynikają one z całego wcześniejszego rozwoju. Momentem tym nie 
jest dojrzałe funkcjonowanie układu nerwowego, gdyż jego funkcje następują 
po całej serii wcześniejszych procesów. Podobnie możemy powiedzieć o implan-
tacji embrionu. Schodzimy więc do momentu zapłodnienia. Tylko tutaj właści-
wie dostrzegamy zaistnienie swoistej nowości i tylko tutaj możemy mówić o ja-
kimś absolutnym początku nowego życia. Tylko tutaj może być znaleziona wła-

12   Józef bremer dosyć realistycznie stwierdza, że „wszystkie fizjologiczne i funkcjonalne opisy sys-
temów fizycznych – zarówno mózgu, jak i komputera – są logicznie do pogodzenia z założeniem, 
że stany świadomości w nich nie występują. nawet gdybyśmy potrafili wyjaśnić budowę i działanie 
mózgu jako systemu kognitywnego, to nie wynika z tego, że również potrafilibyśmy zrozumieć, co to 
znaczy, że jest on «systemem świadomym»”. Zob. J. bremer, Jak to jest być świadomym. Analityczne 
teorie umysłu a problem neuronalnych podstaw świadomości, Warszawa 2005, s. 330.
13   Inne argumenty filozoficzne przemawiające za osobowym statusem dziecka nienarodzonego 
w: G. hołub, Status osobowy dziecka chorego przed i po urodzeniu, „Życie i płodność”, 2008, nr 4, 
s. 7–15.
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ściwa odpowiedź na pytanie, dlaczego istnienie ludzkie posiada tyle różnych po-
tencjalności, sprawności czy zdolności. Tylko w przebiegu procesu zapłodnienia 
dostrzegamy formowanie się nowej jednostki ludzkiej, która posiada potencjał 
istnienia osobowego.

Racją, która uzasadnia powyższe orzeczenie jest fakt, iż  dostrzegamy wy-
raźnie „płynne przejście” od fenomenów biologicznych, związanych z zaistnie-
niem człowieka, do ujawnienia jego cech osobowych. Nie istnieje jakiś moment 
w życiu embrionu i płodu, w którym organizm biologiczny stawałby się nagle 
czymś więcej, czym do tej pory nie był. W okresie prenatalnym, ale i postnatal-
nym, nie dokonują się jakieś „skoki ontyczne”, które dostarczałyby wyjaśnienia, 
jak istnienie czysto organiczne staje się nagle czymś innym niż tylko złożonym 
systemem neuro-biologicznym. Cały rozwój człowieka jest jednym wielkim 
procesem, tak procesem organicznym, jak i procesem stawania się istoty ludz-
kiej. Objawy życia osobowego, ujawniające się powiedzmy w drugim roku życia, 
są potencjalnie dane, „zdeponowane” od samego początku, to znaczy od mo-
mentu, kiedy zaistniało to oto życie.

Początek więc życia ludzkiego jest początkiem osoby. Znany niemiecki filo-
zof Robert Spaemann powie otwarcie: „Może istnieć tylko jedno kryterium by-
cia osobą: biologiczna przynależność do rodzaju ludzkiego. Dlatego też początku 
i końca istnienia osoby nie można oddzielić od początku i końca ludzkiego życia. 
Jeśli «ktoś» [osoba – G. H.] istnieje, to istniał od kiedy zaistniał ten oto indywi-
dualny ludzki organizm, i będzie istniał tak długo, jak długo ten organizm jest 
żywy. Bycie osoby jest życiem człowieka”14. Tak więc przyjmując taki początek 
życia ludzkiego uświadamiamy sobie, że jest to zarazem początek życia osobowe-
go i świadomość ta nie musi być potwierdzana bieżącymi fenomenami. Wiedza 
z  zakresu genetyki, embriologii i  myślenie filozoficzne nieomylenie prowadzą 
nas do stwierdzenia tego ważnego ustalenia.

Na ile – możemy zapytać – pomaga nam to w myśleniu moralnym, kiedy mó-
wimy o godności embrionu czy płodu? Za pomocą powyższego rozumowania 
stwierdzamy bowiem istnienie jednostki ontycznej, która pozwala nam mówić 
o podmiotowości ontycznej. Czy jednak jest to zarazem stwierdzenie istnienia 
jednostki aksjologicznej, otwierające nas na myślenie w kategoriach podmioto-
wości moralnej? Odpowiedź może być tu tak negatywna, jak i pozytywna. Teore-
tycznie można oddzielić od siebie te dwa rozumienia podmiotowości. Filozofo-
wie to czynią, ponieważ oddzielenie metafizyki od etyki wprowadza pewien po-
rządek i pozwala lepiej funkcjonować obu dziedzinom. W rzeczywistości jednak 
tak podmiotowość ontyczna, jak i moralna odnoszą się to tego samego istnienia. 

14   r. spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. J. Merecki, Warszawa 2001, s. 305.
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Można powiedzieć, że są to dwie „twarze” tego samego istnienia. Odseparowanie 
ich czy nawet przeciwstawienie sobie, to inflacja myślenia analitycznego. Czło-
wiek jest zawsze pewnym bytem i dobrem, pewnym istnieniem i wartością zara-
zem15. Możemy to powiedzieć o każdym z nas. Ale skoro tak, to mamy podstawy, 
aby orzec to samo o małym dziecku, noworodku, płodzie czy embrionie. Od kie-
dy bowiem nabyliśmy podmiotowość ontyczną, staliśmy się kimś istniejącym 
i zarazem kimś obdarzonym moralną doniosłością.

Tak więc mówienie o  godności osobowej człowieka dorosłego, która jest 
podstawą języka praw ludzkich, odnosi się do wszystkich przejawów ludzkie-
go istnienia. Niekonsekwencją byłoby przypisywanie tej fundamentalnej war-
tości celebrytom, aktorom, politykom czy laureatom nagrody Nobla, a odma-
wianie jej ludziom biednym, upośledzonym czy małym dzieciom. Trudno było-
by zrozumieć, dlaczego nie mamy wątpliwości, co do godności osoby dojrzałej 
i zdrowej, a powątpiewamy, co do godności embrionu i płodu, czy to zdrowego 
czy upośledzonego. Podziw względem ludzkiego życia, wobec jego wielkości 
i doniosłości, byłby niekonsekwentny, kiedy ograniczałby się do pewnych jego 
przejawów, a wykluczał inne. Skoro cenimy życie człowieka jako życie osobo-
we, to nie możemy wykluczyć i pominąć nikogo, kto zalicza się do świata istot 
ludzkich. W tym znaczeniu prawdziwy zachwyt nad życiem ujawnia nam god-
ność osobową człowieka, całego człowieka i każdego człowieka, w tym człowie-
ka prenatalnego.

4. Praktyczne implikacje tezy o godności

Stwierdzenie spójności ludzkiego istnienia w świetle następujących po sobie 
etapów rozwojowych (etapów stawania się), jak również przypisanie temu złożo-
nemu istnieniu szczególnej wartości, określanej mianem godności, pozwala nam 
na postawienie pytania o konsekwencje praktyczne. Chodzi zwłaszcza o konse-
kwencje dla życia prenatalnego. W świetle dyskutowanego problemu pochówku 
nienarodzonych, stajemy przed ważnymi problemami praktycznymi, które do-
magają się rozstrzygnięcia. Dylematem bowiem może być to, czy w grę wchodzi 
normalny pogrzeb, a jeśli tak, to czy w każdym przypadku.

15   W myśleniu personalistycznym, które łączy się z nurtem filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, 
każdy akt poznania posiada dwa komponenty. Poznajemy coś jako istniejące, jako pewien byt, a za-
razem, rodzi się w nas stosunek emocjonalny do tego czegoś. to coś nam się podoba lub nie, po-
ciąga nas albo odpycha, wzbudza uczucia pozytywne lub negatywne. to ostatnie sygnalizuje nam, 
że dana rzecz to nie tylko czysta faktyczność, zbiór informacji, jednowymiarowa obiektywność, ale 
także pewne dobro. dobro to jest czymś, co nas angażuje osobowo, bardziej bądź mniej. 
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Nawet jeśli uznaliśmy orzeczenie o  godności embrionu i  płodu za  wiary-
godne, problemem pozostaje, czy podobne stwierdzenie może być odniesio-
ne do  embrionów i  płodów zmarłych. Możemy bowiem zasadnie wniosko-
wać, że  godność osobowa przysługuje wyłącznie istotom żyjącym, a  nie tym 
obumarłym. Podobne myślenie można odnieść do zmarłych, którzy wcześniej 
przekroczyli próg narodzin. Co do nich nie mamy zwykle wątpliwości, że nale-
ży ich pochować z godnością, oddając im ostatnią posługę. Ich życie pozosta-
wiło taki czy inny ślad w społeczności. Niejednokrotnie wnieśli oni do niej coś 
cennego i oryginalnego. W świetle naszych rozważań nie ma większej różnicy, 
co do szacunku należnego zwłokom ludzi urodzonych i  tych zmarłych przed 
urodzeniem. Jednych i drugich należy pożegnać i pochować. Ich obumarłe cia-
ło, choć nie reprezentują już pełnej godności osoby, to jednak w pewien sposób 
w tej godności uczestniczy: jest ciałem tej konkretnej osoby, która istniała, na-
wet tylko przez krótki czas.

Różnice mogą pojawić się, kiedy w tych dwu przypadkach uwzględnimy coś 
więcej, niż samą godność osobową, kiedy spojrzymy na  zwłoki płodu i  doro-
słego człowieka przez pryzmat godności osobowościowej. Oczywiste jest wów-
czas, że jednostka zmarła po urodzeniu ma mocniejszy tytuł do szacunku: na-
była bowiem pewną osobowość i tym specyficznie wpisała się w relacje między-
ludzkie. Zmarły płód nie doszedł do tego etapu życia, a w związku z tym nasze 
emocjonalne przywiązanie do niego może być słabsze. Decyzja o dokonaniu po-
chówku człowieka-osoby nie jest jednak dyktowana przez wymogi wypływające 
z godności osobowościowej, ale godności osobowej. Gdybyśmy bowiem miarą 
osobowości mierzyli taką decyzję, niektórym zmarłym nigdy nie zorganizowa-
no by pogrzebu. Co więcej, w pewnych przypadkach, czegoś takiego wyraźnie 
by zabroniono. Wystarczy tu wspomnieć ludzi skrajnie zdeprawowanych, jak se-
ryjni mordercy czy gwałciciele.

To właśnie przynależność do wspólnoty osób i godność osobowa rozstrzyga 
o tym, jak traktujemy jednostki ludzkie w momentach granicznych. W przypad-
ku zmarłych embrionów czy płodów, żegnamy ich jako tych, którzy nie tylko byli 
ukochani i wyczekiwani przez rodziców i rodzinę, ale jako istnienia, które posia-
dały cały potencjał życia osobowego, jednakże nie dane im było go zrealizować. 
Spojrzenie przez pryzmat istnienia osobowego i godności osobowej jest gwaran-
tem tego, że również obumarłe embriony i płody, na które nikt nie czekał, a co 
więcej, może i których nikt nie pragnął (np. embriony powstałe na skutek gwałtu 
czy czynu kazirodczego), doczekają się należnego im pochówku.

Inna wątpliwość, co do organizacji pogrzebu może zrodzić się wówczas, kie-
dy pojawią się trudności z  określeniem tożsamości płodu. Chodzi zasadniczo 
o tożsamość płciową. Zdarza się bowiem tak, że nie można zidentyfikować tego, 
czy obumarła istota posiadała płeć męską czy żeńską. Może się to wiązać z prze-
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bytą anomalią rozwojową (genetyczną). W  świecie osób płeć odgrywa ważną 
rolę. Na  jej podstawie nadaje się imię, co  wyróżnia daną osobę. Płeć określa 
również miejsce i rolę danej istoty w rodzinie i społeczeństwie. Nieumiejętność 
stwierdzenia tej kwestii jest kłopotliwa, szczególnie dla bliskiej rodziny. Należy 
jednak zaznaczyć, że jest to trudność natury psychologicznej. W świetle struktu-
ry ontycznej ludzkiego istnienia, płeć komunikuje coś ważnego, ale nieco drugo-
planowego. Inaczej mówiąc, nieznajomość płci nie przeszkadza nam w wydaniu 
orzeczenia, że to konkretne istnienie jest istotą ludzką i osobową. Tak więc nawet 
nie znając tożsamości płciowej, możemy oddać szacunek danej osobie ludzkiej, 
dokonując jej pochówku.

5. Zakończenie

Skoro człowiek-osoba zawsze jest kimś istniejącym jako jednostka i dobro 
zarazem, wówczas podmiotowości ontycznej zawsze towarzyszy podmioto-
wość moralna. Te  dwa typy podmiotowości poznajemy jednak nieco inaczej. 
Ten pierwszy, drogą racjonalnego zrozumienia, ten drugi, drogą doświadcze-
nia. W przypadku osoby urodzonej i dojrzałej idą one ze sobą w parze. Równo-
cześnie bowiem pojmujemy i doświadczamy. Inaczej jest w przypadku embrio-
nu i płodu. Możemy tu poznać i zrozumieć, że to już istniejący człowiek. Nieco 
problematyczne może być natomiast bezpośrednie doświadczenie go jako do-
bra. Skoro jednak te dwie „twarze” istnienia osobowego są czymś nierozłącz-
nym, to sytuacje, kiedy jest to oczywiste w aspekcie danych fenomenów, dają 
nam podstawy do orzekania w sytuacjach mniej jasnych i uboższych poznaw-
czo. Chodzi o dwa możliwe posunięcia w  formułowaniu naszego stanowiska. 
Po pierwsze, aby z braku bezpośredniego dostępu do podmiotowości moralnej 
embrionu i płodu nie wyciągać negatywnych wniosków dotyczących ich godno-
ści. Po drugie, aby twierdzenie o szczególnej godności osoby, które kształtuje się 
pod wpływem spotkania z człowiekiem już urodzonym, odnosić do wszystkich 
etapów ludzkiego istnienia. Skoro człowiek istnieje od początku stanu embrio-
nalnego do końca agonalnego, a jego szczególna doniosłość aksjologiczna i mo-
ralna uderza mnie tylko na jakimś etapie jego życia, to cały czas mam mocne 
podstawy, aby twierdzić, że jest to istnienie, które z natury swej jest kimś szcze-
gólnie cennym i godnym szacunku.

Obumarłe embriony i  płody, choć nie posiadają pełnej godności osobo-
wej, to jednak w niej częściowo partycypują. Na mocy tego, że stały się isto-
tami ludzkimi, weszły do rodziny ludzkiej, wspólnoty osób i to daje im tytuł 
do należytego pochówku. Nie zawsze jest to możliwe, jak chociażby w przy-
padku wczesnych embrionów, które giną samoczynnie i  są wydalane z orga-
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nizmu matki poza jakąkolwiek ludzką kontrolą. Kiedy jednak jest to  możli-
we, dokonanie pochówku jest sprawą wysokiej wagi. Możemy to  uzasadnić 
w ten oto sposób: choć nie byliśmy w stanie „powitać” tych nowych jednostek 
ludzkich w naszym świecie, z racji ich przedwczesnego zgonu, to jednak mo-
żemy je odpowiednio „pożegnać” i  tym oddać szacunek należny osobie. Jest 
to również ważne dla nas żyjących i aktualnie tworzących wspólnotę osób. Po-
grzeb dziecka nienarodzonego uwrażliwia nas bowiem na los człowieka, każ-
dego człowieka. Towarzysząc innym w trudnych, a nawet dramatycznych sytu-
acjach, przyczyniamy się do budowy społeczności ludzkiej, w której każdy jest 
traktowany nie jak odizolowana monada czy pozostawione sobie indiwiduum, 
ale jako bliźni, brat i siostra. 
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dostrzec w nienarodzonym człowieka
Znaczenie personalistycznej terminologii  

dla uszanowania godności osoby2

Dyskusja bioetyczna w  Polsce narasta w  ciągu ostatnich 25  lat. Po  prze-
mianach zapoczątkowanych w  1989 roku i  uchwaleniem nowej ustawy abor-
cyjnej, ograniczającej możliwość uśmiercania nienarodzonych dzieci, stopnio-
wo w przestrzeń dyskursu społecznego zaczęły wchodzić kolejne tematy – nade 
wszystko problematyka transplantacyjna oraz kwestia zapłodnienia pozaustrojo-
wego. O ile prawo transplantacyjne, jakkolwiek niedoskonałe, udało się uchwalić 
stosunkowo szybko, ustawa bioetyczna regulująca zagadnienie sztucznej prokre-
acji pozostaje nadal w parlamencie. Warto zauważyć, że w międzyczasie doszedł 
do omawianych tematów kolejny, pozornie marginalny wątek, a mianowicie za-
gadnienie pochówku dzieci zmarłych przed narodzinami. Łączy go z problema-
tyką in vitro kwestia statusu nienarodzonego człowieka, rozstrzygająca, zarówno 
godziwość procedury sztucznego zapłodnienia, jak i powinności uszanowania 
ciała zmarłego w okresie płodowym dziecka.

Stosowany w dyskusji język jest istotnym elementem kształtującym metodo-
logię bioetyki, a co za tym idzie, wpływa on na kierunek jej rozwoju i kształt for-
mułowanych w jej ramach wniosków. Język nie tylko oddaje przekonania wypo-
wiadających się osób, ale sam również kształtuje świadomość. Z kolei bioetyka 
kształtowana jest w oparciu o przyjęte założenia metodologiczne, nade wszystko 
antropologiczne.

Niniejsze opracowanie składać się będzie z  trzech zasadniczych części. 
Pierwsza w dużym skrócie przypomni założenia metodologiczne bioetyki. Część 
druga zwróci uwagę na zachodzący w bioetyce i medycynie proces swoistej re-
definicji używanych pojęć, wynikający z presji technokratycznego ujęcia medy-

1   Ks. Piotr Kieniewicz MIc – doktor habilitowany nauk teologicznych, adiunkt Katedry teologii Ży-
cia w Instytucie teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 
2   niniejszy artykuł jest nieznacznie poszerzoną wersją opracowania opublikowanego w pozycji: Dar 
życia. W 25. rocznicę publikacji instrukcji „Donum vitae”, red. Z. Wanat, toruń 2012, s. 95–109.
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cyny i bioetyki. W części trzeciej podjęte zostaną praktyczne aplikacje persona-
listycznej terminologii bioetycznej w  odniesieniu do  nienarodzonego dziecka. 
W ten sposób, niniejsza refleksja stanie się również zaproszeniem do rozszerze-
nia dyskusji na kwestię faktycznego i postulowanego statusu dziecka w refleksji 
bioetycznej i szerzej – teologiczno-moralnej.

1. etyka – nauka „twarda” czy „miękka”

Nurtów bioetyki jest wiele, przy czym podział zasadniczy uwarunkowany jest 
odpowiedzią na pytanie o realizm poznania. Jeżeli w punkcie wyjścia jest uzna-
nie istnienia i poznania prawdy obiektywnej, bioetyka nabiera charakteru nauki 
„twardej”, w której orzeczenia opierają się na rozpoznanej prawdzie o naturze bytu. 
Jeśli ów realizm zostanie zakwestionowany, otwiera się droga dla ujęć subiekty-
wistycznych i  relatywistycznych. Bioetyka staje się wówczas refleksją „miękką”, 
której orzeczenia podlegają daleko posuniętej indywidualizacji. Warto zwrócić 
uwagę, że takie podejście narusza klasyczną definicję nauki, jako uporządkowa-
nej refleksji nad rzeczywistością. Wydaje się, że to „miękkie” podejście w gruncie 
rzeczy jest – przynajmniej po części – owocem myśli postmodernistycznej, któ-
ra zaowocowała tzw. konstruktywizmem w refleksji filozoficznej, mającym nie-
mały wpływ na  sposób postrzegania i  nazywania rzeczywistości  –  w  tym nur-
cie wszystko jest względne, idee i ich wewnętrzny porządek są nie tyle odkrywa-
ne, co kształtowane i określane. Nie ma tu zatem miejsca na obiektywną prawdę, 
bo nie uznaje się jej istnienia, a w najlepszym razie – możliwości jej poznania3.

1.1. Metodologia bioetyki

Ponieważ teoria poznania ma  charakter założeń fundamentalnych dla 
kształtu nauki, na  wstępie niniejszej refleksji musi zostać jasno określone, 
że prowadzona jest ona z punktu widzenia realizmu poznawczego. Innymi sło-
wy, podstawowym założeniem metodologicznym jest uznanie istnienia i po-
znawalności prawdy o bycie i jego naturze, nawet jeśli poznanie to ma charak-
ter ograniczony.

Poznanie to  odnosi się, zarówno do  sfery materialnej rzeczywistości, jaki 
transcendującej materię osobowej struktury człowieka. Jakkolwiek nie ma miej-

3   Por. J. L. barragán, Metabioetyka (ponad bioetyką). Zasady. Wykład wprowadzający na otwar-
cie XI Europejskiego Kongresu Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, Gdańsk 12.09.2008 [broszu-
ra], s. 8–9.
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sca w niniejszym opracowaniu na przedstawienie i analizę natury osoby ludz-
kiej, realizm poznawczy każe postrzegać personalistyczny charakter tej natury 
jako element konstytutywny i  realnie istniejący, a  nie uznaniowy i  uzależnio-
ny od możliwości aktualizacji poszczególnych władz przez daną osobę w ogóle, 
czy też na danym etapie istnienia osoby. Oznacza to, że człowiek – każdy czło-
wiek –  jest osobą, gdyż bycie osobą jest jedynym sposobem istnienia człowie-
ka; jakkolwiek zaś osobowy charakter bytu ludzkiego wyraża się w świadomo-
ści i wolności oraz w zdolności do autorefleksji na wielu płaszczyznach, nie jest 
od  tych umiejętności uzależniony. Są  to bowiem jedynie przejawy osobowego 
charakteru ludzkiego bytu, nie zaś faktory ten charakter determinujące.

W samym budowaniu refleksji najistotniejsze są dwa czynniki: używana ter-
minologia, oraz klucz do  prowadzenia wywodów, jakim jest logika. To  dzięki 
niej poszczególne elementy refleksji spajane są w całość, umożliwiając sformuło-
wanie hipotez, dowodów i wniosków. By jednak procesy te mogły mieć miejsce, 
w użyciu musi być jeden język, którego terminy mają jednoznaczne desygnaty.

1.2. terminologia i jej rola w nauce

Każda nauka ma swoją terminologię, umożliwiającą jej porządkowanie opi-
su rzeczywistości i budowanie dowodów w procesach wnioskowania. Od precy-
zji terminologii w ogromnej mierze zależy sensowność wywodów. Dlatego tak 
istotne są sformułowania poszczególnych definicji i konsekwentne ich używa-
nie w dyskusji.

Jest rzeczą oczywistą, że  terminologia w  refleksji naukowej rodzi się po-
woli, niejako równolegle do kolejnych etapów poznania rzeczywistości. Kolej-
ne odsłony domagają się wprowadzenia nowych określeń, zaś przeprowadza-
ne dowody zmuszają do coraz to większej precyzji w powstającym naukowym 
języku. Wbrew pozorom, nie jest bez znaczenia, w jaki sposób dana rzeczywi-
stość zostanie nazwana, ponieważ poszczególne określenia są rezultatem po-
znania. A więc użyty termin i jego znaczenie wyrastają z percepcji rzeczywi-
stości. Jednocześnie terminy te niejako określają przedmiot poznania, a przy-
najmniej określają i definiują stosunek wypowiadającego je podmiotu do okre-
ślanej przezeń rzeczywistości.

Na marginesie warto zauważyć, że w procesie poznania rozgrywa się pewna 
„gra” pomiędzy samowiedzą i samoświadomością. Samowiedza kształtuje samo-
świadomość, a  więc postrzegana, odczytywana przez człowieka rzeczywistość 
kształtuje jego samego, pozwala mu poznać i określić siebie. Z drugiej zaś strony 
samoświadomość ma znaczenie dla percepcji rzeczywistości, jest pewną bazą, 
punktem wyjściowym  –  w  oparciu o  nią buduje się obraz rzeczywistości. Jest 
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to więc obustronny mechanizm: rzeczywistość-ja (komunikacja ad  intra) oraz 
ja-rzeczywistość (komunikacja ad extra)4.

Kłopot zaczyna się, gdy terminologia wypracowana podczas prowadzonej 
przez wieki refleksji filozoficzno-teologicznej poddana zostaje redefinicji i  za-
czyna albo odnosić się do  innej rzeczywistości albo – choć punkt odniesienia 
zostaje bez zmian – jego postrzeganie jest odmienne. Taki właśnie proces dał się 
zauważyć wraz z powstaniem niektórych nurtów bioetyki, które wykorzystując 
terminologię etyczną zaczęły inaczej ją rozumieć. „Każda taka zmiana pociąga 
za sobą konsekwentnie zmianę znaczenia innych terminów i dotychczasowych 
rozstrzygnięć. Niekiedy rozbieżności w definicjach są bardzo poważne. Leon Ri-
chard Kass pokazuje, że obecny w bioetyce «personalizm» zagubił niejako swoją 
łączność z człowiekiem. Przykładowo, ponieważ jednym z podstawowych zna-
mion współczesnej bioetyki jest powszechny racjonalizm, psychologiczno-funk-
cjonalna definicja osoby staje się logiczną konsekwencją przyjętych założeń. 
Fundamentem, a zarazem źródłem i wyrazem osobowej godności ma być zdol-
ność do rozumnych, wolnych i świadomych aktów”5.

1.3. redefinicja pojęć w bioetyce

Czemu tak naprawdę miałaby służyć redefinicja pojęć, skoro utrudnia – lub 
wręcz uniemożliwia – merytoryczną, naukową dyskusję? Zanim przyjdzie odpo-
wiedzieć na to pytanie, trzeba zauważyć, że od czasów Kartezjusza i Kanta zmie-
niło się podejście do nauk filozoficznych i  etycznych. Swą genezę, jak się wy-
daje, proces ten ma w zakwestionowaniu realizmu poznawczego i konsekwent-
nie z niego płynącej metafizycznej definicji prawdy. Skoro prawda (jako rzeczy-
wistość metafizyczna) nie jest poznawalna (czy to ze względu na ograniczenia 
poznawcze ludzkiej natury, czy to z racji nieistnienia czegoś takiego jak „praw-
da”), nie może być jednoznacznym i powszechnym punktem odniesienia. Dlate-
go to podmiot działający sam musi określić swoje wartości, wedle których będzie 
oceniał prawdziwość i godziwość podejmowanych czynów6.

Trudno się dziwić, że wyrosła w takim klimacie bioetyka bardziej skłania się 
do naginania terminologii i zasad kryteriom technicznym (a więc weryfikowal-
nym empirycznie), niż do podejmowania próby aplikowania zasad etyki opartej 

4   Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn; M. Krąpiec, Ja – człowiek, Lublin 1991, s. 418.
5   P. Kieniewicz, Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny, Lublin 2010, s. 72. Por. L. r. Kass. Life, 
Liberty and the Defence of Dignity. The Challenge for Bioethics, san francisco 2002, s. 61–62; 
J. L. barragán, Metabioetyka (ponad bioetyką). Zasady..., dz. cyt., s. 16.
6   J. L. barragán, Metabioetyka (ponad bioetyką). Zasady..., dz. cyt., s. 7–8.
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na koncepcji prawa naturalnego (np. arystotelesowsko-tomistycznej) do obszaru 
medycyny. Siłą rzeczy, dają się wyróżnić dwa zasadnicze nurty bioetyczne, odpo-
wiadające podstawowym założeniom teoriopoznawczym, przy czym odniesie-
nie do obiektywnego porządku wartości obecne jest praktycznie wyłącznie w ra-
mach bioetyki katolickiej.

Jest rzeczą znamienną, że mimo fundamentalnych różnic metodologicznych 
pomiędzy oboma nurtami, wciąż podejmowane są próby swoistego dialogu mię-
dzy nimi. Toczone są dyskusje wokół tych samych problemów, tak w odniesieniu 
do zagadnień fundamentalnych, jak i  szczegółowych rozwiązań. Zasadniczym 
problemem w  tej dyskusji jest jednak jej metodologiczna niespójność, nade 
wszystko wynikająca z poważnych różnic w rozumieniu kluczowych terminów.

1.4. Godność osoby jako wartość fundamentalna

Człowiek istnieje jako osoba, gdyby nie był osobą, nie byłby człowiekiem. 
Oznacza to, że bycie osobą nie jest dodatkową właściwością wobec człowieczeń-
stwa, ale integralną jego częścią. W perspektywie teologicznej kwestia godności 
uzyskuje dodatkowy wymiar7. „Człowiek jest osobą posiadającą godność, któ-
rą mamy obowiązek uszanować na każdym etapie jego rozwoju, słabości albo 
schyłku, ze względu na fakt bycia stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. 
Przeznaczeniem osoby obdarzonej duchową zasadą duszy, rozumem oraz wolną 
wolą, działającej w zgodzie z moralnym sumieniem w posłuszeństwie prawdzie, 
nie jest nic mniejszego niż życie wieczne z Bogiem. Oto jest godność osoby ludz-
kiej, którą trzeba szanować, bronić i naprawdę czcić”8.

Ten fundamentalny charakter godności osoby ludzkiej został w bioetyce zagu-
biony9. Problem bierze się ze zróżnicowanego (na skutek pojawienia się nowych 
trendów i  koncepcji filozoficznych) pojmowania idei osoby ludzkiej, ale rów-
nież samej godności i jej wpływu na decyzje i osądy moralne. Richard John Neu-
haus zwraca uwagę, że owa niejednoznaczność sprawia, iż oba koncepty – osoby 
i godności – są z praktycznego punktu widzenia bezużyteczne, gdyż choć są intu-
icyjnie pojmowane przez niemal wszystkich, w praktyce niczego konkretnego nie 

7   Por. M. Machinek, Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku życia 
ludzkiego, olsztyn 2004, s. 94–101.
8   r. J. neuhaus, Human Dignity and Public Discourse, [w:] Human Dignity and Bioethics. Essays 
Commissioned by the President’s Council on Bioethics, Washington 2008, s. 227. Por. J. Wróbel, An-
tropologia we współczesnej refleksji bioetycznej, czyli o podstawach etycznych w biomedycynie, 
[w]: Bioetyka personalistyczna wobec wyzwań biomedycyny, red. Z. Wanat, toruń 2011, s. 23–25.
9   Z. Pilichowski, Godność osoby w kontekście postępu i zagrożeń w dziedzinie biomedycyny, 
[w:] Bioetyka personalistyczna..., dz. cyt., s. 31–51.
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oznaczają. Co ciekawe, mimo to oba terminy są podstawowymi punktami odnie-
sienia dla etyki w ogóle, a dla bioetyki w sposób szczególny. Widać to wyraźnie 
w sposobie, w jaki do kwestii godności podszedł Raport z Belmont, ogranicza-
jąc ją w praktyce medycznej do zasady respektu wobec autonomii pacjenta. Dla 
Prezydenckiej Komisji Bioetycznej (USA) termin „osoba” obejmował każdego 
człowieka, niezależnie od stopnia jego aktualnej zdolności do wyrażenia autono-
mii, podczas gdy dla wielu innych osobą był każdy byt przejawiający inteligencję, 
zdolny do aktów samoświadomości i samostanowienia10.

Obecnie zresztą coraz częstsze jest właśnie takie podejście, uzależniające za-
równo status osobowy, jak i wynikającą stąd i chroniącą go godność od aktu-
alnych przymiotów i zdolności jednostki11. „Zmiana rozumienia natury osoby 
w kierunku psychospołecznym i relacyjnym pociągnęła za sobą zmianę rozu-
mienia godności przysługującej osobie. Jeśli osoba nie jest rzeczywistością samą 
w sobie, jej wartość również nie ma charakteru immanentnego, wynikając je-
dynie z kształtu relacji społecznych w konkretnym wypadku i własnego obra-
zu siebie. Jeśli osobą jest tylko ten, kto może udowodnić i obronić swoje pra-
wo do tego miana, sam termin «godność osoby» uzyskuje charakter względny 
i uznaniowy, uzależniony od kształtu relacji społecznych i własnych odczuć jed-
nostki. Trudno oczekiwać, by w tej sytuacji godność mogła pełnić rolę funda-
mentu dla bioetyki”12.

1.5. Precyzja języka – „technika” wobec „osoby”

Środowiska medyczne, i  znaczna część bioetyków usprawiedliwia użycie 
technicznej nomenklatury medycznej koniecznością precyzji terminologicznej. 
Jest w tym argumencie trochę racji, gdyż ocena etyczna podejmowanych działań 
jest w ogromnej mierze uzależniona od dokładności opisu zaistniałej sytuacji. 
Brak precyzji, uproszczenia i skróty myślowe nieuchronnie prowadzą do błędów 
w analizie, a co za tym idzie – nieprawidłowych konkluzji i rozstrzygnięć.

Warto jednak zauważyć, że wymóg dokładności opisu casusu może zostać 
zachowany przy jednoczesnym wykorzystaniu terminologii personalistycznej. 

10   Por. P. Kieniewicz, Człowiek..., dz. cyt., s. 190; f. d. davies, Human Dignity and Respect for Per-
sons, [w:] Human Dignity and Bioethics..., dz. cyt., s. 25–26; r. J. neuhaus, Human Dignity and Pu-
blic Discourse, [w:] Human Dignity and Bioethics..., dz. cyt., s. 215–216.
11   Por. G. hołub, Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych, Kraków 2010, s. 62–81; 
t. biesaga, Elementy etyki lekarskiej, Kraków 2006, s. 109–112.
12   P. Kieniewicz, Człowiek..., dz. cyt., s. 192. Por. M. Machinek, Spór o status ludzkiego embrionu, 
olsztyn 2007, s. 129–131. szerzej – por. Machinek, Życie w dyspozycji człowieka..., dz. cyt., s. 18–26.
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Oczywiście, takie nazewnictwo oznaczałoby swoisty ruch pod prąd dążeniom 
i  tendencjom obecnym we  współczesnej nauce, mogłoby jednak zapoczątko-
wać nowy kierunek w  budowaniu personalistycznej terminologii bioetycz-
nej. Wydaje się, że  przy pewnym wysiłku możliwe byłoby jej rozpropagowa-
nie, zwłaszcza jeśli udałoby się ją  wprowadzić do  dokumentów Magisterium 
Kościoła. Jak dotąd bowiem dominują w  nim techniczne terminy medyczne, 
w których – przynajmniej w odniesieniu do nienarodzonego dziecka – nieobec-
ne jest wprost uznanie jego osobowego statusu13. Być może wynika to z faktu, 
iż terminologia bioetyczna wciąż się jeszcze rozwija, faktem jest jednak, iż po-
zostaje pod silnym wpływem świata medycznego, pośrednio – i zapewne wbrew 
własnym intencjom – przyczyniając się do utrwalenia technicznego, zdeperso-
nalizowanego nazewnictwa14.

Jakkolwiek precyzja opisu casusu jest argumentem rzeczywiście uzasad-
niającym wykorzystanie technicznego nazewnictwa medycznego (niezależnie 
od tego, że można – jak to przyjdzie pokazać – wprowadzić nie mniej precy-
zyjne, a mające personalistyczny charakter terminy bioetyczne), o tyle wyda-
je się, że  prawdziwym powodem presji ku  utrzymaniu obecnego status quo 
jest rozpowszechnione, technokratyczne podejście do człowieka i medycyny15. 
Zgodnie z nim technika, nauka i wiedza medyczna mają pierwszeństwo przed 
dobrem pojedynczego człowieka, a nawet człowieka w ogóle. Przejawy tego na-
stawienia dają się zauważyć na kilku obszarach: dominacji techniki nad etyką, 
głęboką relatywizacją argumentacji etycznej, zazwyczaj w duchu indywiduali-
zmu i utylitaryzmu.

13   Por. W. Irek, Osoba ludzka i jej godność jako zasada etyczna w Instrukcji „Dignitas personae”, 
[w:] Świętość ludzkiego życia. Wokół Instrukcji „Dignitas personae”, red. t. reroń, Wrocław 2009, 
s. 193.
14   Por. P. duchliński, Status embrionu ludzkiego w ujęciu Jana Pawła II, [w:] Bioetyka personali-
styczna, red. t. biesaga, Kraków 2006, s. 173–202. bardzo ciekawy artykuł, pokazujący stanowisko 
Magisterium, nade wszystko myśl Jana Pawła II, a jednocześnie pomijający fakt, że papież zazwy-
czaj w swoim nauczaniu nie posługiwał się terminologią techniczną („embrion”, „płód”), lecz per-
sonalistyczną („dziecko”). szczególnie jaskrawie widać to w encyklice Evangelium vitae, ale też 
w przemówieniach i homiliach poświęconych kwestii obrony życia nienarodzonych dzieci i zagad-
nieniom ludzkiej prokreacji. niekiedy, co prawda, także terminologia medyczna znajdowała drogę 
do jego dokumentów, jednak nie były to sytuacje częste. tym bardziej dziwi, że analizy jego na-
uczania to nastawienie pomijają. także J. nagórny, którego w żaden sposób nie można posądzać 
o brak personalistycznego ujęcia teologii moralnej w kwestiach bioetycznych, podąża niekiedy 
w używanej terminologii za stosowaną w instrukcji Donum vitae terminologią techniczną, nie za-
uważając najwyraźniej tego konsekwencji. Por. J. nagórny, Technicyzacja ludzkiej prokreacji. Spoj-
rzenie teologa moralisty, [w:] tenże, Wartość życia ludzkiego, red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. rzepa, 
Lublin 2009, s. 152–161.
15   Por. Z. Pilichowski, Godność osoby w kontekście postępu i zagrożeń w dziedzinie biomedycyny, 
dz. cyt., s. 37–40.
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2. Praktyczne aplikacje zasady personalistycznej  
w terminologii bioetycznej

Stworzenie i promocja terminologii personalistycznej nie dokona się za po-
mocą jednej publikacji, choć może ona stać się pierwszym krokiem w tym kie-
runku. Warunkiem powodzenia jest rzeczywiste rozpoznanie i uznanie prioryte-
tu zasady personalistycznej w bioetyce, ze szczególnym uwzględnieniem osobo-
wego statusu człowieka w prenatalnym okresie jego życia16. Warto zatem przyj-
rzeć się próbie praktycznej aplikacji zasady personalistycznej w  próbie stwo-
rzenia bioetycznej terminologii personalistycznej. Jest rzeczą oczywistą, że jest 
to próba niekompletna, wymagająca dalszych dyskusji i analiz.

2.1. „Płód”, „embrion”, „zarodek” czy „człowiek” i „dziecko”

Najtrudniejszym zadaniem w procesie tworzenia terminologii personalistycz-
nej w bioetyce jest pokonanie przyzwyczajenia określania nienarodzonego dziecka 
przy pomocy czterech słów: „zarodek”, „zygota”, „embrion” i „płód”17. Każdy z tych 
terminów określa rozwijający się organizm zwierzęcy, wskazując na poszczególne 
fazy prenatalne tego rozwoju. Użycie tych określeń w stosunku do rozwijającego 
się człowieka prowadzi do podwójnego skutku: z jednej strony do potraktowania 
człowieka jako zwierzęcia, niczym szczególnym nie różniącego się od innych zwie-
rząt, a z drugiej do zakwestionowania człowieczeństwa owego „nienarodzonego 
stworzenia” w ogóle. Do utrwalenia tego drugiego skutku przyczynia się również 
mówienie o potencjalnym charakterze rozwijającego się bytu.

Zasada personalistyczna każe w nim zauważyć nie tyle potencjalnego człowie-
ka, ale człowieka-osobę, o wielkim potencjale18. „Nienarodzone dziecko” – ter-
min od dawna funkcjonujący w ruchach pro-life na całym świecie – spełnia wy-

16   Por. W. bołoz, Życie w ludzkich rękach, Warszawa 1997, s. 41.
17   czasem ta terminologia nawet nie odnosi się wprost do dziecka, mówi się np. „ciąża” – chciana albo 
niechciana, zdrowa albo zagrożona. trochę tak, jakby to był tylko pewien stan, którego efektem koń-
cowym jest narodzenie się człowieka. Warto zwrócić uwagę, że a. Katolo umieszcza terminy „zygota”, 
„embrion” i „płód” jako poprzedzające wobec „dziecko”, „osoba dorosła” i „starzec”. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że jest to zabieg nie do końca uprawniony, choć powszechnie stosowany. o ile bowiem 
trzy ostatnie terminy jednoznacznie i wyłącznie stosowane są wobec ludzi, o tyle pierwsze trzy odno-
szone są do każdego zwierzęcia o złożonej budowie organizmu, a zwłaszcza do ssaków. tak więc „zygo-
ta”, „embrion” i „płód” nie odnoszą się wyłącznie do ludzi i jako takie nie mogą być – z punktu widzenia 
bioetyki personalistycznej – traktowane jako terminy jednoznacznie wskazujące na osobę ludzką. Por. 
a. Katolo, Embrion ludzki. Osoba czy rzecz?, Lublin–sandomierz 2000, s. 36.
18   Por. Machinek, Życie w dyspozycji człowieka..., dz. cyt., s. 101–104.
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mogi tej zasady. Jeżeli istnieje konieczność doprecyzowania okresu rozwoju pło-
dowego dziecka, można ten termin zmodyfikować, np.: „człowiek w embrional-
nej fazie rozwoju” albo inaczej – „człowiek w stadium rozwoju blastocysty”.

Wymóg, by mówić o nienarodzonym dziecku, a nie o ludzkim płodzie, wynika 
z faktu, iż – jak pokazuje doświadczenie – uznanie ludzkiego charakteru płodu nie 
oznacza uznania ludzkiego (w sensie osobowego) charakteru rozwijającego się bytu, 
a  jedynie jego przynależność gatunkową19. „Płód” jest określeniem bezosobowym 
i niejako umożliwia zlekceważenie człowieczeństwa rozwijającego się w kobiecie po-
tomstwa; „dziecko” – zmusza do konfrontacji z osobą, bardzo jeszcze małą i bardzo 
bezradną i zależną. Określenie „dziecko” jednocześnie wydobywa na wierzch relację 
pomiędzy nim, a rodzicami (przyjdzie do tego wątku wrócić nieco dalej).

2.2. „Życie ludzkie” czy „dziecko”

Daje się niekiedy zauważyć, nade wszystko w środowiskach kościelnych i po-
śród aktywistów ruchów pro-life, wykorzystanie bezosobowego określenia „ży-
cie ludzkie”. Z punktu widzenia zasady personalistycznej jest to termin chybio-
ny. Życie jest właściwością osoby, ale nie jest osobą. W stosunku do ludzi uro-
dzonych używa się tego terminu jedynie w przenośni, a i to stosunkowo rzadko.

Gdy mowa jest o nienarodzonym dziecku per „życie ludzkie”, ono samo prze-
staje funkcjonować w przestrzeni relacji społecznych. Trudno jest mieć relację 
matczyną czy ojcowską do życia ludzkiego. Sytuacja zmienia się diametralnie, 
gdy zaczyna się mówić o „życiu dziecka” czy wprost o „dziecku”.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że termin „życie ludzkie” ma jakościo-
wo inny charakter niż „życie dziecka”. W pierwszym wypadku desygnatem jest 
życie jakoś odniesione do człowieczeństwa, jednakże bliżej niesprecyzowanego. 
W drugim – termin wskazuje na życie konkretnego dziecka, by nie powiedzieć, 
że wprost na dziecko20.

2.3. „Zajść w ciążę” czy „począć dziecko”

Terminologia medyczna w odniesieniu do prokreacji i jej owocu często sku-
pia się na kobiecie, pomijając rozwijające się w niej dziecko. Pozostaje ono nieja-

19   Por. J. Wróbel, Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Kra-
ków 1999, s. 70–71.
20   Por. J. Wolski, Bioetyka w perspektywie personalizmu. Studium w świetle myśli naukowej bisku-
pa Elio Sgreccii, łódź 2008, s. 149.
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ko „w domyśle”, jednakże – jak pokazuje praktyka – ów domysł oznacza, że scho-
dzi przy podejmowaniu decyzji na plan dalszy i priorytet uzyskują prawa (praw-
dziwe lub rzekome) matki.

Najbardziej klasycznym przykładem jest w tym względzie określenie „zajść 
w ciążę”. Oznacza ono, że organizm kobiety znalazł się w specyficznym stanie fi-
zjologicznym, wynikającym z faktu, iż rozwija się w niej młody człowiek. Trzeba 
mocno podkreślić, że określenie to pomija – co jest swoistym paradoksem – ist-
nienie dziecka i odnosi się wyłącznie do sytuacji kobiety (na marginesie moż-
na też zauważyć, że pomija działanie mężczyzny, choć niekiedy daje się słyszeć 
zwrot „zaszli w ciążę”).

Tę samą sytuację „zajścia w ciążę”, tyle że z perspektywy personalistycznej, 
można określić poprzez zwrot „począć dziecko”, użyty najlepiej w liczbie mno-
giej („poczęli dziecko”). Wskazuje on zarówno na wspólne działanie małżonków 
(czy szerzej – mężczyzny i kobiety), jak i zwraca uwagę na fakt zaistnienia nowej 
osoby – ich dziecka. Wydobycie w ten sposób nowych, rodzicielskich relacji, jest 
istotnym czynnikiem wzmacniającym społeczną pozycję nienarodzonego dziec-
ka, a jednocześnie od samego początku pomaga rodzicom w budowaniu posta-
wy odpowiedzialnej miłości wobec już istniejącego potomka.

2.4. „być w ciąży” czy „nosić w sobie dziecko”

Konsekwentnie, należy wskazać na  pewną niestosowność terminu „być 
w ciąży”. Wyjątkiem jest opis stanu zdrowia kobiety lub przebiegu procesów za-
chodzących w jej organizmie, ze względu na obecność w jej łonie młodego czło-
wieka. Faktem jest, że „ciąża” mocno wrosła w słownictwo współczesne, nie tyl-
ko polskie zresztą, i to do tego stopnia, że bardzo wielu – być może większość 
ludzi – nie widzi problemu w użyciu terminologii pozostawiającej nienarodzone 
dziecko gdzieś na uboczu.

W historii przewinęły się różne określenia, dziś wyparte przez „ciążę”. Mó-
wiło się o „stanie błogosławionym”, o „byciu przy nadziei”, o „brzemienności” 
czy o „szóstym (bądź odpowiednio innym) miesiącu” – które to określenie moż-
na znaleźć w  Łukaszowej relacji sceny Zwiastowania. Znamienne jest jednak, 
że żadne z tych określeń nie wychodzi poza odniesienie do stanu samej kobiety. 
Jedne wskazują na ogromną wartość macierzyństwa („stan błogosławiony”, „być 
przy nadziei”), inne na trud z tym związany („brzemienność”, „ciąża”), jeszcze 
inne – pozostawały nieco neutralne – wskazując na moment w rozwoju dziecka 
(z pominięciem jego samego, oczywiście).

Niedawno w rozmowie usłyszałem propozycję innego określenia, wychodzą-
cego na przeciw zasadzie personalistycznej: „nosić w sobie dziecko”. A zatem, nie 
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tyle kobieta jest w ciąży, co nosi w swoim łonie dziecko, a raczej ponieważ nosi 
dziecko, jest w ciąży. Ciąża jest zatem skutkiem poczęcia dziecka i jego rozwoju 
w łonie matki, lecz sama w sobie jest rzeczywistością wtórną21.

2.5. „czekać na dziecko” czy „czekać na jego narodziny”

Kolejne określenie, na  które przychodzi zwrócić uwagę, jest problematyczne 
z nieco innego powodu. Otóż dosyć powszechny zwrot „czekamy na dziecko”, użyty 
w sytuacji, gdy już doszło do poczęcia, jest – z punktu widzenia zasady personali-
stycznej – niespójny i mylący. Jak zauważa św. Paweł, nie można czekać na to, co już 
jest. Jeśli uznaje się osobowy charakter i człowieczeństwo od poczęcia, to po zaist-
nieniu nowego człowieka już się na niego nie czeka. Dziecko już jest. Rodzice (a nie 
„przyszli rodzice”!) nie czekają na dziecko, ale na jego narodziny. Od momentu po-
częcia swego dziecka kobieta jest matką, a mężczyzna ojcem, choćby ich potomstwo 
żyło tylko kilka godzin czy tygodni, a nawet nigdy się nie narodziło22.

Warto zwrócić na  ten  –  pozornie błahy  –  szczegół uwagę. Oczekiwanie 
na dziecko wyraźnie sugeruje, że tego dziecka nie ma. Dosyć powszechne użycie 
tego zwrotu w katechezie, w liturgii (np. w modlitwie powszechnej23), powoduje 
zatem utrwalenie w ludziach przekonania, że dziecko pojawia się w momencie 
narodzin, a nie wtedy, gdy się poczęło.

21   W zasadzie są dwie sytuacje, w których można mówić o samej ciąży. Pierwszą są wspomniane 
w tekście problemy i procesy zachodzące w samej kobiecie (fizjologiczne i patologiczne) wynikają-
ce z faktu, że nosi ona w sobie dziecko. Wówczas opis odnosząc się tylko do niej, może obecność 
dziecka niejako pominąć. drugą sytuacją jest ciąża urojona, a więc sytuacja, gdy dziecka po prostu 
nie ma, choć organizm kobiety reaguje tak, jakby ono w jej łonie było.
22   Ów zwrot zazwyczaj interpretowany jest jako przejaw swoistego skrótu myślowego, oznaczają-
cego „nigdy się nie narodziło żywe”. trzeba jednak pamiętać, że zazwyczaj śmierć dziecka przed na-
rodzinami znajduje swój finał w postaci tzw. martwych narodzin, czyli urodzenia martwego dziecka. 
bywa jednak, że ciało dziecka zostanie zaabsorbowane przez organizm matki. Wówczas rzeczywi-
ście nie ma jego narodzin. tak naprawdę zatem, sytuacje, w których dziecko już poczęte się nie uro-
dzi, zdarzają się bardzo rzadko. 
23   Przykładem może być autentyczne wezwanie z jednego ze zbiorów: „Módlmy się za matki ocze-
kujące potomstwa, by od początku otoczyły troską życie”, które odnosi się intencjonalnie zapewne 
do kobiet noszących już w sobie dzieci. nie czekają one na potomstwo, gdyż owo potomstwo już 
jest. czekają na narodziny. oczywiście, modlitwa o ich miłość w stosunku do dzieci jest ogromnie 
potrzebna, tym bardziej, że niejedna z owych matek przeżywa niełatwe chwile. Warto jednak za-
dbać o należyte sformułowanie tekstu modlitwy, by oprócz wsparcia matkom, udzielić prostej ka-
techezy wszystkim. osobną kwestią jest – często się w tym kontekście powtarzające – pominięcie 
roli ojca. tymczasem od jego postawy nierzadko zależą decyzje kobiety, matki ich nienarodzonego 
dziecka. dlatego lepszym rozwiązaniem jest: „Módlmy się za rodziców oczekujących na narodziny 
swoich dzieci...”.
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2.6. „Poronienie” czy „śmierć dziecka przed narodzinami”

Oczekiwanie na narodziny nie zawsze znajduje swój radosny finał. Niekie-
dy dziecko umiera, będąc jeszcze w  łonie matki. W zdecydowanej większo-
ści sytuacji, kobieta jest świadoma tego faktu, jako że najbardziej newralgicz-
nym okresem wydaje się czas od 7. do 12. tygodnia od poczęcia. W tym cza-
sie dziecko jest jeszcze bardzo małe, jego ciało nabiera dopiero ostatecznych 
kształtów. Jakkolwiek prawo polskie uzależnia status dziecka od  jego wieku 
(z  ustaloną à  priori granicą 22. tygodnia ciąży według reguły Naegelego24), 
z  ontycznego punktu widzenia kryteria te  nie mają znaczenia. I  choć pol-
skie prawo odnośnie do nomenklatury medycznej nakazuje używać terminu 
„poronienie” dla sytuacji, gdy śmierć nastąpiła przed tą  granicą, wydaje się 
uprawnionym i słusznym także wobec tych wcześnie zmarłych dzieci stoso-
wać określenie „śmierć dziecka przed narodzinami”. Jest to wyraz szacunku, 
zarówno wobec dziecka, jak i  jego rodziców, tym ważniejszy, że często stają 
oni wobec sytuacji utrudnień czy wręcz niemożności godnego pogrzebania 
swojego zmarłego dziecka.

Jest rzeczą znamienną, że  w  przypadku śmierci dziecka we  wczesnej fazie 
jego życia płodowego, personel medyczny często zaczyna opisywać zaistniałą sy-
tuację w sposób sugerujący, jakoby tego dziecka nigdy nie było. Mówi się o „ob-
umarłej ciąży”, o „masie tkankowej”, „pustym jaju płodowym”, w najlepszym ra-
zie stwierdzając „obumarcie płodu”. W efekcie matka, do  tej pory ciesząca się 
swoim macierzyństwem i oczekująca narodzin swojego dziecka, zostaje posta-
wiona wobec podwójnej straty: fizycznej śmierci dziecka i jego społecznego uni-
cestwienia. Ból ojca jest zazwyczaj w ogóle pomijany. Jest to przejaw braku usza-
nowania godności zmarłego młodego człowieka, ale też  –  trudny do  opisania 
brak wrażliwości wobec rodziców, którym odbiera się możliwość pożegnania się 
ze zmarłym potomstwem i normalnego przeżycia żałoby.

Każdy człowiek posiada godność wynikająca z faktu bycia osobą i każdemu 
z  tego tytułu przynależy się szacunek  –  tak za  życia, jak i  po śmierci. W  tym 
ostatnim wypadku, znakiem szacunku dla człowieka jest pogrzeb, także pogrzeb 
dziecka zmarłego przed narodzinami (w liturgii stosowany jest obrzęd dziecka 
zmarłego bez chrztu).

24   reguła naegelego określa czas ciąży (dając możliwość wyliczenia czasu porodu), licząc 
go od pierwszego dnia ostatniej miesiączki matki nienarodzonego dziecka. Jest to metoda 
o tyle kuriozalna, że nie odnosi się do wieku dziecka, a wyłącznie do stanu kobiety, dlatego au-
tor pozwolił sobie – gwoli swoistego kontrastu – na użycie takiej właśnie, technicznej termi-
nologii medycznej.
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3. Zakończenie: dziecko i jego godność

Problem terminologii stosowanej wobec nienarodzonego dziecka wykra-
cza poza kwestię wolno pojętej semantyki. Z jednej strony, w bezpośredni spo-
sób wiąże się on z uznaniem (bądź nie uznaniem) osobowego statusu człowie-
ka przed narodzinami. Z drugiej strony, wpisuje się on w szersze zagadnienie 
uznania godności dziecka w ogóle, nie tylko w wymiarze ontycznym, ale także 
w praktycznych rozstrzygnięciach związanych z relacjami społecznymi i przyję-
tymi modelami wychowawczymi.

Zasadniczym celem niniejszego opracowania była próba sformułowania 
i wprowadzenia w życie personalistycznie zorientowanej terminologii w odnie-
sieniu do nienarodzonego dziecka. Pozwoliłaby ona z jednej strony na wydoby-
cie i utrwalenie w świadomości społecznej jego osobowego statusu, z drugiej zaś 
wzmocniłaby działania chroniące jego życie i godność. W obu wypadkach klu-
czem wydaje się być zbudowanie w społeczeństwie trwałego przekonania, że nie-
narodzone dziecko jest człowiekiem i to człowiekiem w pełni, że obdarzone jest 
godnością osobową, tak jak każdy inny człowiek, i wynikają stąd określone jego 
prawa i obowiązki otoczenia.

Przez fakt narodzin dziecko staje się widoczne bezpośrednio, niemniej zazwy-
czaj odmawia mu się wielu praw i poszanowania jego osobowej godności. Wy-
korzystywana jest jego zależność od  ludzi dorosłych, jego brak doświadczenia 
i zdolności do skutecznej obrony. Jakkolwiek wiele się w tym względzie zmieniło 
na korzyść dzieci (np. poprzez zwrócenie uwagi na grzech pedofilii czy niektó-
rych form przemocy wobec dzieci), wiele pozostało jeszcze do zrobienia.





Ujęcie  
teologiczne

Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia, wieść o narodzinach dziecka została ogłoszona 
jako radosna nowina: „oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 
całego narodu: dziś w mieście dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Me-
sjasz, Pan” (łk 2, 10–11). Źródłem tej „wielkiej radości” jest oczywiście przyjście 
na świat Zbawiciela, ale boże narodzenie objawiło również głęboki sens każdych 
ludzkich narodzin i ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem 
tej radości, jaką przynosi każde dziecko przychodzące na świat (por. J 16, 21).

encyklika ojca Świętego Jana Pawła II  
o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae, nr 1
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egzystencjalne konsekwencje przemian... 
w teologicznym rozumieniu  

losu dzieci zmarłych bez chrztu świętego

W ciągu dwudziestu wieków historii chrześcijaństwa dyskusje między teo-
logami do tyczyły wielu bardzo ważnych tematów i prawd. Wśród nich znajdują 
się również takie, których rozstrzygnięcie nastręczało niezliczonych trudności 
i było przyczyną długotrwałego impasu w należytym zrozumieniu ich prawdzi-
wego zasięgu oraz znaczenia. Należy do nich między innymi kwestia losu dzieci 
zmarłych bez chrztu świętego.

Począwszy od przełomu IV i V wieku, kiedy formalnie zaczęto zastanawiać 
się nad charakterystyką kary za śmierć w stanie grzechu pierworodnego, aż do 
pierwszej dekady XXI wieku, zagadnienie to przeszło bardzo burzliwą ewolu-
cję. Wystarczy wspomnieć dzieła dwóch najważniejszych teoretyków tej kwe-
stii, takich jak Augustyn i Tomasz z Akwinu oraz wydany w 2007 roku doku-
ment Międzynarodowej Komisji Teologicznej pt.: Nadzieja zbawienia dla dzieci 
zmarłych bez chrztu.

Zarówno teza biskupa Hippony o najmniejszym możliwym cierpieniu w pie-
kle (poena mitissima)2, jak i zdanie Doktora Anielskiego o otchłani (limbus pu-
erorum)3 przez długie stulecia implikowały wieczne potępienie tych dzieci. Ich 
teorie różniły się tylko tym, że ta pierwsza obejmowała zarówno karę zmysłów 
(poena sensus), jak i karę utraty Boga (poena damni), natomiast druga ograniczy-
ła owo potępienie do braku wizji uszczęśliwiającej, czyli takiego „rodzaju” poena 

1   Marta ficoń – doktor nauk teologicznych, wykładowca w Instytucie teologicznym im. Świętego 
Jana Kantego w bielsku-białej. 
2   Por. augustyn z hippony, De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum I 21, 
Patrologia latina, I–ccXXI, red. J. P. Migne, Paryż 1844–55 (2. wyd. 1878–1890) [dalej: PL] 44, kol. 
120: „Wprawdzie nieochrzczone małe dzieci są potępione w najłagodniejszy sposób, ale jednak 
są potępione. [...] dlatego można słusznie powiedzieć, że gdy opuszczają one ciało bez chrztu, będą 
doznawać potępienia najłagodniejszego ze wszystkich”.
3   Por. tomasz z akwinu, Commentum in lib. II Sententiarum, d. 33, q. 2, a. 1, sol.; De malo, q. 5, a. 1, 
resp.; Suma Teologiczna, suppl., q. 101, a. 1, resp.
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damni, w  którym nadprzyrodzoność nie istnieje, jednakże możliwe są  miłość 
i  poznanie Boga, dostosowane do  przyrodzonych, a  zatem bardzo ograniczo-
nych, możliwości natury tych dzieci. Takie rozróżnienia występowały jednak tyl-
ko w rozprawach teologicznych, zaś dla przeciętnego duchownego czy wiernego 
przebywanie dziecka w piekle czy w otchłani nie czyniło większej różnicy. Skoro 
w obu przypadkach było potępione i nie mogło już nigdy zobaczyć Boga, to nie 
można było mieć nadziei ani na godny pochówek na cmentarzu ani na spotkanie 
z dzieckiem po śmierci. Rodzice takich maleństw często wpadali w rozpacz i lęk, 
podsycane przez popularne wierzenia bądź nie do końca przemyślaną wykład-
nię wiary, jaką usłyszeć było można nawet z ambony. To przyczyniło się do wie-
lu zachowań magicznych i zabobonnych, czyli wykraczających poza ramy wiary 
i dyscypliny kościelnej. Owe praktyki i nastroje ustały w dużej mierze dopiero 
po Soborze Watykańskim II oraz wydanym w 2007 roku dokumencie Między-
narodowej Komisji Teologicznej, który uzasadnił dlaczego chrześcijanie mogą 
mieć nadzieję na to, że Bóg okaże takim maleństwom swe miłosierdzie i dopuści 
do oglądania swego oblicza na wieki4.

To dowodzi, że teologiczna teoria miała i nadal ma swe konsekwencje w wy-
miarze egzystencjalnym: w codziennym życiu wiernych, w zachowaniu duchow-
nych, w kulturze i sztuce, w medycynie i antropologii, w liturgii, prawie kano-
nicznym oraz w sensus fidelium. Warto zapoznać się z historią przejawów rozu-
mienia tej kwestii oraz z konsekwencjami, często niechcianymi i nieprzewidy-
walnymi, jakie wynikły z teoretycznych rozważań.

1. Los dzieci nieochrzczonych w literaturze i malarstwie

Problematyka braku zbawienia nieochrzczonych zmarłych dzieci pojawiała 
się nie tylko w traktatach teologicznych, ale także odcisnęła swe piętno na wy-
tworach kultury, takich jak literatura, malarstwo czy nawet współczesne gry 
komputerowe. Przytłaczająca większość dzieł, w których można odnaleźć tę te-
matykę, odnosi się do pojęcia otchłani dzieci i tego, że nigdy już nie ujrzą one 
Boga.

Pierwsze nawiązania do  losu przedwcześnie zmarłych małych dzieci znaj-
dziemy już u Homera i w starożytnych popularnych wierzeniach, które sugero-
wały, że takie maleństwa kontynuują swe wiecznie dziecięce życie w specjalnym 

4   Zob. Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu, 
radom 2008. Więcej szczegółów tej kwestii można znaleźć w monografii: M. ficoń, Od piekła do na-
dziei zbawienia. Rozwój kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu świętego w teologii katolickiej 
i jej egzystencjalna doniosłość, Kraków 2012.
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rejonie Hadesu. Z kolei w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Tertulian zwal-
czał popularną naukę, według której dusze dzieci nie mogły wejść do podziemi 
dopóty, dopóki nie wypełni się normalny czas ich zbyt szybko prze rwanej egzy-
stencji. Do tego momentu miałyby błądzić w pobliżu swych grobów, zaś te dzie-
ci, które zginęły w wyniku zabójstwa, mogłyby w ten sposób wywierać zemstę 
na swych prześladowcach5.

Podobne poglądy zostały wyrażone w  niektórych apokryfach, takich jak 
na  przykład Apokalipsa Piotra (II wiek). Znajduje się w  niej dosyć obrazowe 
przedstawienie tortur ojców i matek, którzy porzucili lub zabili swe potomstwo. 
Dzieci, których śmierć spowodowali, mściły się na swych wyrodnych rodzicach 
posyłając ogień bądź pioruny, by uderzały w  ich oczy, a  same znajdowały się 
„naprzeciw nich w miejscu przyjemnym i uporządkowanym”. Wersja etiopska 
Apokalipsy mówi o nich także jako o znajdujących się pod opieką anioła. Nato-
miast tekst grecki opisuje dalsze losy poszczególnych grup dzieci: te, które zgi-
nęły wskutek aborcji, osiągną lepszą egzystencję, wzrastając w wiedzy pod opie-
ką anioła; te porzucone, pod okiem tego samego anioła opiekuńczego, otrzyma-
ją wychowanie i rozwój oraz dożyją sędziwego wieku (por. Iz 65, 20); te, któ-
re boleśnie zakończyły życie, osiągną zbawienie i  życie bez cierpienia6. Tekst 
o podobnej treści istnieje również w Apokalipsie Pawła z II-III wieku: „Dzieci 
zaś owe zostały wydane aniołom Tartaru, którzy byli odpowiedzialni za kary, 
aby je wyprowadzili na przestronne miejsce miłosierdzia. Ojców zaś ich i matki 
uduszono w karze wiecznej”7.

Jeśli chodzi o poezję, to  już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa można 
spotkać się z dwoma różnymi podejściami do tematu. W Kościele Wschodnim 
Efrem Syryjczyk (†373) pisał wiersze, w których umieszcza przedwcześnie zmar-
łe dzieci w „przybytku szczęścia”, gdzie rosną one niczym lilie w „ogrodzie rozko-
szy” w towarzystwie Zbawcy i orędują u Niego za żyjącymi – co stanowiło pocie-
chę dla zbolałych rodziców 8. Z kolei na Zachodzie, biskup Vienne – Awit (†523), 
pisząc wiersz nawiązujący do możliwości śmierci dziecka przed chrztem uznał, 
iż rodzice zrodzili go jedynie ku płomieniom gehenny w ten sposób, że przestaje 
on być synem matki, a staje się synem zatracenia9.

5   Por. J. daniélou, Le traité «Sur les enfants morts prématurément» de Grégoire de Nysse, „Vigiliae 
christianae”, 1966, nr 20, s. 165–167.
6   Por. Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrześcijańskie, red. M. starowieyski, Kra-
ków 2001, s. 234–235.
7   tamże, s. 269.
8   Por. ephraem syrus, Select metrical hymns and homilies. Translated from the original Syriac, 
tłum. h. burgess, London 1853, s. 1–7.
9   Por. avitus Viennensis, Poematum de mosaicae historiae gestis VI, De consolatria laude castita-
tis, PL 59, kol. 372–373.
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Najbardziej znanym dziełem literackim, w którym znajduje się nawiązanie 
do  losu nieochrzczonych dzieci po  śmierci, jest Boska komedia Dantego Ali-
ghieri. Poeta umieścił je w otchłani, która znajdowała się na pierwszym, najbar-
dziej zewnętrznym kręgu piekła, wraz z innymi nieochrzczonymi, lecz dobrymi 
i sprawiedliwymi osobami. Ich udręka spowodowana przez brak chrztu święte-
go polegała na pozbawieniu oglądania Boga i wiecznej tęsknocie za utraconym 
szczęściem10. Z racji tego, że dzieło było dosyć popularne, można wyobrazić so-
bie, że  takie też wyobrażenia otchłani mieli jego odbiorcy. Chociaż większość 
scholastyków odcinała się od przyznawania zmarłym bez chrztu dzieciom jakiej-
kolwiek kary zmysłowej, to jednak Dante zauważył, że nie da się oddzielić po-
zbawienia czegoś, do czego każdy człowiek został przez Boga stworzony, od cier-
pienia, jakie ten brak wywołuje.

W literaturze zatem panowała tendencja do ukazywania małych mieszkańców 
otchłani w mrocznej, dusznej i zamkniętej przestrzeni, przesiąkniętej nieznośną 
nostalgią za utraconą ojczyzną w niebie. Jednakże pod wpływem jednego z nur-
tów w teologii, który umieszczał limbus puerorum nie w zimnych i mrocznych 
podziemiach, a na zielonej i odnowionej przez ogień ziemi, gdzie dzieci mogły-
by się cieszyć światłem słońca i wizytami niebian11, pojawiały się też utwory na-
wiązujące do takiej wizji zaświatów. Przykładowo, kanadyjski duchowny, poeta 
i eseista Joseph-Apollinaire Gingras (†1935) napisał poemat, w którym opisuje 
najpierw radość matki niosącej niemowlę do chrztu, a następnie jej rozpacz, gdy 
okazuje się, że jej pociecha nie dożyła zbawczego obmycia. Pomimo tego, iż bra-
my raju są dla jej maleństwa zamknięte, może ono jednak liczyć na pełną natural-
nego szczęścia egzystencję w limbusie, którym okazuje się być cały wszechświat. 
Cierpiąca matka doznaje ulgi, gdy dowiaduje się, że po śmierci będzie mogła zejść 
z nieba i przytulić „małego wygnańca” hasającego po łąkach przemienionej w Ar-
kadię otchłani. Autor podkreślił, że Boża miłość wykracza poza nasze wyobraże-
nia i że taka egzystencja pozbawiona widzenia Boga i nieświadoma Jego istnienia 
[sic!] także jest wyrazem Jego opieki i miłosierdzia12. Czy jednak takie wytłuma-

10   d. alighieri, Piekło, pieśń 4, 1–63, tłum. a. Kuciak, Poznań 2002, s. 34: „Z tego, co słyszeć mi się 
tu zdawało, | nie było płaczu tu, lecz westchnień mrowie, | od których wieczne to powietrze drżało. 
| to ból bez męki dźwięczał tak zmysłowie, | którego tutaj doznawały stale | liczne kobiety, dzieci 
i mężowie. | [...] Przez brak ów, nie przez winy innej krycie, | zgubieni, tylko jesteśmy skazani | na 
to w pragnieniu bez nadziei życie.”
11   Por. ambrosius catharinus Politi, De statu futuro puerorum sine sacramento decedentium, [w:] 
tenże, Opuscula, Lugduni 1542, s.150–168; h. savonarola, Triompho della Croce di Christo III 9, Ve-
netia 1547, s. 61–64; f. suarez, Commentariorum ac disputationum in Tertiam partem Divi Thomae, 
q. 59, a. 6, d. 58, sect. 3, Moguntiae 1616, t. 2, s. 697–698; J. didiot, Morts sans baptême: Lettres 
de consolation et de doctrine, Lille 1896, s. 60.
12   Por. J.-a. Gingras, Au foyer de mon presbytère. Poèmes et chansons, Québec 1881, s. 113–124.
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czenie jest rzeczywiście w stanie pocieszyć rodzica, który wie, że jego ukochany 
potomek nigdy nie spotka, ani nie pozna Celu swego życia tylko dlatego, że nie 
otrzymał sakramentu chrztu?

Nastroje panujące w  czasach, gdy pojęcie limbus puerorum wiodło prym 
w  rozważaniach teologów, przedstawia także w  swych wspomnieniach Kazi-
mierz Brodziński (†1835), poeta epoki sentymentalizmu, historyk, publicysta 
i myśliciel chrześcijański. W relacji z  lat szkolnych, która dziś mogłaby zostać 
uznana za anegdotę, a wtedy stanowiła gorzkie doświadczenie niesprawiedliwo-
ści, napisał:

Gdy nam dano rozdział o Otchłani, w której dusze bez chrztu zmarłych cierpią, ucząc 
się w polu dumałem długo, czy to jest prawdą, czy to sprawiedliwie? Przyszedłem 
na lekcyę z mocnem oburzeniem, i z chęcią wynurzenia katechecie moich wątpliwo-
ści [...]. Ksiądz katecheta słuchał cierpliwie [...] i nic nie odpowiedział, a ja w dobrej 
wierze obchodziłem przez parę dni mój tryumf.

razu jednego spostrzegliśmy w szkole nadzwyczajne zebranie się profesorów, 
na których czele rektor po długiej mowie mnie, który się ledwo domyślać mogłem, 
o co rzecz idzie, wywołał na środek. otrzymałem chłostę, poczem zapisałem się wła-
snoręcznie w czarną książkę jako bluźnierca, – pióro i kałamarz, których dotknąłem 
się, wrzucone zostały do wody, i jako heretyk siedziałem przez trzy miesiące na lek-
cyach w osobnem miejscu. ten wypadek zrobił mnie ponurym i cichym, tem więcej, 
że po nim od niewyrozumiałych uczniów długo cierpiałem prześladowanie. do nauk 
mało miałem ochoty, natomiast skłonniejszy byłem do dumania, mianowicie w rze-
czach religijnych; przejmowałem się błogą sercu miłością boga, stojąc zawsze przy 
swojem, że niewinnych nie potępia na wieki13.

Teoria otchłani stanowiła zatem wówczas, zarówno pewną tajemnicę, nad 
którą wypadałoby się dłużej zastanowić, jak i doktrynę, którą niektórzy duchowni 
uważali za oficjalne zdanie Kościoła. Brodziński, padłszy ofiarą skostniałych sche-
matów, ufał jednak, że nadzieja tkwi w Bożej miłości ku niewinnym. Jego intuicja 
stała się udziałem większej ilości osób i została rozwinięta w pełni dopiero w dru-
giej połowie XX  wieku, kiedy dzięki nauce Soboru Watykańskiego II  hipoteza 
limbusu doznała wstrząsu, z którego już nigdy potem się nie podniosła.

Podobną drogę przeszły sztuki piękne. Jednakże na przeważającej części ma-
lowideł przedstawiających rzeczy ostateczne człowieka próżno szukać dzieci 
nieochrzczonych. Wśród przedstawień piekła i czyśćca widać przede wszystkim 
męki i cierpienia dorosłych, a wśród radości nieba nieczęsto pojawiają się po-

13   K. brodziński, Wspomnienia mojej młodości, Kraków 1901, s. 35–36.
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staci dziecięce. Spod pędzla mistrzów niezwykle rzadko wychodziły dzieła ob-
razujące los tych najmniejszych, pozbawionych sakramentu odrodzenia. Jed-
nym z takich wyjątkowych obrazów jest Koronacja Marii francuskiego malarza 
Enguerranda Quartona z XV wieku. Podobnie jak w kilku ówczesnych manu-
skryptach, tak też i na tym malowidle nieochrzczone dzieci zostały przedstawio-
ne w postawie modlitewnej, czyli klęcząc ze złożonymi rękami i mając zamknię-
te oczy. Adorują w ten sposób Trójcę Świętą umiejscowioną w centrum dzieła. 
W przeciwieństwie do dzieci ochrzczonych, które oddają cześć Bogu na wyży-
nach niebiańskich w pełni świadomie i w pełnym świetle chwały, ich nieszczęśni 
rówieśnicy zamknięci są w ciemnej kamiennej jaskini, co świadczy o tym, że nie 
dociera do nich blask majestatu Boga, a ze względu na to, iż chrzest nie otworzył 
ich oczu, pozostaną w tym mroku już na zawsze14.

Współczesne malarstwo odchodzi od tradycyjnych przedstawień losu dzieci 
zmarłych bez chrztu. Przykładem tego jest dzieło brytyjskiej malarki, mieszkają-
cej w Szwecji Jacqueline Holmgren, które ukazuje radosną dziewczynkę biegną-
cą po łące jako wyraz nadziei dla wszystkich rodziców, którzy stracili swe dziec-
ko wskutek poronienia, że kiedyś spotkają się z nim w niebie15.

Jeśli chodzi o kulturę współczesną, to słowo „limbus” (ang. limbo, fr. limbes) 
także wywarło na niej pewne wrażenie. Dzisiaj możemy spotkać nie tylko dzie-
ła sztuki i wystawy opatrzone taką nazwą, kojarzącą się z miejscem lub stanem 
ograniczenia, zamknięcia lub wykluczenia, praktycznie równoważnym z „wię-
zieniem”, ale nawet odnajdujemy gry komputerowe związane z tą hipotetyczną 
przestrzenią. Występują w nich albo ciemne, mroczne strefy, w których próżno 
szukać światła nadziei16, albo obszary podobne do wyobrażeń piekła, gdzie nie-
ochrzczone dzieci wyłaniają się niczym upiory nastawione na krwawą eliminację 
każdego, kto wejdzie im w drogę17.

Patrząc na  taki przegląd przejawów ludzkiej twórczości i wyobraźni, która 
hipotezę teologów przekuła w niekiedy drastyczne, przerażające i posępne obra-
zy, można domyślać się, co też w większości myśleli sobie zwykli wierni, słysząc, 
że zmarłe bez sakramentu odrodzenia maleństwa nigdy nie zobaczą Boga.

14   Por. d. Lett, De l’errance au deuil. Les enfants morts sans baptême et la naissance du limbus 
puerorum aux XIIe–XIIIe siècles, [w:] La petite enfance dans l’Europe médievale et moderne, red. 
r. fossier, toulouse 1997, s. 91–92.
15   Por. W. Pomierna, Sztuka dla życia, „Gość niedzielny”, 2012, nr 50, s. 56–57.
16   Zob. c. chagas, O que é Limbus Infantus? Tal conceito lança até jogos eletrônicos, [w:] www.cris-
taoshoje.blogspot.com/2011/10/o-que-e-limbus-infantus-tal-conceito.html (maj 2013).
17   Zob. G. stańczyk, Dante’s Inferno nagradza za rzeź niewiniątek. Oczywiście takich nieochrzczo-
nych, a więc wszystko jest w porządku. Prawda?, [w:] www.valhalla.pl/news18656-dantes-Inferno-
-nagradza-za-rzez-niewiniatek.html (maj 2013).
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2. teologia i medycyna – pomoc dziecku w łonie matki

Konsekwencje restrykcyjnej teologii odbijały się nie tylko na twórczości ludzi, 
ale znacząco wpływały na ich zachowania. Pragnąc uratować swe dziecko przed 
mizernym losem, jaki je miał czekać po śmierci bez chrztu, rodzice uciekali się 
do różnych działań, mających im zapewnić łaskę Chrystusa konieczną do wejścia 
do nieba. Wśród takich przedsięwzięć znajdowała się praktyka jak najwcześniej-
szego udzielania sakramentu odrodzenia, nawet wtedy, kiedy dziecko znajdowało 
się jeszcze w łonie matki. Z pomocą najnowszych zdobyczy medycyny, zwłaszcza 
w XVII i w XVIII wieku, zaczęły pojawiać się traktaty służące radą, w jaki spo-
sób należy pomóc dziecku nienarodzonemu, które znajduje się w niebezpieczeń-
stwie śmierci. Przeznaczone one były dla lekarzy, akuszerek, a przede wszystkim 
duchownych, którzy w każdej chwili powinni być gotowi do ratowania maleństwa. 
Ten rytualizm podyktowany był przede wszystkim brakiem jakiegokolwiek inne-
go, akceptowanego przez Kościół sposobu zapewnienia tym dzieciom ratunku, ale 
również troska Kościoła o to, by iść „pewną drogą” w udzielaniu zbawienia.

Jednym z pierwszych takich dzieł był traktat Girolamo Fiorentiniego (†1678), 
który akcentował konieczność chrzczenia przebywającego w łonie matki maleń-
stwa, jeśli jego życie jest zagrożone, poprzez wypowiedzenie formuły chrzcielnej 
podczas polewania go wodą przez rurkę na zasadzie zastrzyku. Nalegał również 
na chrzczenie płodów ludzkich poddanych aborcji18.

Ważną pozycją, uzupełniającą książkę Fiorentiniego o nowe, zwłaszcza ducho-
we wątki, jest Embriologia sacra, którą wydał włoski duchowny Francesco Emanu-
ello Cangiamila (†1763). Wymienił on w niej kilka sposobów, w jakie nienarodzeni 
mogą osiągnąć zbawienie oraz podkreślił ich wielką godność jako osób, dla których 
Jezus Chrystus także umarł na krzyżu. Dlatego każdemu embrionowi, niezależnie 
od stopnia rozwoju, przysługuje szacunek, a nawet jeśli uległ poronieniu czy jest bar-
dzo zdeformowany, natychmiast należy sprawdzić czy żyje, by go ochrzcić19. W przy-
padkach skrajnych, kiedy nie ma możliwości dokonania cesarskiego cięcia, należało 
udzielić mu chrztu in utero (w łonie), używając łyżki, gąbki lub strzykawki do obmy-
cia jakiejkolwiek części jego ciała, a jeśli nie doszło do przerwania worka płodowego, 
wystarczyło polać pępowinę lub łożysko, ze względu na to, że w nich także znajdują 
się naczynia krwionośne płodu20. Jeśli te metody zawiodą, to Cangiamila był przeko-
nany, że wszechmocny Stwórca nie zostawi dziecka poczętego bez ratunku21.

18   Por. G. fiorentini, De hominibus dubiis sive abortivis baptizandis, augustae Vindelicorum, 1761, s. 312.
19   Por. f. e. cangiamila, Embriologia sacra, lib. 1, cap. 3, nr 2, Milano 1751, s. 16.
20   Por. tamże, lib. 3, cap. 7, nr 10–11, s. 233–234.
21   Por. tamże, lib. 1, cap. 1, nr 1, s. 1–2; lib. 3, cap. 5, nr 14, s. 215–216; lib. 4, cap. 1, nr 4, s. 237–
238; cap. 2, nr 4, s. 245. oprócz „embriologii...” cangiamili, jednymi z najbardziej znanych dzieł 
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Żyjący w XIX wieku hiszpański duchowny, Inocencio M. Riesco Le-Grand, 
opierając się na dziele Cangiamili, stwierdził z naciskiem, że chrztu należy udzie-
lać w  dowolnym momencie ciąży, kiedy miało miejsce poronienie. Brak bicia 
serca czy ruchu członków ciała nie stanowi ku  temu przeszkody, a  mogą być 
nią jedynie widoczne oznaki gnicia i  rozkładu. Z racji tego, że zarodek nawet 
o wielkości ziarna jęczmienia może przeżyć poronienie i posiada duszę rozumną 
od poczęcia, pod groźbą grzechu śmiertelnego należy go ochrzcić jak najprędzej. 
W przypadku trudności przy porodzie bardziej rozwiniętego dziecka, gdy żadna 
część jego ciała nie wynurzyła się z matczynego łona, by można ją było obmyć 
wodą chrzcielną, należy dokonać chrztu in utero. Natomiast w przypadku pło-
dów bardzo zniekształconych i takich, co do których istnieją jakiekolwiek wąt-
pliwości, czy żyją, wtedy należy udzielić im chrztu warunkowo22.

Tego typu sprawami zajmowało się też często Święte Oficjum, wydając 
oświadczenia związane z  ratowaniem życia doczesnego i  wiecznego tych naj-
mniejszych w razie problemów z ciążą, porodem oraz udzielaniem sakramentu 
odrodzenia w ciężkich przypadkach23.

3. Problemy antropologiczne – chrzest za wszelką cenę

Chrzty in utero nie były jedynym przejawem przesadnego rytualizmu. Wy-
soki wskaźnik śmiertelności dziecięcej oraz strach rodziców przed możliwością 

na temat sposobów udzielania duchowej pomocy dzieciom poczętym są traktaty Ignacego Lu-
dwika bianchiego (†1770). twierdził on, że dzięki komunikacji odczuć (communicatio affectu-
um) między matką a dzieckiem, która działa tylko i wyłącznie podczas trwania ciąży, możliwe jest 
pragnienie chrztu wyrażone przez dziecko, którego „narzędziem” jest matka wypowiadająca się 
w jego imieniu, a jego śmierć staje się świadectwem tego pragnienia. Możliwość takiego wyra-
żenia świadectwa wiary przez dziecko znika wraz z porodem, bowiem wtedy obowiązuje już pra-
wo chrztu udzielonego z wody, por. I. L. bianchi, Dissertationes tres, Venetiis 1770, s. 134–145; 
178–181; 352–354.
22   Por. I. M. riesco Le-Grand, Tratado de Embriologia Sagrada, parte 2, cap. 4, par. 5, Madrid 1848, 
s. 314–323.
23   Zob. h. denzinger, a. schönmetzer, Enchiridion symbolorum, barcinone–friburgi brisgoviae–
romae 1976, nr 3258; 3298; 3337–3338; 3356; 3358. Większość ustaleń medyczno-teologicz-
nych cangiamili i riesco Le-Granda znalazło odzwierciedlenie w promulgowanym w 1917 roku 
Kodeksie Prawa Kanonicznego, który nakazywał stosować chrzest in utero bądź obmyć pierwszą 
część ciała, jaka pojawi się podczas porodu, jeśli nie ma uzasadnionej nadziei na to, iż będzie 
ono mogło być ochrzczone poza łonem matki (kan. 746). również dzieci poronione i zniekształ-
cone, jeśli jeszcze żyją, należy ochrzcić absolutnie, a w razie wątpliwości – warunkowo (kan. 
747–748), zob. Codex Iuris Canonici, romae 1917. nowy kodeks z 1983 roku mówi już tylko 
o obowiązku chrzczenia żywych poronionych płodów. Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 
1984, kan. 871 [dalej KPK].
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potępienia potomka przyczyniły się do powstania różnorodnych praktyk, któ-
re usiłowały chrzcić dzieci z wody za wszelką cenę. Obawy i rozpacz wynikały 
bowiem nie z tego, że dziecko umarło, ale z tego, że umarło bez chrztu. Jeszcze 
w XVII wieku zgon dziecka bez chrztu nazywano „śmiercią gorszą od śmierci”24. 
Wymownymi znakami wykluczającymi z nadziei na zbawienie tych najmniej-
szych był brak grobu na  poświęconej ziemi cmentarza, brak imienia i  pozba-
wienie rodziców chrzestnych. Dodatkowo, tezy Augustyna i Tomasza, przekazy-
wane przez potoczną wykładnię prawd wiary, nie rzucały ani jednego promyka 
światła w tej mrocznej rzeczywistości wygnania z niebiańskiej ojczyzny. Na przy-
kład podręcznik z Pomorza z XVI wieku odzwierciedlał limbus jako przeniknię-
ty cierpieniami przedsionek piekła, zaś dokumenty synodu przemyskiego z XVII 
wieku przypominały, iż „gdyby dziecię zmarło bez chrztu, albo je z żywota ma-
cierzyńskiego wypruto”, wtedy nie ma prawa do pogrzebu kościelnego, tak samo 
jak ci, którzy zmarli bez wielkanocnej spowiedzi, nie oddali dziesięciny, zginęli 
w pojedynku, samobójcy czy bluźniercy25. Takie zabiegi dydaktyczne miały za-
chęcić gnuśnych rodziców do  chrzczenia potomstwa jak najprędzej, jednakże 
przyniosły też niespodziewane konsekwencje w postaci nadużyć praktyk religij-
nych i rozwoju zabobonów.

Jedną z form tego typu działań były pseudo-chrzty dokonywane w domach 
i chatach, najczęściej przez akuszerkę, która bez nadawania imienia obmywała 
noworodka, a czasami nawet docierała z wodą do dziecka jeszcze w łonie matki. 
Gdyby niemowlę przeżyło, należało zanieść go do kościoła, gdzie kapłan doko-
nywał lub uzupełniał obrzęd. Zdarzało się nawet, że rodzice i położne „chrzcili” 
dzieci martwo urodzone, co było stale potępiane przez władze kościelne. Nie-
kiedy rodzice czy chrzestni, zamiast sami udzielić chrztu w niebezpieczeństwie 
śmierci, udawali się szybko do kościoła, by dokonał tego kapłan, jednak niejed-
nokrotnie z powodu wysiłku czy wyziębienia kruchy i wątły noworodek umierał 
w drodze, nie zaznawszy zbawczego obmycia26.

Pragnąc zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, niektórzy wierni ucie-
kali się do  zachowań przesądnych, które stanowiły wyraźny przejaw myślenia 
magicznego, będącego zniekształceniem prawdziwej pobożności. Stąd zdarzały 
się przypadki „chrztu antycypowanego” spotykanego głównie na Półwyspie Ibe-
ryjskim i implikującego obmycie brzucha ciężarnej kobiety wodą z rzeki lub mo-
rza, zwłaszcza wtedy, gdy ciąża była zagrożona. Podobnie, niektóre matki, przyj-
mując Komunię świętą w intencji noszonych pod sercem dzieci, sądziły, że one 

24   Por. P. Martin, Les répits en Lorraine, „Mémoires de l’académie de stanislas”, 2003–2004, nr 18, 
s. 531.
25   Por. J. Kracik, Chrzest w staropolskiej kulturze duchowej, „nasza Przeszłość”, 1990, nr 74, s. 198.
26   Por. tamże, s. 194; P. Martin, Les répits..., art. cyt., s. 533.



48 Marta ficoń

też uczestniczą wraz z nimi z Ciele i Krwi Chrystusa, a rozgrzeszenie uzyskane 
podczas spowiedzi obejmuje także ich potomstwo27.

Kościół zawsze nauczał, iż  sakramentów udziela się tylko i wyłącznie oso-
bom żywym, dlatego rodziny maleństw zmarłych bez chrztu bardzo często bła-
gały Boga, by pozwolił im choć na chwilę powrócić z tamtego świata i przyjąć 
zbawcze obmycie. Już od wczesnego średniowiecza, nie tylko na Zachodzie Eu-
ropy wykazuje się istnienie praktyk rewitalizacyjnych, które polegały zwłaszcza 
na błaganiu o wstawiennictwo świętych oraz na pielgrzymkach do tzw. sanktu-
ariów odroczenia (sanctuaires à répit), czyli miejsc przeznaczonych do chwilo-
wego przywracania do życia nieochrzczonych zmarłych dzieci. We wschodniej 
Francji, w Belgii, południowych Niemczech, w Szwajcarii, Austrii i północnych 
Włoszech spotkać można wiele kościołów i  kaplic, które służyły do  tego celu 
w wiekach XIV–XIX. Gdy stwierdzano śmierć noworodka, zabierano jego cia-
ło (czasem nawet wyciągnięte z grobu) w długą podróż, trwającą od kilku dni 
do kilku tygodni. Następnie kładziono dziecko na ołtarzu, najczęściej poświęco-
nego Matce Bożej, gdzie wśród modłów o łaskę ożywienia oraz czynów pokut-
nych, w blasku świec i pochodni czekano na oznaki życia, do których należały 
między innymi: powrót oddechu, zmiana koloru skóry czy ciepłoty ciała, wystą-
pienie potu, łez lub krwi na twarzy, ruch członków ciała, przywrócenie krążenia. 
Jeśli świadkowie zdarzenia potwierdzili zaistnienie takich symptomów, obecny 
w pobliżu duchowny udzielał chrztu warunkowego, który nierzadko ograniczał 
się do zrobienia znaku krzyża na główce „cudem” ocalonego maleństwa. Pro-
boszcz potwierdzał wystąpienie cudu i dokonanie obrzędu w księgach parafial-
nych28, po czym można było dziecko, które powróciło do poprzedniego stanu, 
pochować w specjalnie dla niego przeznaczonej poświęconej części cmentarza, 
który zwykle znajdował się przy tego typu świątyniach29.

27   Por. P. Lacroix, Curiosités de l’histoire des mœurs au Moyen Age, Paris 1958, s. 55; J. Gélis, Les en-
fants des limbes. Morts-nés et parents dans l’Europe chrétienne, Paris 2006, s. 309–314.
28   np. w księdze chrztów w miejscowości disentis (szwajcaria) jest wiele wpisów tego typu: „Pra-
wowite dziecko andrzeja brunnera i jego prawowitej żony anny doroty, martwo urodzone, a przez 
wstawiennictwo Matki bożej bolesnej z disentis ożywione, zostało ochrzczone i tam pochowane 
na poświęconym miejscu, jak mówią wyraźne świadectwa miejscowego proboszcza”. Władze ko-
ścielne wielokrotnie zwracały się do nuncjusza apostolskiego w Lucernie ze skargą na chrzest „oży-
wionych” dzieci, ale osiągnięto tylko częściowo skuteczne zakazy. dopiero zniszczenie cudownego 
obrazu podczas pożaru kościoła parafialnego w 1799 roku zahamowało pielgrzymki. Zob. I. Mül-
ler, Zur Taufe totgeborener Kinder im Bündnerland, „schweizerisches archiv für Volkskunde”, 1958, 
nr 54, s. 19–23.
29   Por. J. Gélis, L’arbre et le fruit. La naissance dans l’Occident moderne. XVIe–XIXe siècle, Paris 1984, 
s. 509–520; e. Pahud de Mortanges, Der versperrte Himmel. Das Phänomen der «sanctuaires à ré-
pit» aus theologiegeschichtlicher Perspektive, „schweizerische Zeitschrift für religions- und Kul-
turgeschichte”, 2004, nr 98, s. 39–41.
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Tego rodzaju praktyki wzbudzały niepokój i  podejrzliwość władz kościel-
nych. Lokalne synody, głównie we Francji, zabraniały praktyk rewitalizacyjnych 
wielokrotnie, lecz te decyzje nie wywołały większego odzewu wśród wiernych. 
Dopiero nagminne nadużycia w bawarskiej świątyni norbertanów w Ursbergu 
w diecezji Augsburg wywołały zdecydowaną reakcję Świętego Oficjum w 1729 
i w następnych latach, a w końcu w dyskusję włączył się sam papież Benedykt 
XIV. Główne zarzuty dotyczyły tego, iż chrztu świętego udzielano tam masowo 
w sposób niegodny i nieważny (ok. 24 tysiące chrztów warunkowych w latach 
1686–1720), a oznaki powrotu do życia w dużej większości były spreparowane 
przez świadków, nie mówiąc już o złudzeniu, jakie daje gra świateł i ciepło bi-
jące od  świec ołtarzowych30. Podkreślono, iż  potrzeba ewidentnych dowodów 
wskrzeszenia (signa infallibilia vitae), jakimi są płacz i kwilenie niemowlęcia, bez 
których nie wolno udzielać sakramentu, pomimo zgodnego świadectwa obec-
nych przy tym osób. Gdyby cud rzeczywiście nastąpił i dziecko ożyło, należało 
użyć zwyczajnej, a nie warunkowej formuły chrzcielnej31.

Status materialny wielu rodzin w  tamtych czasach nie pozwalał im  jednak 
na dalekie podróże, dlatego z braku środków próbowano szukać „odroczenia” 
także w innych, „zastępczych” miejscach. Były to głównie znajdujące się w pobli-
żu miejsca zamieszkania kaplice poświęcone Najświętszej Maryi Pannie, ale tak-
że inne miejsca, bynajmniej nie związane z sacrum. Najlepszym tego przykładem 
było noszenie małych zwłok do starych pieców chlebowych, gdzie podgrzewano 
je do odpowiedniej temperatury, mającej imitować naturalną ciepłotę ciała ży-
jącej istoty, a następnie próbowano udzielać chrztu. Niekiedy też grzebano nie-
ochrzczone dzieci pod rynnami kościołów, by mogły doznać jakichś łask podob-
nych do łaski chrzcielnej, będąc obmywanymi nieustannie przez wodę spływa-
jącą z konsekrowanych budynków32. Inną nieprawidłowością i nadużyciem jako 

30   Por. e. Pahud de Mortanges, Der versperrte Himmel..., art. cyt., s. 40; 42.
31   Por. J. Kracik, Chrzest w staropolskiej..., art. cyt., s. 199; benedykt XIV, De synodo dioecesana, lib. 
7, cap. 6, nr 11–12, [w:] tenże, Opera omnia, Prati 1844, vol. 11, s. 204–205; J. M. schwarz, Zwischen 
Limbus und Gottesschau. Das Schicksal ungetauft sterbender Kinder in der theologischen Diskus-
sion des zwanzigsten Jahrhunderts. Ein theologiegeschichtliches Panorama, Kisslegg 2006, s. 100–
101; J. Gélis, Lebenszeichen-Todeszeichen: Die Wundertaufe totgeborener Kinder im Deutschland 
der Aufklärung, [w:] Rituale der Geburt. Eine Kulturgeschichte, red. J. schlumbohm, Munich 1998, 
s. 269–288.
32   Por. M.-f. Morel, La mort d’un bébé au fil de l’histoire, „spirale”, 2004, nr 31, z. 3, s. 24; I. séguy, 
M. signoli, Quand la naissance côtoie la mort: pratiques funéraires et religion populaire en Fran-
ce au moyen Age et à l’époque moderne, [w:] Nasciturus: infans, puerulus, vobis mater terra, red. 
f. Gusi, s. Muriel, c. olària, castellon 2008, s. 506. W beskidach zanotowano jeszcze w drugiej po-
łowie XX wieku pewien symboliczny obrzęd zastępczy, polegający na „ochrzczeniu” przez dręczoną 
niepokojem matkę uszytych przez siebie koszulek i położeniu ich na grobach swych utraconych nie-
mowląt. Por. J. Kracik, Chrzest w staropolskiej..., art. cyt., s. 200.
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konsekwencją myślenia magicznego było „chrzczenie” szczątków, często nawet 
rozczłonkowanych i rozerwanych oraz pozostałości łożyska33.

Jednakże te wszystkie praktyki, będące konsekwencją dialektyki lęku i bez-
nadziei zbawczej, trwały jeszcze co  najmniej do  XIX wieku, mimo zakazów 
i ostrzeżeń kościelnych oraz rozwoju medycyny i rozprzestrzeniania się racjona-
lizmu. Ten fakt ukazuje również brak powodzenia teorii otchłani dzieci w myśle-
niu i czynach wiernych.

Jeśli chodzi o pochówki nieochrzczonych dzieci, to jako niechrześcijanie nie 
mogły one liczyć ani na pogrzeb kościelny ani na miejsce na parafialnym cmen-
tarzu. Przez wzgląd na ich chrześcijańskich rodziców wyznaczano jednak pewien 
niepoświęcony obszar nekropolii, gdzie chowano też wszystkich, którzy w  wi-
dzialny sposób do Kościoła nie należeli bądź zostali z niego wykluczeni (niewie-
rzący, odstępcy, ekskomunikowani, samobójcy, publiczni grzesznicy). Nie mo-
gąc się pogodzić z tak jawnym wykluczeniem poza krąg nadziei, niektóre rodzi-
ny obmyślały różne metody, by pochować dziecko, jeśli nie w poświęconej ziemi, 
to przynajmniej w pobliżu miejsc świętych. Bywało też tak, że krewni malca cho-
wali jego ciało pod osłoną nocy, bez wiedzy proboszcza na cmentarzu parafial-
nym w kwaterach dziecięcych bądź w grobowcu bliskiego krewnego. Zdarzało się 
również, że zakopywali je przy fasadzie lub bocznej ścianie kościoła, przy źródle 
chrzcielnym bądź pod murem przyklasztornym. Czasami udawali się do „sank-
tuariów odroczenia”, by w jego pobliżu pochować ciało potomka, albo umiesz-
czali je w opuszczonych ruinach budowli sakralnych. Niektórzy rodzice, odwo-
łując się do myśli o tym, że skoro nieochrzczeni nie dostępują zbawienia, to los 
ich doczesnych szczątków jest mało istotny, zakopywali je w różnych miejscach, 
czasem bardzo do tego nieodpowiednich. Dlatego archeolodzy do dziś odnajdują 
szczątki małych dzieci nie tylko w pobliżu miejsc świętych, ale także w ogrodach, 
pod krzyżem, pod figurą jakiegoś świętego, pod drzewem, pod progiem domu, 
na dziedzińcu, a nawet w dołach na śmieci. Niekiedy szczątki dzieci były po pro-
stu rzucane na pożarcie domowym bądź dzikim zwierzętom, rozrzucane na polu 
jako nawóz albo pozostawiane na pastwę losu jak odpady34.

33   arcybiskup Lyonu d’espignac w połowie XVI wieku potwierdza ten fakt w zbiorze ustaw synodal-
nych jego diecezji: „Jest kilka prostych kobiet, które przynoszą do kościoła poronione płody, trzyma-
jąc je tam kilka dni, by dowiedzieć się, czy cudownie nie pojawi im się jakiś znak lub objawienie, czyli 
manifestacja życia, pragnąc przez nieznaczne wylanie krwi lub w inny sposób doprowadzić proboszcza 
lub wikarego do ich ochrzczenia”, [w:] P. Lacroix, Curiosités de l’histoire..., dz. cyt., s. 57–58.
34   Por. I. séguy, M. signoli, Quand la naissance côtoie..., art. cyt., s. 505–508; M.-f. Morel, La mort 
d’un bébé..., art. cyt., s. 22. dziś sytuacja zmieniła się diametralnie. na przykład, duchowni w bel-
faście zlecili archeologom specjalistyczne poszukiwania zbiorowych, nieoznaczonych grobów nie-
ochrzczonych dzieci na obrzeżach cmentarza Milltown, na usilne prośby ich rodzin. Miałyby one zo-
stać włączone w obręb nekropolii i otoczone należytym szacunkiem. Już w latach osiemdziesiątych 
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Z tymi najmniejszymi wiązało się również wiele legend i przesądów w wie-
rzeniach ludowych. Wedle relacji Burcharda z Wormacji z początku XI wieku, 
na niedawno schrystianizowanych ziemiach miały miejsce, związane z pozosta-
łościami po pogańskich wierzeniach, brutalne praktyki, które miały na celu za-
bezpieczenie przed szkodliwym działaniem upiorów takich dzieci przez przybicie 
ich ciał palem lub kołkiem do ziemi. Ciała nieochrzczonych były także pozbawia-
ne głowy, palone i krępowane. W wyobraźni ludowej nie tyle ich ciała, co przede 
wszystkim dusze stawały się niebezpieczne, zwłaszcza po zmroku. Podobnie jak 
dusze zaginionych na morzu, samobójców i zamordowanych, dusze nieszczęśli-
wych dzieci nie mogły zaznać odpoczynku i z jękiem błądziły w pobliżu ludzkich 
siedzib, w lasach, nad wodą, na skrzyżowaniach, nieustannie dręcząc i sprowa-
dzając podróżnych na manowce. W bezksiężycową noc pojawiały się w postaci 
białych chmur; na torfowiskach, bagnach i stawach przybierały kształt języków 
ognia. Wydawały się też wyglądać jak białe kwiaty, spadające gwiazdy czy też zja-
wy i duchy, które w nocy opuszczają otchłań, by odszukać kogoś, kto zgodzi się 
zostać ich chrzestnym i nada im imiona35.

Również zwłoki tych dzieci nie zaznawały niegdyś spokoju, ponieważ sta-
wały się cennym „towarem” w  rytuałach okultystycznych. Podręczniki magii 
i traktaty demonologiczne wskazywały na ciała nieochrzczonych maleństw jako 
na materiał do wytwarzania amuletów i innych czarodziejskich akcesoriów. Ich 
kości podczas rytuałów czarnej magii wykorzystywano jako cudowny proszek, 
przy pomocy tłuszczu produkowano maść dla wiedźm, by mogły latać (Besen-
schmalz), zaś członki ich ciał służyły za amulety dla złodziei i różnego rodzaju 
przestępców, bądź jako posiłek dla czarownic podczas Sabatu. Stąd rodziny tych 
dzieci często zmuszane były do ukrywania miejsca ich pochówku, by nie dawać 
okazji do takiego zwyrodniałego procederu36.

Rozmaite zachowania pogrążonych w  rozpaczy i  lęku krewnych dziecka 
zmarłego bez sakramentu odrodzenia powtarzały się często przez długie stule-

XX wieku kapłani w belfaście pod naciskiem licznych próśb miejscowych rodzin chowali nieochrz-
czone dzieci na głównym cmentarzu, najczęściej w rodzinnych grobowcach. teraz ich krewni mogą, 
przez te badania, odczuć znaczną ulgę w cierpieniu spowodowanym nie tylko stratą dziecka, ale 
także wykluczeniem go z kręgu nadziei. Por. Irlandia Północna: archeolodzy szukają grobów dzie-
ci nieochrzczonych, 11.02.2009, [w:] www.ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x18092/irlandia-
polnocna-archeolodzy-szukaja-grobow-dzieci-nieochrzczonych (maj 2013).
35   Por. J. Kracik, Chrzest w staropolskiej..., art. cyt., s. 200; M.-f. Morel, La mort d’un bébé..., art. cyt., 
s. 22; P. Martin, Les répits..., art. cyt., s. 532; a. o’connor, The blessed and the damned. Sinful women 
and unbaptised children in Irish folklore, bern 2005, s. 65–124; d. Lett, De l’errance au deuil. Les en-
fants morts sans baptême et la naissance du limbus puerorum aux XIIe-XIIIe siècles, [w:] La petite enfan-
ce dans l’Europe... dz. cyt., s. 86–87 ; I. séguy, M. signoli, Quand la naissance côtoie..., art. cyt., s. 505.
36   Por. I. séguy, M. signoli, Quand la naissance côtoie..., art. cyt., s. 505–506.
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cia, aż do praktycznie połowy XX wieku, kiedy to intensywna dyskusja teologicz-
na, a potem decyzje Soboru Watykańskiego II przeobraziły postrzeganie kwe-
stii zbawienia takich dzieci i przełożyły się na konkretne działania, zarówno du-
chownych, jak i wiernych świeckich.

4. Przemiany w XX wieku – liturgia i sensus fidelium

Najważniejsze zmiany dotyczą liturgii pogrzebu. Kodeks Prawa Kanoniczne-
go z 1917 roku zakazywał dopuszczania do pogrzebu kościelnego tych, którzy 
zmarli bez chrztu, a konsekwencją tego zakazu było też pozbawienie ich mszy 
świętej pogrzebowej, publicznych usług pogrzebowych oraz pochówku w  po-
święconej ziemi37.

Duchowni i wierni generalnie stosowali się do tego kanonu, ale należy zauwa-
żyć, że pogrzeb małego dziecka, nawet ochrzczonego, z udziałem kapłana należał 
niegdyś do rzadkości. Rodzina po prostu skromnie grzebała szczątki dziecka na ob-
szarze kwater dziecięcych. Jeśli rodzicom zależało na bardziej uroczystej formie po-
grzebu, zapraszano nań kapłana, który przeważnie kropił tylko trumnę wodą świę-
coną z  modlitwą na  ustach. Natomiast pochówek nieochrzczonego dziecka bu-
dził zawsze wiele zastrzeżeń. W XX wieku najczęściej łagodnie odmawiano rodzi-
com religijnego pochówku ich potomka twierdząc, że chociaż można się powołać 
na „niezbadane ścieżki” Boga pozwalające sądzić, iż otworzy on przed maleństwem 
jakąś drogę zbawienia, to jednak nie ma ono prawa do pogrzebu kościelnego38.

W końcu nadeszły zmiany i dzięki reformie liturgicznej Vaticanum II, Mszał 
rzymski z  1970 roku zawiera formularz mszy świętej przeznaczonej na  pogrzeb 
dziecka nieochrzczonego, któremu rodzice chcieli udzielić sakramentu odrodze-
nia. Także promulgowany w 1983 roku przez Jana Pawła II Kodeks Prawa Kano-
nicznego wyłączył te dzieci i inne osoby zmarłe bez chrztu z grona osób, którym 
należy odmówić pogrzebu kościelnego. Zamiast tego pojawił się nowy paragraf, 
mówiący o  tym, że  „Ordynariusz miejsca może zezwolić na  pogrzeb kościelny 
dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem”39. 
We  wprowadzeniu do  Obrzędów pogrzebu dostosowanych do  zwyczajów diecezji 
polskich Konferencja Episkopatu Polski wydała zezwolenie na  katolicki pogrzeb 
tych dzieci, by nie było potrzeby każdorazowego pytania o to biskupa40. Sam ob-

37   Por. Codex Iuris Canonici, romae 1917, can. 1239, § 1; 1212; 1241.
38   Por. a. bride, Un enfant étant mort sans baptême..., „L’ami du clergé”, 1952, nr 4 (62), s. 62–64.
39   KPK, kan. 1183, § 2; 1184.
40   szczegółowy opis rytu pogrzebowego w: Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji 
polskich, Katowice 1995, s. 134–144; 220–221.
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rzęd oraz modlitwa liturgiczna wyraża nadzieję na miłość Boga, którego miłującej 
trosce powierza się dziecko oraz stanowi formę sensus fidei Kościoła łacińskiego41.

Obrzędy pogrzebu to nie jedyna księga liturgiczna, w której można znaleźć 
nadzieję na miłosierdzie Boże nad takimi maleństwami. Dużą ewolucję przeszły 
również formuły i ryty błogosławieństw. Już w polskiej wersji Rytuału Rzymskie-
go z 1963 roku znajduje się błogosławieństwo kobiety, której dziecko zmarło, nie-
koniecznie po chrzcie. Kapłan prosi w nim m. in. o wiarę i męstwo w znoszeniu 
tej udręki oraz o życie wieczne i zjednoczenie matki z dzieckiem w królestwie 
niebieskim42. W nowszych zbiorach istnieją już rozdziały zawierające błogosła-
wieństwo dziecka nieochrzczonego oraz nabożeństwa i modlitwy w intencjach 
dzieci poczętych43.

Zanim jednak doszło do konkretnych przeobrażeń w księgach liturgicznych, 
stopniowej ewolucji ulegały już katolickie katechizmy, encyklopedie i  słowniki. 
Przed Soborem Watykańskim II wierni mogli przeczytać w Katechizmie Rzymskim 
z 1908 roku, że ten, kto nie odrodzi się w Bogu przez łaskę sakramentu chrztu, ro-
dzi się na wieczną zagładę i potępienie, ponieważ usprawiedliwienie przyniesione 
przez Chrystusa nie działa inaczej, jak tylko przez chrzest44. Z kolei Katechizm Ko-
ścioła katolickiego z 1992 roku, biorąc pod uwagę osiągnięcia soborowe oraz kon-
struktywną refleksję teologów, naucza, że „wielkie miłosierdzie Boga, który pragnie, 
by wszyscy ludzie zostali zbawieni, i miłość Jezusa do dzieci [...] pozwalają nam 
mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu”45.

Encyklopedie i  słowniki przed Soborem przedstawiały głównie perspekty-
wę otchłani dzieci i naukę tomistyczną na ten temat, zaś po Vaticanum II dok-
tryna ta została poddana w wątpliwość po tym, jak uświadomiono sobie, że ża-
den z dokumentów Magisterium Kościoła jej oficjalnie nie potwierdza, nie ma jej 
w Piśmie Świętym, a prawda o Bożej woli zbawienia wszystkich i nadprzyrodzo-
nej naturze tego zbawienia wyraźnie jej zaprzeczają. Wynikało to z braku szcze-
gółowej i  wszechstronnej analizy nauczania Kościoła, co  udowadnia fakt po-
wtarzania przez autorów tych zbiorów encyklopedycznych obiegowych formuł 
o limbus puerorum bez zbytniego zagłębiania się w temat.

Jak już wcześniej zauważono, wielu wiernych nie przekonywała taka wykład-
nia wiary, ponieważ nieustannie szukali oni innej odpowiedzi niż tylko piekło 

41   Por. Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., nr 100.
42   Por. Collectio rituum. Continens excerpta e Rituali Romano. Ecclesiis Poloniae adaptato, tit. 
7, cap. 6, Katowice 1963, s. 194–195; 197–198.
43   Zob. Obrzędy błogosławieństw dostosowane do diecezji polskich, nr 156–173, Katowice 1994, 
t. 1, s. 77–84.
44   Por. Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos. Pii V. et Clementis XIII. iussu editus, 
p. 2, cap. 2, nr 31–32, regensburg 1908, s. 134–135.
45   Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994 [dalej: KKK], nr 1261.
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i  otchłań. Świadczą o  tym niezliczone listy do  redakcji katolickich czasopism 
i wspomniane przedtem zachowania zabobonne i myślenie magiczne, będące ge-
neralnie efektem mieszaniny lęku, miłości do dziecka i nadziei na Bożą litość 
nad najmniejszymi. Zdarzały się również dotyczące tej kwestii przesłania, które 
sam Bóg raczył skierować do osób przez siebie wybranych. Objawienia prywat-
ne nie są wyznacznikiem prawdziwości danej teorii czy wierzenia, lecz mogą być 
pomocą w lepszym rozumieniu prawd przekazanych przez Boga w źródle Ob-
jawienia, jakim jest Pismo Święte i Tradycja. Świetlanym przykładem tego jest 
Dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej, która przekazała światu prawdę o głę-
bi Bożego miłosierdzia dla świata i  każdego człowieka. W  kwestii dzieci nie-
ochrzczonych najważniejsze wydają się być zdania mówiące o tym, że Bóg niko-
go nie potępia, ponieważ od człowieka zależy, czy odrzuci lub przyjmie Jezusa 
jako Zbawcę, a małe dzieci mają w Jego sercu miejsce szczególne46.

Najbardziej interesujące przesłanie z  punktu widzenia teologicznego po-
zostawił po sobie Sługa Boży Marcel Van (†1959), wietnamski redemptorysta. 
W  jednej z  licznych rozmów z  Jezusem miał usłyszeć, że  można swą własną 
wolą zastąpić brak woli i rozumu u małych dzieci, które są pozbawione tego sa-
kramentu, tak że chrzczone są w samej miłości, dzięki wyznaniu wiary innych, 
a w ostatecznym rozrachunku całego Kościoła. W ten sposób dzieci ratowane 
były przez wieki, ale nikt się tego nie domyślał. Wiąże się to również z tym, iż Ko-
ściół ma władzę, by natychmiast odpuścić im grzech pierworodny. Zdziwiony 
zakonnik zapytał wtedy Pana o otchłań i jej długą historię:

– Zatem dlaczego święci doktorzy, jak św. tomasz, podtrzymywali opinię przeciwną?
– opinia i objawienie to dwie różne rzeczy.
– Zatem nie zamierzasz odciąć się od św. tomasza za podtrzymywanie błędnej opinii?
– Wcale, mały bracie. nie mówię, że to była błędna opinia, ale prawda, która nie 
była jeszcze znana. oto dlaczego chcę ją objawić, aby Kościół uznał ją publicznie. nie 
martw się. Ja jestem Prawdą. [...]
– tak, lecz jeśli nie ma żadnego nadzwyczajnego znaku, by odsłonić te sprawy...
– czy przypominasz sobie, mały bracie, to co kiedyś powiedziałem do mych aposto-
łów: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, ponieważ do nich należy królestwo 
niebieskie”? czyż te słowa wypowiedziane wtedy dotyczyły tylko dzieci, które były 
wówczas obecne, czy także wszystkich innych dzieci w przyszłości? nadzwyczajny 
znak, który przekracza wszelkie wyobrażenie to nieskończona dobroć boga w trzech 
osobach47.

46   Por. M. f. Kowalska, Dzienniczek, nr 849; 1220–1223; 1452, Warszawa 1995, s. 257; 333; 389; 
por. nr 286, s. 114–115.
47   M. Van, Colloques, Paris 2006, s. 443. 
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Ciekawe jest również zdanie Służebnicy Bożej Marty Robin (†1981), któ-
ra otrzymała od  Boga zrozumienie, że  małe dzieci zabite przed narodzeniem 
pogrążają się natychmiast w miłości Ojca, który zleca im jako specjalną misję 
w wieczności modlić się o to, by ich matki umiały przyjąć Boże przebaczenie48. 
Ma to wiele wspólnego z intuicją Jana Pawła II zawartą w numerze 99. encykliki 
Evangelium vitae o tym, że te maleństwa „żyją teraz w Bogu”. Jednak ze względu 
na uzasadnioną obawę nieodpowiedniej interpretacji tego zdania, zamieniono 
je na „tylko” możliwość pełnego nadziei powierzenia dziecka miłosierdziu Ojca. 
Świadczy to o tym, że ciągle istnieje potrzeba teologicznych badań, by uzasad-
nić twierdzenie zawarte w słowach mistyczki49. Przebieg rozwoju teologii i na-
uki Kościoła o losie dzieci zmarłych bez chrztu świętego pozwala przypuszczać, 
że w tej kwestii nie zostało jeszcze wszystko powiedziane. Nie jest wykluczone, 
że teologia, która przecież jest nauką, znajdzie w Objawieniu dane, które pozwo-
lą nam zrozumieć więcej, niż jest to możliwe obecnie.

5. Współczesne problemy i wnioski

Niezwykły rozwój kwestii losu nieochrzczonych dzieci był możliwy dzięki 
odkryciu jej złożoności i szerokiej perspektywy, z  jakiej należy na nią patrzeć. 
To pociągnęło za sobą konsekwencje egzystencjalne i behawioralne, które rów-
nież podążyły w prawidłowym kierunku. Nie wszystkie problemy udało się jed-
nak od razu i do końca rozwiązać.

Pierwsza kwestia, to  sprawa stosunku pracowników służby zdrowia oraz du-
chownych wobec rodziców pragnących urządzić pogrzeb ich zmarłemu dziecku. 
Wiele jest przypadków, w których najbliżsi maleństwa spotykają się z oporem i nie-
zrozumieniem ze strony lekarzy, odmawiających im wydania ciała dziecka, gdy na-
stąpiło poronienie we wczesnych etapach życia płodowego, pomimo przepisów, któ-
re dają taką możliwość50. Z drugiej strony, zdarzają się kapłani, którzy robią krew-

48   Por. J. toulat, Dzieci nieba, tłum. M. Krzeptowska, Kraków 1995, s. 59. Zob. G. Górny, L. doko-
wicz, Moc modlitwy nienarodzonego, „fronda”, 2003, nr 31, s. 86–88.
49   W wydaniu polskim encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae z 1995 roku, nr 99, znajduje się zda-
nie, że dziecko zabite wskutek aborcji „teraz żyje w bogu”. natomiast w wersji ostatecznej w Acta 
Apostolica Sedis nr 87 (1995), s. 515, zdanie to zamieniono na „temu samemu ojcu i Jego miłosier-
dziu możecie też z nadzieją powierzyć wasze dziecko”. Więcej na temat badań nad statusem tych 
dzieci w: M. ficoń, Męczeństwo i rzeź nienarodzonych. Co łączy Świętych Młodzianków i dzieci giną-
ce w wyniku aborcji? [w:] Męczeństwo. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. szymon drzyż-
dżyk, Kraków 2012, s. 185–199.
50   Zob. Ustawa z 26.05.2011 o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (dz.U. 
13.07.2011), art. 1–2.
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nym trudności z odprawieniem mszy świętej pogrzebowej czy pochówkiem dziec-
ka, albo proponując tzw. pokropek, albo odmawiając obrzędu, ponieważ „dziecko 
nie było ochrzczone” czy też „nie ma takiego zwyczaju”. Czasami niewiedza, obojęt-
ność lub nieuzasadnione odwoływanie się do nieznanego w księgach liturgicznych 
zwyczaju, jakim jest tylko i wyłącznie pokropienie trumny wodą święconą sprawia, 
że walka o godność dzieci poczętych, szacunek dla ich ciała oraz wsparcie Kościoła 
dla nieutulonych w bólu rodziców staje pod znakiem zapytania.

Drugi problem dotyczy postawy zupełnie przeciwnej, czyli pochopnej „ka-
nonizacji” zmarłego dziecka przez duchownych czy wiernych, zwłaszcza pod-
czas pogrzebu. Przedstawia się w tym przypadku maleństwa jako całkowicie czy-
ste i należące do grona zbawionych. Trzeba jednak podkreślić, że takie przeko-
nanie o pewności ich zbawienia pozbawione jest podstaw, ponieważ ową pew-
ność Kościół posiada tylko wtedy, gdy chodzi o osoby uznane oficjalnie za święte 
i błogosławione. Gdy mowa jest o pozostałych ludziach, ma on nadzieję na to, 
że Bóg przyjmie ich do chwały nieba. Zbyt beztroska postawa przekreśla bowiem 
znaczenie grzechu pierworodnego, będącego stanem braku łaski, w którym ro-
dzi się każdy z nas. Ów brak może usprawiedliwić tylko Chrystus. Pewność zba-
wienia dziecka, które przed śmiercią nie osiągnęło używania rozumu, możemy 
mieć wówczas, gdy otrzymało ono łaskę Chrystusa w  chrzcie. W  razie braku 
tego sakramentu, jako chrześcijanie mamy uzasadnioną nadzieję na miłosierdzie 
Boga, który może usunąć ten grzech w sobie tylko znany sposób.

Postawa pewności zbawienia jest poniekąd pokłosiem mentalności „puste-
go piekła”, głoszącej, iż „wszyscy będą zbawieni”. Dlatego w radosnym przeżywa-
niu nadziei zbawienia nieochrzczonych dzieci nie można zapominać o pewnych 
granicach, które wyznaczają prawdy o konieczności chrztu do zbawienia oraz 
o grzechu pierworodnym. Na Zachodzie Europy daje się zauważyć pewne „roz-
luźnienie” tych doktryn, prowadzące do opóźniania bądź rezygnacji z udzielania 
chrztu niemowlętom. Nauka o zmazie pierworodnej i niezbędności chrztu stały 
się tam bowiem kwestiami niewygodnymi w ten sposób, że obłożono je keryg-
matycznym milczeniem, a tam, gdzie czasami się pojawiają, są ignorowane i po-
strzegane jako relikty przeszłości teologii katolickiej51. Ten laksyzm prowadzi nie 
tylko do  duchowej gnuśności rodziców, lecz także powoduje pozbawienie ich 
potomka modlitw wspomnianych przez Katechizm Kościoła katolickiego52 oraz 

51   Por. J. M. schwarz, Zwischen Limbus und Gottesschau..., dz. cyt., s. 224; L. scheffczyk, Zur Frage 
des Heils der ungetauft verstorbenen Kinder, [w:] Leben angesichts des Todes. Referate der «Inter-
nationalen Theologischen Sommerakademie 2002» des Linzer Pristerkreises in Aigen, red. f. breid, 
buttenwiesen 2002, s. 71.
52   Zob. KKK 1283: „Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufno-
ści w miłosierdzie boże i do modlitwy o ich zbawienie”.
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osłabienie gorliwości w walce o życie dzieci poczętych. Niektórzy ludzie, zwłasz-
cza słabo identyfikujący się z Kościołem, mogliby też dojść do wniosku, że skoro 
„każde dziecko jest zbawione” to nie trzeba się martwić o chrzest przy proble-
mach okołoporodowych, a nawet można pozbawić go życia przez aborcję, twier-
dząc, że wysyła się „kolejnego aniołka do nieba”.

Następną kwestią, z którą katolicy muszą się zmierzyć, jest myślenie magicz-
ne, podobne do tego, jakie miało miejsce w średniowieczu i kolejnych epokach. 
Gdzieniegdzie wierni – którym nie wystarcza pozytywny przekaz Pisma Święte-
go o trosce Stwórcy o małego człowieka już od poczęcia53 oraz uzasadnienie na-
dziei na zbawczą miłość Boga względem ich zmarłych dzieci obecną w dokumen-
cie Międzynarodowej Komisji Teologicznej – próbują dokonywać rytuałów nie-
zgodnych z liturgią Kościoła. Wydaje się, iż najbardziej rozpowszechniony z nich 
to tzw. chrzest dzieci nienarodzonych, którego opis można znaleźć nawet w nie-
których broszurkach czy pobożnych książeczkach54. Zaprezentowany w nich po-
dejrzany „ryt” opiera się na bliżej nieokreślonym objawieniu prywatnym, które-
go przesłaniem jest „chrzczenie” dzieci, które już umarły lub dopiero umrą bez 
zbawczego obmycia, aby mogły dostąpić radości oglądania Boga. W celu doko-
nania takiego „chrztu” kropi się wodą święconą we wszystkich kierunkach stron 
świata, wypowiadając odpowiednią modlitwę, formułę chrzcielną oraz nadając 
dzieciom imiona. W tej samej publikacji znajduje się też podobny obrzęd chrztu 
nieochrzczonych dorosłych, którzy „zginęli lub umarli”55.

Należy jednak z naciskiem podkreślić, że Kościół nie ma władzy chrzczenia 
osób nieobecnych czy też zmarłych, a taki „obrzęd” to zabobon zniekształcają-
cy sens prawdziwego sakramentu i niezgodny z duchem katolickiej pobożności. 
W takim przypadku, gorliwość katolickich matek i ojców w zabieganiu o chrzest 
oraz ich niepokój o wieczny los potomka związany z brakiem tego sakramentu 
jest godzien pochwały, jednakże uciekanie się do takich „rytów” stanowi wyraz 
braku zaufania do dobroci Boga, który kocha wszystkie dzieci i pragnie je zba-
wić (por. Mk 10, 14–16; 9, 36–37; Mt 18, 14). Stwórca pochyla się z miłością nad 
każdym z  nich, każdemu z  nich daje możliwość zjednoczenia się z  tajemnicą 
paschalną Chrystusa56, a my możemy mieć uzasadnioną nadzieję, że zostaną one 
przytulone do Jego współczującego ludzkim słabościom Serca.

53   Zob. M. ficoń, Od piekła do nadziei zbawienia..., dz. cyt., s. 25–61.
54   Zob. r. barglik-Makowski, Chrystusowi Królowi cześć i uwielbienie przez świętych Jego Aniołów, 
b.r.m.w.; J. Wierdak, Chrzest nienarodzonych, [w:] www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/in-
dex.php/ duchowosc/ praktyki-duchowe/724-oo-jerzy-wierdak-ofm-chrzest-nienarodzonych (maj 
2013); Por. J. M. schwarz, Zwischen Limbus und Gottesschau..., dz. cyt., s. 227; J. salij, Te dzieci na-
dal są nasze, „W drodze”, 2004, nr 5 (369), s. 124–126.
55   r. barglik-Makowski, Chrystusowi Królowi cześć..., dz. cyt., s. 59–68.
56   Zob. sobór Watykański II, konstytucja Gaudium et spes, nr 22.
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Ważnym zadaniem jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy beztroskim 
przekonaniem o pewności zbawienia a beznadzieją płynącą z lęku o los pośmiert-
ny nieochrzczonego dziecka. Nie potrzeba ani bezpodstawnych deklaracji o świę-
tości, ani pełnych goryczy zarzutów skierowanych przeciw Bogu i Kościołowi. Hi-
storia dowiodła, iż żadne z tych ekstremalnych postaw nie przyniosło pozytyw-
nych rezultatów, a jedynie duchowe lenistwo bądź działania zabobonne i magicz-
ne. Ucząc się na tych błędach, zarówno wierni, jak i hierarchowie Kościoła powin-
ni zachować daleko posuniętą ostrożność w głoszeniu tez dotyczących losu dzieci 
zmarłych bez chrztu i nawiązać lepszą współpracę, jeśli chodzi o praktykę wiary. 
Nadzieja oparta na modlitwie (spes orans) musi wystarczyć jako wypracowana 
przez teologów i potwierdzona przez papieża odpowiedź na pytanie o zbawienie 
tych maleństw. To nadzieja mocna i uzasadniona, która znosi wszelką potrzebę 
dokonywania jakichś zbędnych zastępczych rytów. Wypływa ona z  samej głębi 
Bożej miłości, która ogarnia każdego człowieka, gdy przychodzi na świat, i która 
daje sposobność zjednoczenia się z Chrystusem, gdy ten świat opuszcza, nie do-
konawszy za życia żadnego świadomego wyboru. Nie mogąc nic uczynić na swo-
ją korzyść, takie dziecko odnajduje drogę do Boga dzięki Jego dobroci, która jest 
potężniejsza niż ludzki grzech, słabość i  zaniedbanie. To, że  nie mogło zaznać 
zbawczego obmycia w sakramencie chrztu nie jest jego winą, dlatego trzeba bez-
granicznie zaufać Bogu, ponieważ w tym przypadku tylko On może pomóc, tylko 
„On sam wystarczy”. Nie będzie też nieroztropne sądzić, że Pan wysłucha modli-
twy wstawiennicze wznoszone do Niego na całym świecie za dzieci nieochrzczo-
ne, by w chwili ich śmierci przyjął je do oglądania swego oblicza.

Dlatego duszpasterze powinni otoczyć troską przede wszystkim rodziców, 
zarówno tych, którzy chcieli ochrzcić dziecko, jak i tych, którym na tym nie za-
leżało. Tym pierwszym trzeba uświadamiać, że w owej nadziei mogą znaleźć 
dogłębne pocieszenie, zaś drugim, iż mogą w niej odkryć zachętę do nawróce-
nia i pokuty.
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Miejsce pośrednie?
o wiecznym losie dzieci zmarłych bez chrztu

1. Wprowadzenie

Reakcje mediów po wydaniu w 2007 roku przez Międzynarodową Komisję 
Teologiczną dokumentu dotyczącego możliwości zbawienia dzieci zmarłych 
bez chrztu odzwierciedlają nie tylko stan wiedzy na  temat tego zagadnienia, 
ale także głębokie zmiany w  mentalności społecznej, także osób wierzących 
u  progu XXI wieku. Dla wielu współczesnych katolików teologiczna reflek-
sja nad tym zagadnieniem przypomina raczej średniowieczne debaty o liczbie 
diabłów mieszczących się na końcu szpilki. Bo przecież – takie jest powszech-
ne mniemanie – miłosierny Bóg nie wyrządzi krzywdy osobom, które nigdy 
świadomie nie popełniły żadnego grzechu. Mimo tej, jak się wydaje, oczywi-
stej prawdy, odpowiedź na pytanie o los dzieci zmarłych bez chrztu wcale nie 
jest taka prosta. W historii Kościoła pytanie to bowiem nie tylko nie było py-
taniem peryferyjnym, ale w niektórych okresach zajmowano się nim bardzo 
intensywnie – i to nie bez powodu. Dotyka ono bowiem najważniejszych „tęt-
nic” – prawd chrześcijańskiej wiary: powszechnej woli Boga, by zbawić czło-
wieka, powszechnej grzeszności człowieka z racji grzechu pierworodnego, ko-
nieczności łaski do zbawienia, a także konieczności chrztu do osiągnięcia łaski 
Bożej, a więc i znaczenia Kościoła w dziele zbawienia oraz ostatecznie tajem-
nicy wcielenia Syna Bożego i  jego konsekwencji. Każda poważna odpowiedź 
na tytułowe pytanie musi być spójna z tymi prawdami. Obok racji dogmatycz-
nych pytanie to nie może być traktowane jako drugorzędne także z powodów 
pastoralnych. Niesie ono w sobie ogromny ładunek emocjonalny, gdyż bole-
śnie dotyka rodziców, którzy utracili swoje dzieci, zanim zostały ochrzczone. 

1   Ks. Marian Machinek Msf – profesor doktor habilitowany nauk teologicznych, kierownik Katedry 
teologii Moralnej i etyki na Wydziale teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie.
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Staje się też coraz bardziej istotne w kontekście śmierci dzieci w stadium pre-
natalnym wskutek aborcji czy zapłodnienia in  vitro. Jak się wydaje, właśnie 
te racje duszpasterskie spowodowały w ostatnich dziesięcioleciach wzrost za-
interesowania tematyką wiecznego losu dzieci nieochrzczonych.

2. historia pewnej korekty

Badając liczbę artykułów i rozpraw poświęconych kwestii losu dzieci nie-
ochrzczonych w ubiegłym stuleciu, Johannes Maria Schwarz stwierdził, że po 
stosunkowo znacznej liczbie publikacji w  latach pięćdziesiątych i  sześćdzie-
siątych, w okresie posoborowym nastąpił regres zainteresowania tą problema-
tyką. Ponowne ożywienie następuje w latach dziewięćdziesiątych XX wieku2, 
a więc w czasie, w którym ukazała się encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae. 
Ten wydany w 1995 roku dokument jest w omawianym tu kontekście istotny 
ze względu na słowa, które papież (w 99. numerze encykliki) kieruje do kobiet, 
które dopuściły się aborcji. W sytuacji dokonanej zbrodni papież niezmiennie 
proklamuje dobrą nowinę o  nienaruszalnej wartości życia każdego człowie-
ka. Jednocześnie jednak ukazuje winnym tej zbrodni drogi pokuty, pojedna-
nia i wyjścia z dotkliwie raniącego kręgu poczucia winy i żalu. Jednym ze źró-
deł nadziei dla kobiet, które popełniły aborcję, jest perspektywa pojednania 
z zamordowanym dzieckiem, które, jak stwierdza papież, żyje teraz w Bogu. 
Ta pierwotna wersja tekstu encykliki, która została przetłumaczona na wiele 
języków, nie stała się jednak wersją ostatecznie obowiązującą. Tekst obowią-
zujący, a takim jest dopiero ten zamieszczony w Acta Apostolicae Sedis, został 
opublikowany w zmodyfikowanej wersji3. Warto przyjrzeć się modyfikacji, ze-
stawiając obydwie wersje.

Wersja pierwotna

Z pokorą i ufnością otwórzcie się – jeśli tego 
jeszcze nie uczyniłyście – na pokutę: ojciec 
wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofia-
rować wam swoje przebaczenie i pokój w sa-
kramencie Pojednania.

Wersja skorygowana

Z pokorą i ufnością otwórzcie się – jeśli tego 
jeszcze nie uczyniłyście – na pokutę: ojciec 
wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofia-
rować wam swoje przebaczenie i pokój w sa-
kramencie Pojednania.

2   Por. J. M. schwarz, Zwischen Limbus und Gottesschau. Das Schicksal ungetauft sterbender Kinder 
in der theologischen Diskussion des zwanzigsten Jahrhunderts. Ein theologiege schichtliches Pano-
rama, Kisslegg 2006, s. 348.
3   Acta Apostolicae Sedis, rzym 1909-, 87 (1995), 515. Korekta została zaznaczona w interneto-
wej wersji encykliki na stronie www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evan 
gelium_4.html#m36 (04.01.2013) wraz ze wskazaniem na strony watykańskie, na których obie wer-
sje się znajdują.
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odkryjecie, że nic jeszcze nie jest stracone, i bę-
dziecie mogły poprosić o przebaczenie także 
swoje dziecko: ono teraz żyje w bogu.

 
 
Wsparte radą i pomocą życzliwych wam i kom-
petentnych osób, będziecie mogły uczynić swo-
je bolesne świadectwo [...].

 odkryjecie, że nic jeszcze nie jest stracone, 
i będziecie mogły poprosić o przebaczenie tak-
że swoje dziecko: ono teraz żyje w bogu. Temu 
samemu Ojcu i Jego miłosierdziu możecie też 
z nadzieją zawierzyć wasze dziecko.

Wsparte radą i pomocą życzliwych wam i kom-
petentnych osób, będziecie mogły uczynić swo-
je bolesne świadectwo [...].

Można zapytać o  przyczynę tej niecodziennej korekty oficjalnego tekstu 
Magisterium. Zarówno w swojej pierwotnej, jak i skorygowanej wersji, tekst 
ten stanowi niewątpliwie ważne świadectwo rozwoju nauczania o interesują-
cej nas kwestii. Papież podtrzymuje nadzieję Kościoła, że  dzieci zmarłe bez 
chrztu mogą być powierzone Bożemu Miłosierdziu. Skorygowana wersja wy-
daje się jednak ostrożniejsza i  mniej zdecydowana. Do  papieskiego tekstu 
przyjdzie jeszcze wrócić poniżej, w tym miejscu można jedynie wyrazić przy-
puszczenie, że główną przyczyną korekty mogła być obawa, że wypowiedź pa-
pieska w tym całkowicie pastoralnym tekście zostanie potraktowana jako au-
torytatywne zakończenie wielowiekowego sporu, co zapewne nie było intencją 
Jana Pawła II4. Takie przypuszczenie wydaje się tym bardziej prawdopodobne, 
że sam Jan Paweł II 7 października 2004 roku zlecił Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej zajęcie się studiowaniem teologicznego kontekstu tego zagadnie-
nia. Warto w tym miejscu pokrótce wskazać na główne nurty tradycji teolo-
gicznej w tym obszarze.

3. Wielowiekowa kontrowersja

Chociaż monograficzne opracowania dotyczące zagadnienia wiecznego losu 
dzieci zmarłych nie są  zbyt liczne, to  jednak nie jest to  problem niezbadany. 
W polskiej literaturze teologicznej warto wskazać na starszą już wprawdzie, ale 
nadal ważną monografię ks. F. Wawrzyniaka5 oraz wydaną niedawno rozprawę 
doktorską Marty Ficoń6. Cenne szczegóły w odniesieniu do najnowszej dyskusji 
zawiera także wspomniana już praca Johannesa Marii Schwarza7. Odsyłając czy-

4   autorzy wspomnianego dokumentu Międzynarodowej Komisji teologicznej wyrażają przypusz-
czenie, że pierwotne sformułowanie tekstu mogło ulegać błędnej interpretacji. Zob. Międzynaro-
dowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu, radom 2008, nr 68, 
przyp. 98.
5   f. Wawrzyniak, Zbawienie wieczne nieochrzczonych małych dzieci, Poznań 1979.
6   M. ficoń, Od piekła do nadziei zbawienia. Rozwój kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu 
świętego w teologii katolickiej i jej egzystencjalna doniosłość, Kraków 2012.
7   Por. przyp. 1.
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telnika do tych opracowań, w tym miejscu omówione zostaną jedynie kluczowe 
momenty rozwoju nauki dotyczącej losu wiecznego dzieci nieochrzczonych.

Praktyka chrztu dzieci i niemowląt, traktowana przez ojców Kościoła jako 
tradycja apostolska, jest udokumentowana od II wieku po Chr.8. Dopiero jed-
nak w trakcie sporów z donatystami oraz pelagianami doszło do wypracowania 
sformułowań dogmatycznych, dotyczących chrztu. Problematyka losu wieczne-
go dzieci zmarłych bez chrztu pojawia się w czasach przed św. Augustynem je-
dynie sporadycznie, a jedyny traktat na ten temat autorstwa św. Grzegorz z Nys-
sy (†394/5) O dzieciach przedwcześnie zmarłych zawiera przypuszczenie o jakiejś 
naturalnej szczęśliwości tych dzieci. Ich wieczne życie należałoby uważać za stan 
rozwijającej się naturalnej doskonałości9. Na późniejsze stanowisko teologii, ale 
także Magisterium Kościoła w tej kwestii wpłynęła jednak w decydującym stop-
niu nauka św. Augustyna (†430). Kontekst sporu z pelagiańskim twierdzeniem 
o doskonałości i braku zepsucia ludzkiej natury w momencie przyjścia na świat 
okazał się tu decydujący10. Sprzeciw wobec herezji pelagiańskiej, niedoceniającej 
łaski, a przeceniającej naturę doprowadził do wyakcentowania przez Augustyna 
katolickiej nauki o tym, że grzech pierworodny dotyka każdego człowieka, który 
przychodzi na świat i do wyprowadzenia z niej radykalnych wniosków. Grzech 
pierworodny nieuchronnie sprowadza śmierć wieczną, a uwolnić od niej może 
jedynie łaska Chrystusa, którą otrzymuje się we chrzcie. Konsekwentnie Augu-
styn musi zdecydowanie odrzucić pelagiańską tezę o pewnej formie szczęśliwego 
życia wiecznego dla dzieci nieochrzczonych i przypisać im los podobny do losu 
dorosłych umierających w  grzechu. Nie istnieje dla nich żaden stan pośredni 
(status medius) między niebem a piekłem. Doznają potępienia (poena damni) 
wraz z karami cielesnymi11. Dostrzegając rygoryzm swojego stanowiska, Augu-
styn łagodzi je wprawdzie, twierdząc, że dzieci zmarłe bez chrztu będą doświad-

8   Por. G. L. Müller, Katholische Dogmatik für Studium und Praxis der Theologie, freiburg–basel–
Wien 1995, s. 665.
9   Św. Grzegorz z nyssy, O dzieciach przedwcześnie zmarłych, tłum. M. Przyszychowska, [w:] Bóg 
i zło. Pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, Kraków 2004, s. 63–91. 
Por. także M. Przyszychowska, Co dzieje się z dziećmi po śmierci? Teologiczne znaczenie traktatu 
„O dzieciach przedwcześnie zmarłych” Grzegorza z Nyssy, „forum teologiczne”, 2004, nr 5, s. 95–
106. J. M. schwarz dostrzega w traktacie Grzegorza platońską strukturę myślową oraz echo odzie-
dziczonej po orygenesie nauce o apokatastazie. Por. J. M. schwarz, Zwischen Limbus und Gottes-
schau, dz. cyt., s. 26.
10   Wskazując na fragment powstałego przed kontrowersją pelagiańską dzieła augustyna „de libero 
arbitrio” III 23, 66 (Patrologia latina, I-ccXXI, wyd. J. P. Migne, Paryż 1844–55 (2. wyd.1878–1890) 
[dalej: PL], 32, 1304), f. Wawrzyniak podkreśla, że pierwotnie sam augustyn przyjmował możliwość 
istnienia pewnego „miejsca pośredniego” dla dzieci nieochrzczonych. Por. f. Wawrzyniak, Zbawie-
nie wieczne nieochrzczonych małych dzieci, dz. cyt., s. 55–57. 
11   De anima et eius origine I, 11 (PL 44, 493); ep 166, 25 (PL 33, 725).
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czały potępienia w stopniu ze wszystkich najlżejszym (in damnatione omnium le-
vissima futuros)12, mimo to jednak nie ma wątpliwości, że są potępione. Jak pod-
kreśla, ich los nie jest wynikiem braku miłosierdzia Bożego, ale jest rezultatem 
Bożej sprawiedliwości13. To stanowisko wpłynęło nie tylko na późniejszą myśl 
teologiczną, ale pojawiło się także w orzeczeniach kościelnych, z których naj-
starszym jest kanon 3. Synodu w Kartaginie (318 roku), będący pierwszą oficjal-
ną wypowiedzią Magisterium na temat wiecznego losu dzieci nieochrzczonych. 
Głosząc konieczność chrztu do zbawienia, synod wyklucza wszystkich, którzy 
przyjmują istnienie miejsca pośredniego (teza pelagiańska), w którym miałyby 
żyć wiecznie dzieci zmarłe bez chrztu14.

Stanowisko Augustyna dominowało w myśli teologicznej i nauczaniu Kościo-
ła przez wiele stuleci. Dopiero refleksja średniowieczna dokonała jego modyfi-
kacji. Z właściwą sobie dokładnością Tomasz z Akwinu rozważa tę kwestię, do-
prowadzając do ostatecznego wykrystalizowania się teorii otchłani dzieci (limbus 
puerorum). Punktem wyjścia było twierdzenie, że kara za grzech pierworodny, 
który w sposób konieczny zaciągają dzieci przychodzące na świat, musi być inna, 
niż kara za grzech uczynkowy. Należy zatem oddzielić karę polegającą na braku 
oglądania Boga (poena damni), która jest właściwą i jedyną karą za grzech pier-
worodny, od kary cielesnej (poena sensus), której doświadczają potępieni za swo-
je złe uczynki15. Ta pierwsza miała polegać na tym, że doznającym jej dzieciom 
zmarłym bez chrztu wyznaczony zostaje odrębny stan w życiu wiecznym, w któ-
rym żyjąc, nie doznają żadnej boleści wewnętrznej. Chociaż oddzielone od Boga, 
nie mają one świadomości pozbawienia ich celu nadprzyrodzonego, dlatego też 
przeżywają naturalną wieczną szczęśliwość. Dusze ich złączone są z Bogiem mi-
łością naturalną. Ich odrębny stan domaga się odrębnego miejsca, które zostało 
określone właśnie jako limbus puerorum. Stanowisko Tomasza nie jest, jak mogło-
by się wydawać, powrotem do tez pelagiańskich, gdyż w „topografii zaświatów” 
otchłań dzieci znajduje się na skraju piekła, a nie – jak twierdzili pelagianie – nie-
ba. Akwinata utrzymuje, że istnieją różne stopnie i rodzaje kary pośmiertnej, za-
leżnie od winy i stanu poszczególnych ludzi, co pozwala mu wyróżnić w obrę-

12   Contra Julianum, haeresis pelagianae defensorem, V, 44 (PL 44, 809). Zob. św. augustyn, Prze-
ciw Julianowi, tłum. W. eborowicz, Warszawa 1977, t. 2, s. 125: „Któż może wątpić, że dzieci zmar-
łe bez chrztu, a obciążone tylko grzechem pierworodnym i wolne od osobistych upadków, poniosą 
najlżejszą ze wszystkich kar?”. 
13   Por. f. Wawrzyniak, Zbawienie wieczne nieochrzczonych małych dzieci, dz. cyt., s. 58–69. Por. 
także obszerną analizę poglądów augustyna na tle herezji pelagiańskiej w: M. ficoń, Od piekła 
do nadziei zbawienia, dz. cyt., s. 88–122.
14   Enchiridion symbolorum, definitinum et declarationum de rebus fidei et morum, red. h. denzin-
ger [dalej: dh], 224.
15   thomas aquinas, Commentarius super librum sententiarum. Comm. in lib. III, dist. 33, q. 2 a. 2.
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bie piekła cztery przestrzenie: właściwe piekło wiecznie potępionych (infernus 
damnatorum), czyściec (purgatorium), otchłań ojców, czyli ludzi sprawiedliwych 
z czasów przed Chrystusem (limbus patrum) oraz właśnie otchłań dzieci (limbus 
puerorum)16. Tomasz wskazuje jednak także na wyjątkową możliwość zbawienia 
dzieci nieochrzczonych, gdy dostępują one męczeństwa („chrzest krwi”), a nawet 
możliwość – w dopuszczonych przez Boga wyjątkowych przypadkach – posługi 
sakramentalnej aniołów, dzięki której skutek chrztu, jakim jest uzyskanie łaski, 
może zostać ludziom udzielony17. Jak się wydaje, tego rodzaju dywagacje stały się 
podstawą do dalszego zgłębiania tej kwestii.

Nauka o limbusie dzieci zdobyła wielu zwolenników, stając się z czasem sta-
nowiskiem szeregu czołowych teologów. Nie została jednak nigdy zaakceptowana 
jako nauka definitywna przez Magisterium. Areną, na której starły się różne tra-
dycje teologiczne dotyczące tego zagadnienia, stał się Sobór Trydencki. Los dzieci 
zmarłych bez chrztu nie był tu oczywiście centralnym ani zaplanowanym przed-
miotem debat, ale pojawił się jako problem poboczny sporu z protestantyzmem, 
dotyczącego natury grzechu pierworodnego oraz dopuszczalności i konieczności 
chrztu niemowląt. Kluczową postacią w tej kontrowersji okazał się kardynał To-
masz Kajetan (†1534), który postawił tezę o możliwości zbawienia dzieci, dzię-
ki wierze i pragnieniu ich chrześcijańskich rodziców. Podstawą osiągnięcia szczę-
śliwości byłoby więc nie rzeczywiste przyjęcie sakramentu chrztu, którego udzie-
lenie okazało się niemożliwe, ale pragnienie chrztu (votum baptismi) rodziców18. 
Teza ta wywołała spore kontrowersje wśród ojców soborowych i przez jakiś czas 
znalazła się nawet w szeregu tez, które miały zostać przez sobór potępione. Osta-
tecznie jednak, wobec pokaźnej liczby zarówno zwolenników, jak i przeciwników 
tego twierdzenia, pozostawiono tę kwestie nierozstrzygniętą. W dekretach soboro-
wych nie pojawia się w ogóle pojęcie limbus puerorum. Sobór ograniczył się jedy-
nie do potwierdzenia katolickiej nauki o grzechu pierworodnym oraz o koniecz-
ności chrztu dzieci19. W powstałym w 1566 roku w celu wprowadzenia w życie 
nauki Soboru Trydenckiego Katechizmie Rzymskim stwierdza się, że zaniedbanie 
chrztu skazuje dzieci na wieczny smutek i odłączenie20. Tym samy powtórzona zo-
staje stara reguła, chociaż nie zostaje rozstrzygnięta ewentualna możliwość chrztu 
pragnienia dla dzieci w oparciu o votum rodziców albo całego Kościoła.

16   thomas aquinas, Commentarius super librum sententiarum. Comm. in lib. III, dist. 2, q. 2 a. 1.
17   sth. suppl. q. 69, a. 7.
18   Por. M. ficoń, Od piekła do nadziei zbawienia, dz. cyt., s. 177–179.
19   dh 1510–1516. Por. J. M. schwarz, Zwischen Limbus und Gottesschau, dz. cyt., s. 80–84. Zda-
niem f. Wawrzyniaka na soborze trydenckim po raz pierwszy dyskutowano oficjalnie i publicznie 
o pozasakramentalnej drodze zbawienia dla niemowląt. Por. f. Wawrzyniak, Zbawienie wieczne nie-
ochrzczonych małych dzieci, dz. cyt., s. 168. 
20   Catechismus Romanus, II, 31.
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Na dyskusję w sprawie zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu istotny wpływ 
wywarł jeszcze jeden czynnik: kontrowersje wokół jansenizmu. Zwolennicy tego 
powstałego w XVII wieku w reakcji na renesansowy humanizm nurtu teologicz-
nego i  pobożnościowego podkreślali grzeszność człowieka i  zepsucie ludzkiej 
natury. W kontekście powrotu do teologii św. Augustyna, uważanej przez janse-
nistów za jedyną prawowierną teologię katolicką, przejęty został także jego po-
gląd na los dzieci nieochrzczonych. Scholastyczna nauka o limbus puerorum zo-
stała przez nich uznana za pelagiańską mrzonkę, a tym samym herezję. Trwająca 
wiele dziesięcioleci kontrowersja została dopiero zażegnana przez Piusa VI, któ-
ry w wydanej w 1794 roku konstytucji Auctorem fidei uwolnił wprawdzie zwo-
lenników teorii otchłani niemowląt od zarzutu herezji, nie rozstrzygnął jednak 
kontrowersji, który z poglądów stanowi obowiązująca naukę Kościoła21.

Można zatem stwierdzić, że  wielowiekowa kontrowersja nie doprowadzi-
ła do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii wiecznego losu dzieci zmarłych bez 
chrztu. Najbardziej powszechny pogląd, którego sformułowanie było niewątpli-
wie związane z pragnieniem obrony prawd wiary dotyczących grzechu pierwo-
rodnego i konieczności łaski do zbawienia, głosił, że dzieci te nie mogą otrzymać 
pełni zbawienia, chociaż ich status musi być postrzegany jako odmienny od sta-
tusu potępionych wskutek własnych grzechów. Augustyńska rygorystyczna teo-
ria potępienia została przy tym wyraźnie wyparta przez teorię limbus puerorum, 
która w końcu XIX i na początku XX wieku uzyskała rangę klasycznej odpowie-
dzi (sententia communis) na pytanie o zbawienie dzieci nieochrzczonych22.

4. dyskusja współczesna

Impulsem do dalszej refleksji nad tym zagadnieniem stał się niewątpliwie So-
bór Watykański II. Decyzje podjęte przez ojców soborowych zostały przygotowa-
ne przez przedsoborową refleksję teologiczną, a jednocześnie w znacznym stopniu 
wpłynęły na jej posoborowy kształt. Niewątpliwie mamy tu do czynienia z przeło-
mem w tej kwestii, którego teologiczna interpretacja jest kontrowersyjnie dysku-
towana23. O ile jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku jedynie nieliczni 

21   Por. M. ficoń, Od piekła do nadziei zbawienia, dz. cyt., s. 240–242.
22   Por. J. M. schwarz, Zwischen Limbus und Gottesschau, dz. cyt., s. 106. Por. J. salij, Limbus puero-
rum, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, kol. 1081.
23   Przeciwnicy nowego podejścia wskazują na wielowiekową tradycje teologiczną, której nadają 
bardzo wysoką rangę normatywną (por. M. hauke, Abschied vom Limbus? Zur neueren Diskussion 
um das Heil der ungetauft verstorbenen Kinder, „theologisches”, 2007, nr 7–8, kol. 258–266). Zwo-
lennicy z kolei twierdzą, że przełom w tej kwestii jest możliwy, gdyż Magisterium nie opowiedzia-
ło się definitywnie za żadną z propozycji (taki jest wydźwięk dokumentu Międzynarodowej Komisji 
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ostrożnie formułowali tezę o możliwości zbawienia dzieci, mimo że zmarły nie-
ochrzczone, w okresie posoborowym stała się ona niemal powszechna.

4.1. refleksja teologiczna

Teologowie, wypowiadający się w kwestii wiecznego losu dzieci zmarłych bez 
chrztu, respektują ramy teologiczne tego zagadnienia, jakie wynikają z podsta-
wowych prawd wiary. Pierwszą i  podstawową jest to, że  zbawienie człowieka 
jest zawsze owocem misterium paschalnego Chrystusa i że bez darmo darowa-
nej przez Boga łaski nie jest ono osiągalne, z  racji powszechności winy pier-
worodnej. Regularną drogą osiągnięcia tej łaski pozostaje chrzest. Zasadniczy 
ton refleksji współczesnej teologii oddaje dobrze Anton Ziegenaus, stwierdzając, 
że skoro w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że dzieci zmarłe bez chrztu 
nienawidzą Boga czy sprzeciwiają się Jego prawu, ich wieczny los należy widzieć 
w innym miejscu niż piekło. Chociaż, jak stwierdza Ziegenaus, teorie dotyczące 
tego losu zawsze były jedynie hipotezami i stąd brak jest punktów odniesienia, 
które uniemożliwiają definitywną odpowiedź, to jednak niepewność w tej kwe-
stii nacechowana jest nadzieją24.

Refleksja teologiczna wielu teologów zmierza w kierunku odpowiedzi na py-
tania, czy istnieją jakieś „środki zastępcze” dla chrztu z wody, w wyniku których 
człowiek może osiągnąć łaskę oraz jaka jest natura owej konieczności do osią-
gnięcia łaski w przypadku sakramentu chrztu. W odniesieniu do pierwszego py-
tania przedmiotem rozważań są znane już wcześniej figury argumentacyjne. Sto-
sunkowo nieliczna grupa teologów wskazuje na tzw. chrzest krwi. Ta dawna kon-
cepcja dotycząca męczenników jest przez nich stosowana do tych dzieci, które 
zginęły w wyniku aborcji bądź też zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego. Jak 
się argumentuje, dzieci te są niewątpliwie ofiarami niesprawiedliwej przemocy, 
a biorąc pod uwagę, że uśmiercanie dzieci w wyniku aborcji (jak też zapłodnie-
nia in vitro) stanowi poważne wykroczenie zarówno przeciwko prawu natural-
nemu, jak i Bożemu, czyny te można uznać za skierowane przeciw wierze i kon-
sekwentnie ich ofiary – za męczenników za wiarę25.

teologicznej z 2007 roku). Pojawiają się też głosy, które twierdzą, że bardzo poważny zarzut zerwa-
nia z tradycją może zostać oddalony jedynie wtedy, gdy uznamy, że obydwie odpowiedzi są równo-
prawne i ortodoksyjne, stąd żadna nie może być definitywna (J. M. schwarz, Zwischen Limbus und 
Gottesschau, dz. cyt., s. 321–322).
24   Por. a. Ziegenaus, Katholische Dogmatik, aachen 2003, t. 7, s. 220–221.
25   Por. J. M. schwarz, Zwischen Limbus und Gottesschau, dz. cyt., s. 183–185; 212–223. Kard. 
a. dulles (The New Evangelization. Overcoming the Obstacles, york–Malwah 2008, s. 23) ostrzega 
w tym kontekście, że teza o „chrzcie krwi” w przypadku aborcji może być niebezpieczna i pośrednio 
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Wielu teologów aplikuje do  sytuacji dzieci nieochrzczonych dawną tezę 
o „chrzcie pragnienia”26. Votum chrzcielne pochodziłoby w tym przypadku albo, 
jak to  już wcześniej twierdzono, od  rodziców, którzy z  pewnością ochrzciliby 
swoje dziecko, gdyby to  tylko było możliwe. Pojedyncze głosy przyjmują tak-
że możliwość wyrażenia pragnienia chrztu przez same dzieci, zakładając jakąś 
możliwość ich „oświecenia” w chwili śmierci27. Takie teorie iluminacyjne wią-
żą się niekiedy z dogłębną reinterpretacją soteriologii. Klasycznym głosem tego 
typu jest stanowisko Karla Rahnera (1904–1984). Jego zdaniem ludzkość jako 
całość osiągnęła nowy status wskutek Wcielenia Syna Bożego. Rahner okre-
śla ten nowy status jako „nadprzyrodzony egzystencjał” (übernatürliches Exi-
stential). Ten  –  zainspirowany filozofią Heideggera  –  termin, oznacza ontycz-
ną otwartość bytu ludzkiego na przyjęcie zbawienia. Poprzez tajemnicę wciele-
nia Słowa ludzkość została zasadniczo i  radykalnie powołana do uczestnictwa 
w życiu Bożym28. Dla Rahnera irytujące byłoby jednak założenie, że wobec tak 
znacznej ilości poronień i śmiertelności dzieci większa część mieszkańców nieba 
osiągnęłaby wieczną szczęśliwość nie w oparciu o decyzję przyjęcia Chrystusa, 
ale wskutek pewnego „naturalnego” automatyzmu, jaki miałby wprost wynikać 
z nadprzyrodzonego egzystencjału. Dlatego, rozważając kwestię zbawienia dzieci 
nieochrzczonych, Rahner gotów jest przyjąć, że Bóg w sobie tylko znany sposób 
umożliwia im dokonanie w chwili śmierci osobistej decyzji. Pogląd ten wiąże się 
także z rozumieniem przez Rahnera śmierci jako momentu, w którym ludzka 
wolność osiąga swą ostateczną dojrzałość oraz z umiejscowieniem przez niego 
czyśćca właśnie w momencie śmierci29. Szerszą aprobatę zyskują teorie wskazu-

uspokajać, a nawet zachęcać rodziców do jej dokonania. tych ostrzeżeń nie wolno jednak przeak-
centować. Los dzieci nieochrzczonych nie może być przecież określany przydatnością czy też szkodli-
wością pastoralną jednej czy drugiej teorii. analizując dyskusję na temat zbawienia dzieci zmarłych 
bez chrztu, Kardynał ostrzega przed uleganiem zauważalnej dzisiaj tendencji do relatywizacji i mini-
malizacji znaczenia Kościoła i wiary dla osiągnięcia zbawienia (tamże, s. 24). 
26   Przeciwnicy takiego rozwiązania wskazują na wypowiedź Piusa XII, który w przemówieniu wy-
głoszonym do położnych 29 października 1951 roku wykluczył możliwość zastosowania figury 
chrztu pragnienia do nienarodzonego dziecka i niemowlęcia. Przemówienie to omawiają f. Waw-
rzyniak, Zbawienie wieczne nieochrzczonych małych dzieci, dz. cyt., s. 192–197 oraz J. M. schwarz, 
Zwischen Limbus und Gottesschau, dz. cyt., s. 279–284. Zob. także J. salij, Zbawienie dzieci zmarłych 
bez chrztu, [w:] tenże, Praca nad wiarą, [w:] www.non-possumus.pl/biblioteka/jacek_salij/praca_
nad_wiara/34.php (08.01.2013).
27   Poglądy tego typu wspomina L. scheffczyk, Limbus, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, red. 
W. Kasper i in., I-XI, wyd. 3, freiburg–basel–rom–Wien 1997, t. 6, kol. 937.
28   Por. K. rahner, Die Gliedschaft der Kirche nach der Lehre der Enzyklika Pius’ XII. «Mystici Corporis 
Christi», [w:] tenże, Schriften zur Theologie, t. 2, ensiedeln 1958, s. 87–88.
29   Por. K. rahner, Fegefeuer, [w:] Schriften zur Theologie, t. 14, ensiedeln 1980, s. 445–448. Po-
szukując rozwiązania tej kwestii, rahner gotów jest nawet rozważyć jakąś chrześcijańską adapta-
cję nauki o wędrówce dusz, co w kontekście tak zdecydowanego podkreślania przez niego jedności 
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jące na to, że pragnienie chrztu zawarte jest w akcie wiary całego Kościoła, której 
wyrazem jest wstawiennicza modlitwa o zbawienie wszystkich ludzi30.

Wielu współczesnych teologów dystansuje się nie tylko od rygorystycznego 
stanowiska św. Augustyna, ale także od nauki o limbus puerorum31. W kontekście 
nauki Soboru Watykańskiego II  obecny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, abp 
Gerhard Ludwig Müller, uznał ją w swoim podręczniku dogmatyki za przedaw-
nioną32. Podobnie jego poprzednik, jeszcze przed wyborem na  Stolicę Piotro-
wą, nazwał teorię limbusu „niezbyt oświeconą nauką”, która była problema-
tyczną formą obrony nauki o konieczności i prawomocności jak najwcześniej-
szego chrztu dzieci. Jak stwierdza kard. Joseph Ratzinger, wolno żywić nadzieję, 
że „Bóg ma dość mocy, by przyciągnąć do siebie również tych, którzy nie mogli 
przyjąć sakramentów”33. Konkluzja ta, którą Ratzinger wiąże z omówionym wy-
żej tekstem encykliki Evangelium vitae, oddaje opinię bardzo rozpowszechnioną 
wśród współczesnych teologów. Podstawą ich dywagacji jest stwierdzenie, że Bóg 
w udzielaniu swej łaski nie jest związany sakramentami, zatem konieczność do-
konania obrzędu chrztu nie może być traktowana jako absolutna34. Pytanie o los 
dzieci nieochrzczonych, rozważane w  świetle głównych zasad chrześcijańskiej 
wiary, daje podstawę do nadziei, że istnieje bazująca na bezpośredniej interwencji 
Boga, nieznana Kościołowi pozasakramentalna droga, na której dzieci nieochrz-
czone mogą dostąpić łaski zbawienia35.

cielesno-duchowej osoby ludzkiej, wydaje się co najmniej dziwne. Zob. analizy stanowiska rahnera 
w: J. M. schwarz, Zwischen Limbus und Gottesschau, dz. cyt., s. 176–179. 
30   tak formułuje ten pogląd wydana w 2002 opinia teologiczna rady naukowej Komisji episkopatu 
Polski, www.poronienie.pl/print/teologia_los1.html (07.01.2013). 
31   Wydaje się, że nawet, jeżeli niektórzy opowiadają się za teorią limbus puerorum, to w „topogra-
fii zaświatów” nie umieszczają go już, jak to jeszcze czynił św. tomasz, jako części piekła, ale jako 
miejsce lub stan przynależny do nieba. M. hauke proponuje np. zastąpienie tradycyjnego niemiec-
kiego określenia limbusu – „Vorhölle” (dosłownie: przed-piekło) słowem „Vorhimmel” (przed-nie-
bo). Zob. M. hauke, Abschied vom Limbus?, dz. cyt., kol. 266.
32   G. L. Müller, Katholische Dogmatik, freiburg im breisgau 1995, s. 135.
33   Bóg i świat. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. sowiński, 
Kraków 2001, s. 370. Por. także refleksję ratzingera w: Raport o stanie wiary. Z ks. kardynałem Jose-
phem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, Kraków–Warszawa–struga 1986, s. 128. nie wolno 
tracić z oczu kontekstu obu wypowiedzi: chodzi w nich o prywatne stanowisko kardynała jako teo-
loga, nie o wypowiedź Magisterium. 
34   Por. f. Wawrzyniak, Zbawienie wieczne nieochrzczonych małych dzieci, dz. cyt., s. 237: „W założe-
niu, że istnieją objawione prawdy o uniwersalnej zbawczej woli boga oraz o uniwersalnym odkupieniu 
chrystusa, sakrament chrztu nie jest i nie może być jedyną drogą realizowania zbawienia niemowląt 
w konkretnych warunkach ich życia i śmierci”. Przed „automatycznym sakramentalizmem” ostrze-
ga także wspomniany już dokument rady naukowej Konferencji episkopatu Polski (zob. przyp. 28). 
35   Krytycznie do tego rodzaju tez odnosi się J. M. schwarz (Zwischen Limbus und Gottesschau, dz. 
cyt., s. 320–322), przyznając im rangę hipotez, którym klasyczne odpowiedzi, wskazujące na nie-
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4.2. soborowe i posoborowe wypowiedzi Magisterium

Podstawową współczesną wypowiedzią Magisterium, do  której odnoszą się 
zwolennicy tezy o możliwości zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu, jest 22. nu-
mer soborowej konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes: 
„Skoro bowiem za wszystkich umarł Chrystus i skoro ostateczne powołanie czło-
wieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie boskie, to musimy uznać, że Duch Świę-
ty wszystkim ofiaruje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa 
w tej paschalnej tajemnicy”36. W tekście tym zawarto jeden z głównych zarzutów, 
jakie formułuje się w stosunku do nauki o limbusie puerorum, mianowicie, że za-
kłada ona multiplikację finalności ludzkiego życia, a więc jakiś czysto naturalny 
jego cel (a więc pewną naturalną szczęśliwość), w odróżnieniu od celu nadprzy-
rodzonego oraz nadprzyrodzonej szczęśliwości. Jednocześnie mocno wydaje się 
być wyakcentowana możliwość pozasakramentalnych dróg osiągnięcia zbawienia. 
Chociaż tekst ten odnosi się do ludzi dobrej woli, którzy nie znają Chrystusa, ko-
mentatorzy aplikują go do sytuacji dzieci zmarłych bez chrztu.

Bezpośrednio do omawianego tu zagadnienia odnosi się natomiast fragment 
opublikowanej w 1980 roku instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Pastoralis ac-
tio, dotyczącej chrztu dzieci. W instrukcji stwierdza się, że poza chrztem Kościół 
nie zna innej drogi, która zapewniałaby dzieciom wejście do szczęścia wieczne-
go, z czego wynika także wysiłek Kościoła w kierunku jak najszerszego udostęp-
nienia wszystkim możliwości odrodzenia z wody i Ducha Świętego. Dzieci, któ-
re zmarły bez chrztu Kościół może tylko polecać miłosierdziu Bożemu37. W in-
strukcji wskazuje się przy tym na obrzęd pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Nie 
jest to wbrew pozorom szczegół drugorzędny. Praktyka liturgiczna jako oficjalna 
aktywność Kościoła musi być bowiem spójna z nauką dogmatyczną, dzięki cze-
mu Kościół wyraża w swojej liturgii to, w co wierzy.

Kluczowym tekstem współczesnego Magisterium jest niewątpliwie wydany 
w 1992 roku Katechizm Kościoła katolickiego, w którym, w kontekście omawianej 
tu problematyki, warto wskazać na dwa fragmenty. Pierwszy to zasadnicza teza 
o możliwości istnienia dróg pozasakramentalnych, poprzez które Bóg może czło-
wiekowi udzielić swojej łaski: „Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale 
sam nie jest związany swoimi sakramentami”38. Drugi fragment dotyczy już bez-
pośrednio omawianego tu zagadnienia: „Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, 

możliwość zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu, w niczym nie ustępują. 
36   sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes, 22.
37   dh 4671. Kongregacja nauki Wiary, Instrukcja Pastoralis actio, nr 13, www.ekai.pl/biblio-teka/
dokumenty/x163/instrukcja-o-chrzcie-dzieci-pastoralis-actio/?print=1 (08.01.2013).
38   Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994, [dalej: KKK] 1257.
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Kościół może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu, jak czyni to podczas prze-
znaczonego dla nich obrzędu pogrzebu. Istotnie, wielkie miłosierdzie Boga, który 
pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, i miłość Jezusa do dzieci, która kaza-
ła Mu powiedzieć: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzaj-
cie im» (Mk 10, 14), pozwalają nam mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawie-
nia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Tym bardziej naglące jest wezwanie Kościoła, 
by nie przeszkadzać małym dzieciom przyjść do Chrystusa przez dar chrztu świę-
tego”39. Obok zatem powtórzonego dosłownie stwierdzenia ze wspomnianej wyżej 
instrukcji Pastoralis actio, w tekście tym zawarta została nadzieja na pozasakra-
mentalną drogę zbawienia dla dzieci nieochrzczonych, w oparciu o powszechną 
wolę zbawienia ze strony Boga oraz wyakcentowaną w ewangeliach miłość Chry-
stusa do dzieci. Wyraźna jest jednak także troska, by nie spowodowało to zanie-
dbania troski o możliwie szybki chrzest dzieci po ich przyjściu na świat.

Na tle tych wypowiedzi Magisterium należy rozumieć omówioną wyżej ko-
rektę 99. numeru encykliki Evangelium vitae. W miejsce wyrażonej przez papie-
ża, jak się wydaje, osobistej pewności, że dzieci zmarłe wskutek aborcji40 „żyją 
w Bogu”, zmodyfikowany tekst encykliki jest podobny do przywołanego stwier-
dzenia z Katechizmu Kościoła katolickiego.

5. dokument Międzynarodowej Komisji teologicznej

Jak już wspomniano, jeszcze Jan Paweł II  zlecił Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej przestudiowanie zagadnienia wiecznego losu dzieci zmarłych bez 
chrztu. Efektem tych studiów był wydany 19 stycznia 2007 dokument zatytuło-
wany Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. W dokumencie tym ob-
szernie omówiono historyczne etapy kształtowania się nauki o losie takich dzieci. 
Podkreśla się w nim, że Kościół nigdy nie ogłosił definitywnej nauki dotyczącej 
tego zagadnienia, chociaż istnieje wielowiekowa tradycja teologiczna, którą ce-
chowała swoista „powściągliwość, czy nawet wyraźnie odrzucenie przewidywań 
zbawienia dla tych dzieci”41. Głównym jej celem, a także kontekstem, w jakim się 
ukształtowała, było pragnienie zachowania nienaruszonymi innych fundamen-
talnych prawd wiary. Taki jest też punkt wyjścia dokumentu Międzynarodowej 

39   KKK 1261.
40   otwarte pozostaje pytanie, czy papież, formułując 99. punkt swojej encykliki, miał na myśli jedy-
nie dzieci zmarłe wskutek aborcji – wtedy można by ewentualnie zastosować tu dawną figurę argu-
mentacyjną „chrztu krwi” – czy też to stwierdzenie odnosiło się do wszystkich dzieci zmarłych bez 
chrztu, także wskutek samoistnego poronienia lub nagłego zgonu po urodzeniu.
41   Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., nr 70. 



Miejsce pośrednie? 71

Komisji Teologicznej, w którym podkreśla się, że każda propozycja teologicznego 
uzasadnienia losu wiecznego dzieci zmarłych bez chrztu musi być z tymi prawda-
mi spójna. Należy do nich przekonanie, że grzech dotyka wszystkich ludzi, dlate-
go wszyscy potrzebują łaski Bożej, by mogli zostać zbawieni. Istotne jest także to, 
że powszechna wola zbawcza Boga została zrealizowana przez jedyne pośrednic-
two Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym oraz że łaska Boża jest udzielana za po-
średnictwem Kościoła w sakramencie chrztu, który pozostaje w zwyczajnym po-
rządku konieczną drogą osiągnięcia łaski ku zbawieniu. W dokumencie przypo-
mina się jednocześnie, że konieczność sakramentu do osiągnięcia łaski nie jest 
absolutna. Absolutnie konieczne jest natomiast uznanie jedynego pośrednictwa 
Chrystusa, który zostaje w dokumencie określony jako Prasakrament42.

W dokumencie dosyć jasno określono też granice możliwości, jakimi w  tej 
kwestii dysponuje Kościół: „Trzeba wyraźnie przyznać, że  Kościół nie ma  wie-
dzy pewnej o zbawieniu dzieci zmarłych bez chrztu. Zna i celebruje chwałę Świę-
tych Młodzianków, ale ogólnie rzecz biorąc, los nieochrzczonych dzieci nie został 
nam objawiony, a Kościół naucza i ocenia tylko w odniesieniu do tego, co zostało 
mu objawione”43. Chociaż uzyskanie całkowitej pewności w tej kwestii wydaje się 
niemożliwe, to jednak „powszechna wola zbawcza Boga i tak samo powszechne 
pośrednictwo Chrystusa pozwalają uznać za nieadekwatną jakąkolwiek koncep-
cję teologiczną, która ostatecznie kwestionuje wszechmoc Boga, a w szczególności 
Jego miłosierdzie”44. Stwierdzenie to ustanawia dosyć jasne kryterium, pozwala-
jące na ocenę teologicznej spójności dotychczasowych propozycji w odniesieniu 
do możliwości zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu. Ostatecznie dokument wy-
raża wyważoną opinię, podkreślając, że „[...] wiele czynników [...] daje poważne 
teologiczne i  liturgiczne powody do tego, by mieć nadzieję, iż dzieci zmarłe bez 
chrztu będą zbawione i będą mogły cieszyć się wizją uszczęśliwiającą”, przy czym 
„[...] chodzi tu o powody nadziei w modlitwie, a nie o elementy pewności”45.

Wartości tego dokumentu nie należy oceniać w perspektywie ostatecznego roz-
wiązania zagadnienia. Nie zamyka on dyskusji, a raczej przedstawia aktualny stan 

42   tamże, nr 82. Warto w tym kontekście wskazać na dokonane przez c. s. bartnika rozróżnienie 
między „chrztem Wielkim” uosobionym w chrystusie i Jego Kościele oraz „chrztem małym”, indy-
widualnym, którym jest obrzęd liturgiczny. „nie tyle zbawia się ktoś «bez chrztu», ile raczej przez 
sam chrzest Wielki, choć chrzest liturgiczny, w ścisłym znaczeniu, stanowi znak zbawienia widzial-
ny, pewny i podstawowy dla tworzenia Kościoła widzialnego oraz podstawę dla prawa kościelnego, 
liturgii i całej praxis chrześcijańskiej” (c. s. bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2003, s. 675.) 
43   Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., nr 79.
44   tamże, nr 3.
45   tamże, nr 103. Warto podkreślić wbrew krytyce tego stanowiska, że nadzieja na zbawienie dzie-
ci zmarłych bez chrztu nie oznacza przyjęcia pelagiańskiej tezy, zgodnie z którą nie dotykałyby ich 
skutki grzechu pierworodnego. oznacza jedynie nadzieję, że boże sposoby uwolnienia człowieka 
od tych skutków wykraczają poza drogę sakramentalną.
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badań. Nie mamy tu bowiem do czynienia z wypowiedzią Magisterium, ale z ana-
lizą teologiczną ciała doradczego. Mimo to ranga Międzynarodowej Komisji Teo-
logicznej jest wysoka, a zadania zostają jej powierzone bezpośrednio przez papie-
ża (i zapewnie z nim konsultowane), stąd głos ten nie jest nieistotny. Tak też jego 
rangę określił Benedykt XVI, zwracając się do członków komisji: „Mam nadzieję, 
że dokument ten będzie służył za punkt odniesienia pasterzom Kościoła i teolo-
gom, a także stanie się pomocą i źródłem pocieszenia dla wiernych, którzy w swo-
ich rodzinach przeżyli ból, jakim jest nieoczekiwana śmierć dziecka, które nie zo-
stało obmyte w odradzających wodach chrztu. Wasze refleksje mogą się również 
przyczynić do dalszego zgłębienia i badania tego zagadnienia. Trzeba bowiem sta-
rać się coraz głębiej rozumieć różne przejawy objawionej nam w Chrystusie Bożej 
miłości do wszystkich ludzi, a zwłaszcza do najmniejszych i najbiedniejszych”46.

6. Zakończenie

Trudno się dziwić, że  dla wielu rodziców, którzy utracili swoje dzieci przed 
chrztem, ale także dla tych, którzy mieli nieszczęście przyczynić się do ich śmierci 
poprzez aborcję i zapłodnienie in vitro, taka powściągliwość w odpowiedzi na py-
tanie o los ich zmarłych bez chrztu dzieci może być niesatysfakcjonująca. Wzglę-
dy pastoralne nie mogą jednak prowadzić do niedbałej czy nawet nieuczciwej teo-
logicznej analizy. Prześledzenie rozwoju nauki o wiecznym losie dzieci zmarłych 
bez chrztu oraz dostrzeżenie teologicznego kontekstu tego zagadnienia pozwala 
dostrzec stopień jego skomplikowania. Jest to  zagadnienie niewątpliwie trudne, 
którego nie da się rozwiązać prostym wskazaniem na Boże miłosierdzie, chociaż 
to właśnie ta prawda wiary musi odgrywać wiodącą rolę w poszukiwaniu dróg roz-
wiązania tej kwestii. Z drugiej strony trudno odmawiać takim rodzicom podstaw 
do osobistej, nieweryfikowalnej pewności, że  ich zmarłe bez chrztu dzieci „żyją 
w Bogu”. W świetle przedstawionych argumentów nadzieja taka ma nie tylko so-
lidne podstawy teologiczne, ale także jest poparta płynącą z wiary intuicją wielu 
wierzących. Wśród nich również tych, którym w ostatnich dziesięcioleciach po-
wierzono w Kościele najwyższą odpowiedzialność.

46   benedykt XVI, Niezbywalna wartość naturalnego prawa moralnego. Do uczestników sesji ple-
narnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej (2007), „L’ osservatore romano”, 2007, nr 12, s. 18.
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Zmartwychwstanie embrionów ludzkich 
 według ojców Kościoła

Co dzieje się z ludzkimi embrionami po ich śmierci? Czy – w taki sam sposób 
jak osoby dorosłe – są one również przeznaczone do życia wiecznego? Jeżeli tak, 
to do jakiego? Na te pytania próbowali już odpowiedzieć teologowie pierwszych 
wieków chrześcijaństwa. Wyrażali oni swoje refleksje w konkretnym kontekście. 
Po pierwsze, śmiertelność małych dzieci była w tamtych czasach o wiele wyższa 
niż obecnie. Po drugie, chrześcijanie w pierwszych wiekach spotykali się z róż-
nymi praktykami eugenicznymi w świecie, w którym przyszło im żyć. Sami też 
niejednokrotnie stawali w obliczu trudnych wyborów, i – przyznajmy to – nie za-
wsze były one podejmowane w duchu poszanowania bożego imperatywu szacun-
ku dla życia. Pytanie o możliwość pośmiertnej egzystencji płodów ludzkich i ma-
łych dzieci było zatem bardzo aktualne. Kwestia ta wpisywała się w bardziej ogól-
ną refleksję nad zmartwychwstaniem ciał, która pojawiła się u pierwszych chrze-
ścijan szczególnie w kontekście krwawych prześladowań. Gwałtowna śmierć nie-
jednokrotnie dotykała katechumenów, co z kolei implikowało pytanie, czy – jako 
nie ochrzczeni – będą mogli osiągnąć królestwo niebieskie. W tym świetle powoli 
rodziło się też pytanie pokrewne – o możliwość zmartwychwstania ludzkich em-
brionów i płodów i  ich uczestnictwa w chwale zbawionych. Początkowo w pi-
smach apologetów chrześcijańskich można odnaleźć raczej nieliczne ślady teolo-
gicznej refleksji na ten temat. Z czasem będą się one coraz bardziej krystalizować, 
przybierając postać systematycznego wykładu, rozwiniętego najbardziej u Augu-
styna na Zachodzie i Grzegorza z Nyssy na Wschodzie.

Problem najogólniej sprowadzał się do dwóch pytań: 1) czy embriony zmar-
twychwstaną? A  jeśli tak, to  2) do  jakiego życia zmartwychwstaną? Ta  druga 
kwestia wypłynęła w nieco późniejszym okresie, głównie w związku z kryzysem 
pelagiańskim i wypracowywaniem prawdy o konieczności chrztu do zbawienia. 
Podejmijmy próbę odpowiedzi na postawione pytania. Na wstępie musimy jed-

1   andrzej Muszala – doktor habilitowany nauk teologicznych, kierownik Katedry bioetyki społecz-
nej w Instytucie nauk o rodzinie oraz dyrektor Międzywydziałowego Instytutu bioetyki Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
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nak dokonać ważnego zastrzeżenia: nie zawsze starożytni ojcowie mówili ści-
śle o ludzkim embrionie czy płodzie. Częściej używali ogólnych terminów, jak 
„(małe) dziecko” czy też „dziecko nieochrzczone”. Niektóre wnioski będą zatem 
wyciągnięte per analogiam, a i to tylko wtedy, gdy taki sąd będzie uzasadniony 
(np. opinią danego teologa o animacji równoczesnej embrionu, dokonującą się 
w momencie poczęcia).

1. czy embriony ludzkie zmartwychwstaną?

1.1. apologeci (Justyn, atenagoras)

Pierwszym teologiem, u  którego natrafiamy na  ślad refleksji teologicznej 
nad zmartwychwstaniem embrionów ludzkich jest Justyn Rzymski. W par. 18. 
i 19. swojej Apologii I zajmuje się ogólnie pytaniem eschatologicznym, w jakiej 
formie powstanie kiedyś człowiek do życia wiecznego. W tym kontekście snuje 
analogię pomiędzy ludzkim ciałem embrionalnym a ciałem w pełni dojrzałym; 
tak jak z jednej kropli nasienia może powstać cały człowiek, tak samo z obecne-
go śmiertelnego ciała Bóg może utworzyć ciało uwielbione2. Wynika z tego im-
plicite, że  istnieje ciągłość ontologiczna pomiędzy najbardziej pierwotną, em-
brionalną formą człowieka a organizmem w pełni ukształtowanym. A skoro tak, 
to można pokusić się o wyciągnięcie wniosku, że na każdym etapie rozwojowym 
człowiek jest predysponowany do  zmartwychwstania i  udziału w  pełni życia. 
Sam Justyn nie formułuje, oczywiście, takiej tezy, gdyż jego rozważanie zmierza 
ku innemu celowi.

Temat ponownie porusza Atenagoras w dziele O zmartwychwstaniu umarłych, 
ukazując – tak jak i poprzednik – tożsamość człowieka przez całe życie, począw-
szy od nieukształtowanego nasienia poprzez etap dziecka, dorosłego człowieka, 
starca, aż  do ciała uwielbionego3. Według myśli apologety, „tym, kto otrzymał 
umysł i rozum, jest cały człowiek, a nie sama tylko dusza: a zatem człowiek zbu-
dowany z obu elementów musi trwać zawsze, nie może jednak przetrwać, jeśli nie 

2   „Pomyślmy tylko, czyż nie wydawałoby się nam jeszcze mniej zasługujące na wiarę, gdybyśmy nie 
posiadali jeszcze ciała, a ktoś przekonywałby nas, że z niewielkiej kropli ludzkiego nasienia mogą po-
wstać kości, nerwy i ciało w takiej formie, jak je widzimy teraz? [...] Powiedzmy, że wy nie jesteście 
takimi, jakimi jesteście, gdyby wówczas ktoś pokazał nasienie ludzkie i obok tego obraz człowieka, 
a potem twierdził, że z tego samego powstaje, czyżbyście uwierzyli, nie widząc wcześniej, jak to się 
dzieje? nie, i któż ośmieliłby się twierdzić inaczej!” Justyn, Apologia I, XIX, 1–2, tłum. L. Misiarczyk, 
[w:] Pierwsi apologeci greccy, Kraków 2004, s. 220–221.
3   Por. atenagoras z aten, O zmartwychwstaniu umarłych, XVII.
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zmartwychwstanie”4. Wynika stąd, iż odkąd dusza animuje ciało ludzkie, odtąd 
człowiek jest przeznaczony do udziału w życiu wiecznym. Atenagoras tak dalece 
angażuje się w uzasadnienie tezy o tożsamości ciała doczesnego człowieka i cia-
ła uwielbionego, iż rozpatruje nawet rzadkie przypadki, gdy zwłoki ludzkie stają 
się pokarmem dzikich zwierząt, a przez to pośrednio – lub nawet bezpośrednio, 
w przypadku ludożerstwa – ich organiczne cząstki stają się elementem struktural-
nym innych organizmów ludzkich5. Bardzo oryginalna jest w tym opisie koncep-
cja łańcucha pokarmowego6, która ma na celu ukazanie, iż moc i mądrość Stwór-
cy „każdemu poszczególnemu rodzajowi i gatunkowi istot żywych przypisała od-
powiedni i stosowny pokarm i nie pozwoliła, aby dowolna substancja materialna 
miała się łączyć i jednoczyć z każdym bez wyjątku ciałem”7. Choć całe to rozważa-
nie apologety stanowi dziś przykład archaicznej eschatologii, to jednak z drugiej 
strony ukazuje, iż z podobną trudnością – aczkolwiek na innym poziomie – może 
borykać się współczesny człowiek, któremu nieraz trudno dostrzec ontologiczną 
tożsamość organizmu ludzkiego w stadium zygoty czy embrionu z organizmem 
człowieka dorosłego, przypisując mu odmienny status filozoficzny i prawny. Ate-
nagorasowi chodziło jednak o coś innego. W polemice z niektórymi tezami plato-
ników (którzy nie przyjmowali zmartwychwstania ciał) i stoików (którzy uznając 
materię za jedyną rzeczywistość, nie akceptowali życia przyszłego) chciał wyka-
zać, że chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie całego człowieka, zarówno jego 
ciała, jak i duszy. Według podstawowego założenia przyjmowanego przez Apolo-
getów, swój dowód oparł na przesłankach naturalnych8 i filozoficznych. Usiłował 
zatem – wedle swych możliwości – rozwiązać tę kwestię, w której porażkę w jego 
rodzinnym mieście poniósł sto lat wcześniej św. Paweł (por. Dz 17, 31–32). To, 
co okaże się później istotne w rozważaniu nad zmartwychwstaniem embrionów, 

4   atenagoras z aten, O zmartwychwstaniu umarłych, tłum. s. Kalinkowski, Warszawa 1985, XV, 6.
5   na ten temat patrz więcej: b. Pouderon, La chaîne alimentaire chez Athénagore. Confrotation 
de sa théorie digestive avec la science médicale de son temps, «orpheus» 1988; P. caspar, L’embryon 
au IIème siècle, Paris 2002, s. 71–80.
6   atenagoras opisuje tu przypadki ludzi utopionych w rzekach oraz żołnierzy, którzy zginęli na woj-
nach, których ciała nie zostały pogrzebane, stając się pastwą ryb lub dzikich zwierząt; por. atenago-
ras z aten, O zmartwychwstaniu umarłych, IV. Podobna myśl zawarta jest także u Metodego z olim-
pu (De resurrectione, 1, 20) oraz u Grzegorza z nyssy (O stworzeniu człowieka, XXVI, 1).
7   atenagoras z aten, O zmartwychwstaniu umarłych, V; por. też: „ten sam sprawca, ta sama Moc 
i Mądrość może rozróżnić to, co zostało zniszczone w masie różnorakich zwierząt, które zwykły po-
lować na takie ciała i nasycać się nimi, i potrafi ponownie połączyć je z jego członkami i częściami, 
choćby nawet ów fragment znalazł się w jednym czy w wielu zwierzętach, choćby z nich przewędro-
wał do innych, choćby wraz z nimi uległ rozkładowi na podstawowe elementy, zgodnie z natural-
nym prawem rozkładu”; atenagoras z aten, O zmartwychwstaniu umarłych, III.
8   atenagoras przytacza np. niektóre myśli Galena z traktatu De usu partium (IV, 1–8) w uzasadnieniu, 
że spożyte szczątki ludzkie nie mogą być strawione ani przez żadne zwierzę, ani przez innego człowieka.
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to zwrócenie uwagi na nieskończoną moc i mądrość Boga, który jest w stanie na-
wet z bardzo niedoskonałego organizmu ludzkiego wskrzesić człowieka uwielbio-
nego, niebieskiego, nie wykazującego żadnej zmarszczki czy skazy9.

1.2. tertulian

Bardzo ciekawą refleksję na temat pośmiertnej egzystencji człowieka (także 
tego, którego życie zakończyło się w stadium embrionalnym) pozostawił po so-
bie Tertulian. Temat rozwinął w dwóch dziełach, pochodzących z okresu przed-
montanistycznego: O duszy (De anima)10 i O zmartwychwstaniu umarłych (De re-
surrectione mortuorum)11. W każdym z nich, wychodząc od różnych przesłanek, 
rozpatrywał inne aspekty tego zagadnienia. W traktacie pierwszym rozważał stan 
duszy przedwcześnie zmarłego dziecka lub płodu, zaś w traktacie drugim implici-
te – status jego ciała i możliwość uczestnictwa w życiu przyszłym.

Tertulian w dziele De anima zakłada, iż ludzki embrion od samego początku 
obdarzony jest nieśmiertelną i rozumną duszą. W związku z tym teolog stawia 
pytanie: co dzieje się z nią, gdy człowiek umiera zanim się jeszcze narodzi? Czy 
prawdą jest, że – jak twierdzą niektórzy – „dusze tych, którzy zaznali przedwcze-
snej śmierci błąkają się tam i ówdzie, aż dopełni się czas, który był przewidziany 
im do przeżycia, gdyby nie umarli wcześniej”12? Pogląd ten wydaje mu się niekon-
sekwentny, gdyż trudno założyć, by dusze przebywały w odłączeniu od ciał, jesz-
cze przez wiele następnych lat, podczas gdy kategorie czasowe związane są wła-
śnie z  tym, co materialne, cielesne13. Niemożliwe jest, aby na przykład „osiem-
dziesięcioletnia dusza” miała przy zmartwychwstaniu połączyć się z „kilkumie-
sięcznym ciałem”; rozumowanie takie jest, według Tertuliana, absurdalne. Jak bo-
wiem mogłaby ona doświadczyć wszystkich ziemskich przeżyć, zmiennych kolei 

9   „bóg jednak nie może nie znać natury ciał, które mają zmartwychwstać – zarówno gdy chodzi 
o poszczególne członki, jak i o ich cząstki. nie jest możliwe, aby nie wiedział, dokąd wędruje wszyst-
ko, co ulega rozpadowi, i jaka część zasadniczego pierwiastka zastępuje to, co uległo rozkładowi 
i powędrowało na miejsce wyznaczone mu przez naturę; bóg wie to wszystko, choćby nawet lu-
dziom wydawało się, iż zupełnie nie można określić elementu, który ponownie w należyty sposób 
łączy się z całością”. atenagoras z aten, O zmartwychwstaniu umarłych, II, 1.
10   tertulian, O duszy (De anima), Patrologia latina, I-ccXXI, wyd. J.P. Migne, Paryż 1844–55 (2. 
wyd. 1878–1890) [dalej: PL], 2, 641–752b.
11   tertulian, O zmartwychwstaniu umarłych (De resurrectione mortuorum), PL 2, 791–886c.
12   „aiunt et immatura morte praevenras eousque vagari istic, donec reliquatio compleatur aeta-
tum, quas tum pervixissent, si non intempestive obiissent”. tertulian, O duszy, LVI, 2, tłumaczenie 
własne [dalej: tłum. wł.].
13   Por. tertulian, O duszy, LVI, 2.
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swoich losów itp., nie będąc złączona z ciałem? „Nie można bowiem dożyć wie-
ku bez ciała, bo to przez ciała działają lata”14. Choć te rozważania wydają się dziś 
mało zrozumiałe, jednak należy pamiętać, iż dla Tertuliana dusza nie była zupeł-
nie niematerialna, tak jak na przykład dla platoników. Pojmował ją  jako wyżej 
zorganizowaną formę materii, przekazywaną w akcie seksualnym wraz z nasie-
niem męskim. A skoro tak, to mogła ona także podpadać pod kategorie czasowe. 
Apologeta próbuje rozwiązać problem, wysuwając własną tezę, iż dusza po roz-
łączeniu z ciałem trwa w miejscach podziemnych, w „otchłani”, aż do dnia sądu, 
kiedy uzyska swoją doskonałą formę, łącząc się ze zmartwychwstałym ciałem15. 
Ową „otchłań” nie rozumie jednak w sensie negatywnym, jako przestrzeń oczysz-
czenia czy pokuty. Co więcej, dla dusz odłączonych od ciał na wczesnym etapie 
egzystencji miejsce to jest dla nich miłe i przyjazne, gdyż są one czyste i niewinne, 
zgodnie ze swoim młodym wiekiem16.

W traktacie O zmartwychwstaniu umarłych Tertulian z kolei zajmuje się po-
śmiertnym losem ciał ludzkich. Całe dzieło jest skierowane przeciw fałszywej gno-
zie, głoszonej w II i III wieku przez zwolenników Marcjona, Apellesa, doketystów, 
bazylidian i walentynian, którzy uznawali materię za strukturę tego świata i jego 
pokus, źródło zła, i coś, z czego należy się wyzwolić. Chrystus miał posiadać tyl-
ko ciało pozorne, i  ani nie narodził się z  Maryi Dziewicy, ani tym bardziej nie 
umarł i nie zmartwychwstał w ciele. Konsekwentnie wyznawcy tych teorii odrzu-
cali zmartwychwstanie także ciał ludzkich, uznając, że życie przyszłe ma wymiar 
czysto duchowy. Tertulian kieruje swoje dzieło przeciw podobnym teoriom, udo-
wadniając, że ciało zostało stworzone przez Boga, i jako Jego dar jest czymś do-
brym. Nie tylko zasługuje na zmartwychwstanie, ale z pewnością powstanie z mar-
twych do uczestnictwa w życiu wiecznym dzięki wszechmocy Bożej.

Argumentacja Tertuliana jest rozwijana na dwóch płaszczyznach: ontologicz-
nej i egzegetycznej. Na pierwszej z nich apologeta wykazuje, że ciało i dusza sta-
nowią dwa komponenty nierozdzielnie konstytuujące człowieka17. Dlatego na są-
dzie, przed trybunałem Bożym, stanie kiedyś cały człowiek, wraz z duszą i ciałem. 
Na płaszczyźnie egzegetycznej Tertulian przytacza przykład Jonasza wyrzucone-
go po trzech dniach z wnętrzności wielkiej ryby (por. Jon 2, 1–11)18. Za pomocą 
tej biblijnej historii rozwiązuje trudność, z którą borykał się Atenagoras19. By uka-

14   „aetatem enim non potest capere sine corpore; quia per corpora operantur aetates”. tertulian, 
O duszy, LVI, 2 (tł. wł.).
15   Por. tertulian, O duszy, LVI, 3.
16   Por. tertulian, O duszy, LVI, 3.
17   tezę tę rozwijał tertulian już w dziele O duszy, XV.
18   Por. tertulian, O zmartwychwstaniu umarłych, XXXII, 2.
19   tertulian uważa, iż dzikie zwierzęta i ryby morskie będą musiały zwrócić pożarte przez nie istoty 
ludzkie, gdyż ciała będą zwrócone ludziom, by mogli uczestniczyć w pełni zmartwychwstania („ergo, 
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zać tożsamość ciała uwielbionego z ciałem doczesnym, odwołuje się do świadec-
twa nowotestamentalnego  –  tekstu św. Pawła z  Pierwszego Listu do  Koryntian 
(1 Kor 15, 35–38)20. Tak jak ziarno wrzucone w ziemię nie wyda owocu, dopóki 
nie obumrze, tak samo i człowiek nie zmartwychwstanie do życia wiecznego, za-
nim wpierw nie przejdzie przez bramę śmierci: „Na przykładzie ziarna oparte jest 
przekonanie, że to nie inne ciało powróci do życia, lecz to samo, które umarło”21. 
Tertulian używa tu przekonywającego opisu:

nigdy bowiem z rzuconego w ziemię ziarna żytniego, uległemu w ziemi rozkładowi, 
nie wyrośnie jęczmień, lecz tylko ten sam rodzaj ziarna, tej samej natury, tych sa-
mych własności i tego samego wyglądu. bo skądże, jeśliby to nie było to samo?22.

Obraz rzucania nasion służy zatem do wytłumaczenia prawd eschatologicz-
nych oraz odpowiedzi na pytanie o formę, jaką przybiorą kiedyś ciała uwielbione. 
Tertulian jednak odwraca rozumowanie: to nie z prawdy o zmartwychwstaniu ciał 
w  ogólności wynika przekonanie o  zmartwychwstaniu ciał embrionalnych, lecz 
odwrotnie: z doświadczalnego faktu obumierania nasion, a następnie ich „embrio-
nalnego” wzrostu wynika, że wszystkie ciała podobnie zmartwychwstaną.

W następnych fragmentach De resurrectione mortuorum apologeta zastana-
wia się, w jakiej formie zostaną wskrzeszone ciała niedoskonałe i niekompletne. 
Wychodząc od stwierdzenia św. Pawła, iż „Bóg [...] ziarnu nadaje taki kształt, 
jaki chce, każdemu odpowiedni” (1 Kor 15, 38), wyciąga wniosek, że Stwórca 
każde ciało oczyści, „dodając” niejako ciału ziemskiemu inne ciało – uwielbione 
i doskonałe – nie po to, by tamto unicestwić, lecz by je doprowadzić do pełnego 
wzrostu23. Dla Boga nie ma nic niemożliwego (por. Łk 1, 37), zatem może On też 

inquis, et pisces resuscitabuntur, et caeterae bestiae et alites carnivorae, ut revomant quos come-
derunt: quia et apud Moysen legis, exquiri sanguinem de omnibus bestiis? non utique. sed idcirco 
nominantur bestiae et pisces in redhibitionem carnis et sanguinis, quo magis exprimatur resurrec-
tio etiam devoratorum corporum, cum de ipsis devoratoribus exactio edicitur”). tertulian, O zmar-
twychwstaniu umarłych, XXXII, 2.
20   „Ktoś może jednak powiedzieć: Jak umarli zmartwychwstają? W jakim ciele powrócą? nie-
mądry! to, co siejesz, nie wyda nowego owocu, dopóki nie ulegnie rozkładowi. to, co siejesz, nie 
ma kształtu rośliny, która wyrośnie, lecz jest tylko zwykłym ziarnem, na przykład pszenicy lub in-
nym. bóg zaś temu ziarnu nadaje taki kształt, jaki chce, każdemu odpowiedni” (1 Kor 15, 35–38).
21   „de exemplo seminis constet, non aliam vivificari carnem, quam ipsam quae erit mortua”. ter-
tulian, O zmartwychwstaniu umarłych, LII, 1 (tłum. wł.).
22   „nunquam enim, frumento seminato, et in terra dissoluto, hordeum erumpit, et non idipsum 
genus grani eademque natura, et qualitas, et forma. denique, unde, si non idipsum?”. tertulian, 
O zmartwychwstaniu umarłych, LII, 2 (tłum. wł.).
23   Por. tertulian, O zmartwychwstaniu umarłych, LII, 7–8. Myśl ta jest dość oryginalna, choć we-
dług niektórych stanowi nadinterpretację przypowieści biblijnej o rzucanym w glebę ziarnie. Por np. 
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przywrócić do życia ciała wszelkich ludzkich istot, i to w formie doskonałej. Teo-
log stwierdza, że jeśli Bóg wskrzesi kiedyś tę samą substancję, z przypisaną jej 
formą, wymiarami i  cechami, to będzie ona równocześnie posiadać wszystkie 
inne wyróżniające ją właściwości. Dlatego też ślepi, chromi, paralitycy i ktokol-
wiek inny, kto w momencie śmierci dotknięty był jakimś piętnem – wszyscy oni 
będą odnowieni takimi, jakimi byli na początku24. W tej perspektywie można 
umieścić wszelkie inne „niedoszłe” formy człowieka, jak stadium embrionalne, 
czy płodowe. Gdyż, jak pisze Tertulian:

braki fizyczne są jedynie przypadłościowe; gdy tymczasem integralność ciała jest 
w nim istotowa. Właśnie w nim jesteśmy zrodzeni, i nawet jeśli jesteśmy ułom-
ni od łona matki – gdyż to już wtedy człowiek może doświadczać cierpienia – to, 
co istotowe jest uprzednie do tego, co przypadłościowe. [...] to w naszym natural-
nym stanie, a nie w stanie zranionym powrócimy do życia. Jeśli bóg nie wskrzesza 
bytów w ich integralności, to nie wskrzesza w ogóle umarłych. Jaki bowiem człowiek 
pozostaje nietknięty w momencie śmierci, choćby nawet umierał bez żadnego bra-
ku? Któż cieszy się doskonałym zdrowiem, wtedy gdy wydaje ostatnie tchnienie? 
Jakie ciało pozostaje bez rany, gdy jest zabite? I gdy jest już zimne, wykrwawione 
i zesztywniałe? I gdy jest już zwłokami? Kiedyż człowiek jest tak słaby, jak nie wów-
czas, gdy zupełnie traci wszelkie siły? I bardziej sparaliżowany, jak nie wówczas, gdy 
już nie może się poruszyć? tak więc zmartwychwstanie umarłych nie jest niczym 
innym, jak odbudowaniem całego bytu, i to w taki sposób, że już nic śmiertelnego 
nie ma w tych jego częściach, które powstały do życia25.

Według myśli Tertuliana, każde ciało będzie zatem przemienione i otrzyma for-
mę doskonałą, taką, jaką Bóg przewidział dlań na początku. I nieważne, czy ta prze-

P. caspar, L’embryon au IIème siècle, s. 131–132.
24   „hinc jam illa vulgaris incredulitatis argutia est: si, inquiunt, ipsa eadamque substantia revoca-
tur cum sua forma, linea, qualitate, ergo et cum insignibus suis reliquis: itaque et caeci, et claudi, 
et paralytici, et ut quis insignis excesserit, ita et revertetur. Quid nunc? et si ita, dedignaris tantam 
gratiam qualiscumque a deo consequi? [...] si universalis mors resurrectione rescinditur, quid por-
tionalis? si demutamur in gloriam, quanto magis in incolumitatem!”. tertulian, O zmartwychwsta-
niu umarłych, LVII, 1.
25   „Vitiatio corporum accidens res est; integritas propria est: in hac nascimur. etiamsi in utero vitie-
mur, jam hominis est passio. Prius est genus, quam casus. [...] Quod nascimur, non quod laedimur, 
reviviscimus. si non integros deus suscitat, non suscitat mortuos. Quis enim mortuus integer, etsi 
integer moritur? Quis incolumis, qui exanimis? quod corpus inlaesum, cum interemptum, cum fri-
gidum, cum expallidum, cum edurum, cum cadaver? Quando magis homo debilis, nisi cum totus? 
quando magis paralyticus, nisi cum immobilis? Ita, nihil aliud est mortuum resuscitari, quam inte-
grum fieri; ne ex ea parte mortuus adhuc sit, ex qua non resurrexerit”. tertulian, O zmartwychws-
taniu umarłych, LVII, 4–6, (tłum. wł.).
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miana będzie znaczna (w przypadku ciał okaleczonych, niekompletnych, chorych, 
niedojrzałych), czy też niewielka (w  przypadku ciał „młodych”, „zdrowych”, nie-
mal „doskonałych”). Odbudowa bowiem będzie dotyczyć nie tego, co istotowe, lecz 
tego, co przypadłościowe. W takiej optyce nietrudno odnaleźć także ludzkie cia-
ła poronione na wczesnym etapie rozwoju embrionalnego i płodowego. Chociaż 
mogą być one jeszcze nie uformowane i wykazywać wiele niedoskonałości, to jed-
nak są już animowane i rozpoczęły ziemską egzystencję. Bóg zna ich „istotę”, i nawet 
gdy cechy wtórne nie mogły się w nich rozwinąć, to jednak przy zmartwychwstaniu 
będą odtworzone w takiej formie, jaka przypisana mu była od początku26. Wniosek 
taki można wysunąć z De resurrectione mortuorum, choć sam apologeta nie formu-
łuje go w sposób tak wyraźny. Jego terminologia używająca takich słów jak: „nasio-
na”, „ziarna” czy wręcz „embrion”, może jednak uzasadniać taką konkluzję.

Podsumowując, refleksja Tertuliana – jak stwierdza Philippe Caspar – ode-
grała bardzo istotną rolę w  całej eschatologii chrześcijańskiej w  ogólności, 
i w wypracowaniu poglądu o możliwości zmartwychwstania do życia wiecznego 
ludzkich embrionów i płodów poronionych w szczególności27. Jego koncepcja 
wypracowana została jeszcze przed wyraźnym postawieniem problemu, co dzie-
je się z tymi, którzy umierają bez chrztu. Pytanie to będzie przedmiotem rozwa-
żań ojców patrystycznych IV i V wieku, zarówno w Kościele wschodnim (ojco-
wie kapadoccy), jak i zachodnim (Augustyn) i rozwinie się szczególnie w związ-
ku z zanegowaniem konieczności chrztu przez Pelagiusza.

1.3. augustyn

Kwestia eschatologiczna u Augustyna pojawia się w kilku dziełach, zwłasz-
cza w  De catechizandis rudibus28, Enchirydionie (Enchirydion ad  Laurentium; 
Podręcznik dla Wawrzyńca)29 oraz w niektórych fragmentach O państwie Bożym 

26   rozróżnienie w ciele tego, co «istotowe» i tego, co «przypadłościowe», uczynione przez tertu-
liana, mogłoby także współcześnie stanowić rozwiązanie problemu, co dzieje się z obumarłymi em-
brionami w stadium zygoty, czy wczesnej blastocysty. Posiadają one już organ podstawowy – jądro 
komórkowe zawierające indywidualny zestaw chromosomów i genów (genotyp), w którym zapi-
sane są wszystkie cechy organiczne nasciturusa. Por. t. biesaga, Antropologiczny status embrionu 
ludzkiego, [w:] Podstawy i zastosowania bioetyki, red. t. biesaga, Kraków 2001, s. 104; b. M. ashley, 
A Critique of the Theory of Delayed Hominization, [w:] An Ethical Evaluation of Fetal experimenta-
tion; An Interdisciplinary Study, red. d. G. Mccarthy, a. s. Moraczewski, st. Louis 1976, s. 123–124.
27   Por. P. caspar, L’embryon au IIème siècle, s. 132.
28   augustyn, Początkowe nauczanie katechizmu (De catechizandis rudibus), tłum. W. budzik, Po-
znań 1929, Pisma ojców Kościoła, Poznań 1924-,10, s. 3–71.
29   augustyn, Podręcznik dla Wawrzyńca (Enchiridion ad Laurentium seu de de fide, spe et caritate), 
tłum. W. budzik, [w:] św. augustyn, Pisma katechetyczne, Poznań 1929, s. 101–205.
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(De Civitate Dei)30. Problem, czy ludzkie embriony zmartwychwstaną, jest naj-
dokładniej podjęty w rozdziałach 84–87 Enchirydionu, gdzie biskup z Hippony 
zastanawia się nad możliwością i ewentualną formą udziału w życiu przyszłym 
płodów poronionych i organizmów potworkowatych.

Augustyn przytacza na wstępie dogmatyczne stwierdzenie Soboru Nicejskie-
go o powszechności zmartwychwstania ciał ludzkich, podając jego biblijne uza-
sadnienie, jakim jest wcielenie Syna Bożego, który został zabity i  zmartwych-
wstał, oraz przykład trzech wskrzeszeń, dokonanych przez Jezusa w czasie pu-
blicznej działalności (córki Jaira, młodzieńca z  Naim i  Łazarza). Istnieją jed-
nak „przypadki szczególne”, kiedy prawda o zmartwychwstaniu ciał nie jest tak 
oczywista. Pierwszym z nich jest możliwość obumarcia płodu w łonie matki, czy 
wręcz jego uśmiercenia wskutek wykonania zabiegu aborcji. Czy człowiek w ta-
kim pierwotnym stanie jest już wystarczająco predysponowany do wskrzeszenia 
i udziału w życiu przyszłym? Odpowiadając na to pytanie, Augustyn wprowadza 
rozróżnienie na płody uformowane i nieuformowane:

sąd najpierw powstaje pytanie co do płodów poronionych, jakie wprawdzie naro-
dziły się w żywotach matek, lecz jeszcze nie tak, by mogły się odrodzić. Jeśli bowiem 
powiemy, że zmartwychwstaną, tedy co do tych, które się już ukształtowały, można 
bądź co bądź przyzwolić na to, co mówimy. ale co do nieukształtowanych płodów, 
któż by nie był skłonny sądzić, że zginą jak nasiona, których poczęcie nie zostało 
dokonane? Lecz któż będzie śmiał zaprzeczyć, choćby nie śmiał twierdzić, że tego 
dokona zmartwychwstanie, by zostało dopełnione to, czego brakowało ich kształ-
tom? a w ten sposób może być zupełna doskonałość, jaka z czasem miała nastać, 
podobnie jak nie będzie błędów, które dołączyły się w czasie31.

Odpowiedź Augustyna jest zatem inna niż Tertuliana. Uważa on, iż  nie 
wszystkie płody zmartwychwstaną, lecz tylko te, które były już uformowa-
ne – a i na te przystaje z pewnym wahaniem. Znajdujemy tu wyraźne odniesie-
nie do wersji Septuaginty Wj 21, 22–2532, która dokonała identycznego podziału. 

30   augustyn, O państwie Bożym (De Civitate Dei), tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1977.
31   „Unde primo occurrit de abortivis fetibus quaestio, qui jam quidem nati sunt in uteris matrum, sed 
nondum ita ut jam possent renasci. si enim resurrecturos eos dixerimus; de iis qui jam formati sunt, tole-
rari potest utcumque quod dicitur: informes vero abortus quis non proclivius perire arbitretur, sicut semi-
na quae concepta non fuerint? sed quis negare audeat, etsi affirmare non audeat, id acturam resurrectio-
nem, ut quiquid formae defuit impleatur? atque ita non desit perfectio, quae accessura erat tempore, 
quemadmodum non erunt vitia quae accesserant tempore”. augustyn, Podręcznik dla Wawrzyńca (En-
chiridion), 85; PL 40, 272, tłum. W. budzik, [w:] św. augustyn, Pisma katechetyczne, dz. cyt., s. 174–175.
32   augustyn do końca życia nie mógł rozwiązać problemu, czy ludzki embrion jest animowany 
od samego początku, czy też dopiero w późniejszym okresie. Por. a. Muszala, Embrion ludzki w sta-
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Te płody, które uzyskały już swój minimalny kształt, będą przemienione i udo-
skonalone według ich pierwotnego wzorca, którego realizacja w życiu ziemskim 
nie była im dana, lecz który będzie w nich odtworzony przez sam fakt wskrze-
szenia. Udział w zmartwychwstaniu Chrystusa jest zatem ipso facto gwarantem, 
że ciała płodów ludzkich będą wyzwolone z wszelkiego błędu i fizycznego braku. 
W tym twierdzeniu koncepcja augustyńska w przybliżeniu zgadza się z tertulia-
nowską. Co się jednak tyczy embrionów nieukształtowanych, to według biskupa 
z Hippony, „zginą jak nasiona, których poczęcie nie zostało dokonane”. Innymi 
słowy, nie jest im pisane uczestnictwo w szczęściu zbawionych, gdyż zostają uni-
cestwione. Jak zauważa M.-H. Congourdeau, jest zadziwiające, że Augustyn do-
szedł do tego wniosku, który jest przeciwieństwem konkluzji Tertuliana, na ba-
zie tych samych przesłanek i obrazów biblijnych! (Mt 13, 3–9; 19b–23; J 12, 24; 
1 Kor 15, 35–38)33. Dla Tertuliana ziarno było symbolem żywotności, ekspan-
sji i tożsamości z późniejszą, rozwiniętą z niego, dojrzała rośliną, dla Augusty-
na – jest ono symbolem inercji, braku wzrostu, i w konsekwencji – obumarcia. 
Ciekawe jest także, że Augustyn w powyższym tekście nie przywołuje arystotele-
sowskiej granicy czterdziestu dni, lecz uzależnia uformowanie płodu od pierw-
szego poruszenia (motus)34.

Analizując z nieco szerszej perspektywy poglądy Augustyna w kwestii możli-
wości zmartwychwstania wczesnych (tzn. także nie uformowanych) embrionów 
można wyciągnąć wniosek, że  były one dość zmienne i  uzależnione od  etapu 
rozwoju jego myśli. I tak, na przykład, w tych okresach, gdy skłaniał się bardziej 
ku teorii animacji opóźnionej, uważał za niemożliwe zmartwychwstanie w cie-
le do życia uwielbionego tych istot ludzkich, które nie otrzymały jeszcze duszy 
(z kontekstu wydaje się, że właśnie w takim okresie redagowane były kluczowe 
fragmenty Enchirydionu). Z kolei wtedy, gdy optował bardziej za animacją rów-
noczesną, zdawał się dopuszczać do pełni zbawienia także te embriony, które za-
kończyły swój żywot w bardzo wczesnej fazie rozwojowej, jeszcze przed pierw-
szym poruszeniem35. Jako przykład można przytoczyć inną jego opinię, tym ra-
zem z dzieła O państwie Bożym:

rożytnej refleksji teologicznej, Kraków 2009, s. 368–374.
33   Por. M.-h. congourdeau, L’enfant à naître, [w:] Les Pères dans la foi, Paris 2000, s. 170, przyp. 5.
34   „[...] czy jest jakie życie ukryte, nie objawiające się jeszcze w poruszeniach żyjącego? (utrum 
sit quaedam vita et occulta, quae nondum motibus viventis appareat)”. augustyn, Podręcznik dla 
Wawrzyńca (Enchiridion), dz. cyt., 86.
35   nawet w samym Enchirydionie zauważalne jest oscylowanie augustyna pomiędzy oboma teo-
riami. W rozdziale 86, bazując na poglądach neoplatończyka Porfiriusza, stwierdza: „od momentu, 
kiedy byt ludzki zaczyna żyć, jest on zdolny do tego, by umrzeć. Lecz jak umarły lub ten, który kiedyś 
umrze nie uczestniczy w zmartwychwstaniu umarłych, tego nie mogę pojąć”. dlatego uważa, że każ-
dy byt, niezależnie od stopnia rozwoju, będzie uwielbiony i przekształcony w ciele chwalebnym.
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czy zmartwychwstaną poronione płody, które żyły już w łonie matki i tam zmarły? 
nie śmiem dać na to pytanie ani twierdzącej ani przeczącej odpowiedzi, choć nie 
widzę, z jakiej przyczyny nie miałyby uczestniczyć w zmartwychwstaniu, jeśli nie wy-
łącza się ich z liczby umarłych36.

W tekście tym nie ma żadnego rozróżnienia na płody animowane lub ufor-
mowane i  nieanimowane lub nieuformowane, lecz zawarta jest ogólna myśl, 
iż wszystkie przeznaczone są do zmartwychwstania. Nieco dalej biskup z Hip-
pony stwierdza:

bo albo nie wszyscy umarli zmartwychwstaną i niektóre dusze ludzkie pozostaną 
na zawsze bez ciał, chociażby przedtem ciała ludzkie miały, przynajmniej w matczy-
nym łonie; albo, jeżeli wszystkie dusze ludzkie otrzymają przy zmartwychwstaniu 
swoje dawne ciała, gdziekolwiek by je w czasie życia miały lub gdziekolwiek by je 
umierając zostawiły, to nie widzę żadnej przyczyny, dla której miałbym twierdzić, 
że w zmartwychwstaniu nie będą uczestniczyli jacyś zmarli, choćby śmierć spotkała 
ich w łonie matki37.

Na podstawie takich założeń teolog wyciąga wniosek: „Niezależnie od tego, 
który z tych dwóch poglądów się przyjmie, trzeba do poronionych płodów, jeśli 
zmartwychwstaną, stosować to, co powiemy o zrodzonych już niemowlętach”38. 
Traktuje zatem człowieka w fazie prenatalnej na równi z już urodzonym.

W następnym rozdziale Enchirydionu biskup Hippony kieruje swoją uwagę 
na drugi szczególny przypadek, który każe się zastanowić nad formą ciał wskrze-
szonych do życia wiecznego – ludzkie organizmy potworkowate, które czasem 
rodzą się, choć zwykle szybko umierają39:

nie można też zaprzeczyć, że zniekształcone płody, jakie rodzą się i żyją, chociaż 
często umierają, również zmartwychwstaną, nie można też wierzyć, że takie zmar-

36   „abortivos fetus, qui, cum jam vixissent in utero, ibi sunt mortui, resurrecturos ut affirmare, ita 
negare non audeo: quamvis non videam quomodo ad eos non pertineat resurrectio mortuorum, 
si non eximuntur de numero mortuorum”. augustyn, O państwie Bożym, dz. cyt., XXII, 13.
37   „aut enim non omnes mortui resurgent, et erunt aliquae humanae animae sine corporibus 
in aeternum, quae corpora humana, quamvis intra viscera materna, gestarunt: aut si omnes ani-
mae humanae recipient resurgentia sua corpora, quae habuerunt ubicumque viventia, et morien-
tia reliquerunt, non invenio quemadmodum dicam ad resurrectionem non pertinere mortuorum, 
quoscumque mortuos etiam in uteris matrum”. augustyn, O państwie Bożym, dz. cyt., XXII, 13.
38   „sed utrumlibet de his quisque sentiat, quod de jam natis infantibus dixerimus, hoc etiam de illis 
intelligendum est, si resurgent”. augustyn, O państwie Bożym, dz. cyt., XXII, 13.
39   Kwestię tę analizował także w O państwie Bożym, dz. cyt., XVI, 8.
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twychwstaną, a nie inaczej, mianowicie w odpowiedniej sobie i uwolnionej od błę-
dów naturze40.

Podobnie zatem, jak w przypadku płodów uformowanych, także ciała osób 
potworkowatych będą udoskonalone i  wymodelowane według pierwotnego 
wzorca. I tak, zroślaki będą rozdzielone, brakujące organy ludzkie zostaną uzu-
pełnione, nadliczbowe – usunięte, a każdy człowiek, w jakikolwiek sposób znie-
kształcony, odzyska swoją doskonałość według uwielbionej natury ludzkiej przez 
fakt uczestnictwa w zmartwychwstaniu Chrystusa41. W końcu każde ciało odzy-
ska swoją duszę; jednocześnie ciało uwielbione będzie tożsame z ciałem ziem-
skim (zarówno przestrzennie jak i istotowo).

2. do jakiego życia embriony ludzkie zmartwychwstaną?

Znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy embriony zmartwychwstaną, było do-
piero pierwszą częścią drogi, przebytej w rozważaniach nad eschatologią człowieka 
w stadium prenatalnym. Wszak istniała jeszcze druga kwestia: „jeśli tak, to do jakie-
go życia zmartwychwstaną?”. Pytanie to było dla ojców patrystycznych poważnym 
problemem, zwłaszcza od momentu, gdy wypracowano nauczanie o powszechnym 
charakterze przekazywania grzechu pierworodnego na drodze jego dziedziczenia 
od pierwszego rodzica, oraz o konieczności jego obmycia w uzdrawiających wo-
dach chrztu. Tymczasem embriony lub płody – tak jak i wiele dzieci przedwcze-
śnie zmarłych – ginęły pozbawione tej łaski. Czy zatem mogły dostąpić zbawienia?

2.1. tradycja zachodnia

W Kościele zachodnim widoczna jest pewna ewolucja myśli na temat dzie-
dziczenia grzechu pierworodnego i jego konsekwencji w odniesieniu do dzieci 
nieochrzczonych (oraz implicite płodów ludzkich) od stanowisk niezdecydowa-
nych do przeświadczenia, że każdy, kto nie dostąpił łaski chrztu (a zatem także 
wcześnie zmarłe dzieci), jest przeznaczony na wieczne odrzucenie. Reprezenta-
tywnym przedstawicielem poglądu pierwszego jest Ambroży z Mediolanu, dru-
giego zaś – Augustyn z Hippony.

40   „neque enim et monstra quae nascuntur et vivunt, quamlibet cito moriantur, aut resurrectura 
negabuntur, aut ita resurrectura credenda sunt, ac non potius correcta emendataque natura”. au-
gustyn, Podręcznik dla Wawrzyńca (Enchiridion), dz. cyt., 87.
41   Por. augustyn, Podręcznik dla Wawrzyńca (Enchiridion), dz. cyt., 87; 91.
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Ambroży rozważa problem w De Abraham42 oraz w jednym z kazań poświę-
conych sakramentowi chrztu z  cyklu De  sacramentis43. Widoczne jest u niego 
wahanie w  tej kwestii. Z  jednej strony zakłada, że  to, co z pewnością pociąga 
za sobą karę, to grzechy uczynkowe; nikt nie może być karany za coś, czego nie 
zrobił. Dlatego dzieci nieochrzczone, które nigdy nie uczyniły żadnego zła, nie 
mogą być odrzucone na wieki, lecz winny znaleźć się w niebie. Z drugiej strony 
stwierdza: „Nikt nie może inaczej wstąpić do królestwa niebieskiego, jak tylko 
przez sakrament chrztu”44. Po czym dodaje, iż od zasady tej nie ma wyjątku, na-
wet wobec dzieci45. Ostatecznie więc biskup z Mediolanu pozostaje w rozterce, 
nie znajdując satysfakcjonującego rozwiązania.

Dla Augustyna problem ten był jedną z ważniejszych kwestii teologicznych, 
rozważaną w kilku pismach, zwłaszcza od momentu podjęcia polemiki z Pela-
giuszem w 412 roku46. Ten ostatni odrzucał przekonanie o konieczności łaski Bo-
żej do zbawienia oraz prawdę o grzechu pierworodnym, a co za tym idzie, głosił 
zbędność chrztu do osiągnięcia zbawienia. Uważał, że dzieci nieochrzczone nie 
mogą być przez Boga potępione, gdyż nie zaciągnęły grzechu Adama. Co wię-
cej, nie popełniwszy żadnego grzechu uczynkowego, cieszą się nieśmiertelnością 
i przebywaniem w specjalnym miejscu odpoczynku; choć – jak utrzymywał Pe-
lagiusz – do samego królestwa niebieskiego nie wchodzą47. W odpowiedzi na ten 
pogląd Augustyn odwołuje się do przesłanek biblijnych i liturgicznych, które uka-
zują, że każdy człowiek, bez wyjątku, dziedziczy grzech pierworodny. Cytuje naj-
pierw List św. Pawła do Rzymian (Rz 5, 12)48, wykazując, że po Adamie otrzymu-
jemy nie tylko skutki jego upadku (nieuporządkowaną pożądliwość, wewnętrzną 

42   ambroży, Dzieje Abrahama (De Abraham libri duo), PL 14, 419–500.
43   ambroży, Sakramenty (De sacramentis), tłum. L. Gładyszewski, [w:] św. ambroży, Wybór pism 
dogmatycznych, Poznań 1970, s. 35–50.
44   „nemo ascendit in regnum caelorum nisi per sacramentum baptismi”. ambroży, Dzieje Abraha-
ma, dz. cyt., II, 79, (tłum. wł.).
45   „« nisi enim quis renatus fuerit ex aqua et spiritu sancto, non potest introire in regnum dei» 
(Jn 3, 5) Utique nullum excipit, non infantem, non aliqua praeventum necessitate. habeant ta-
men illam opertam poenarum immunitetem, nescio an habeant regni honorem”. ambroży, Dzieje 
Abrahama, dz. cyt., II, 84.
46   augustyn – choć przez pewien czas ignorował nauki, a nawet obecność Pelagiusza w Kartagi-
nie – zajął się problemem na prośbę przedstawiciela cesarskiego Marcelina, redagując dzieło O ka-
rach za grzechy i ich odpuszczeniu, i o chrzcie dzieci (De peccatorum meritis et remissione et de bap-
tismo parvulorum).
47   Por. Pelagius, Expositio in epistolam ad Romanos, [w:] Expositiones XIII epistolarum Pauli, ed. 
a. souter, cambridge, 1926. Por. Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia dla 
dzieci zmarłych bez chrztu, radom 2008, 15, s. 24.
48   „a jak przez jednego człowieka pojawił się na świecie grzech, wskutek zaś grzechu śmierć, 
i w ten sposób śmierć dotknęła wszystkich ludzki, ponieważ wszyscy zgrzeszyli [...]”.
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dysharmonię, śmiertelność), lecz także sam jego grzech. Przytacza również słowa 
Zbawiciela: „Kto się nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa 
Bożego” (J 3, 5). Dlatego – przechodząc do uzasadnienia liturgicznego – stwier-
dza, że  Kościół wypracował praktykę chrztu nie tylko dorosłych, ale i  dzieci49. 
Rozumowanie Augustyna podąża drogą ad absurdum: jeżeli nieochrzczone dzie-
ci nie byłyby zagrożone wiecznym potępieniem, to dlaczego Kościół przynagla 
do udzielania im chrztu, zwłaszcza gdy znajdują się w niebezpieczeństwie śmier-
ci? Dlaczego wykonuje obrzędy egzorcyzmów, wyrzekając się w ich imieniu Złe-
go, wszelkich jego pokus i zasadzek?50. Istnieje tylko jeden chrzest – zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych – a to dlatego, iż jedni i drudzy nie mogą być zbawie-
ni bez udziału w łasce wysłużonej przez Chrystusa51. Chrzest jest udzielany dla 
zgładzenia realnego grzechu, zaciągniętego także przez małe (w tym także jesz-
cze nieurodzone) dzieci bynajmniej nie dlatego, że osobiście popełniły jakieś zło, 
ale że są potomkami Adama. W przeciwnym razie, gdyby nie posiadały grzechu, 
dlaczego Jezus miałby za nich ponieść śmierć? – pyta biskup Hippony52. Chry-
stus przyszedł na ziemię dla zbawienia wszystkich ludzi, aby tych, którzy uwie-
rzą i przyjmą chrzest, wprowadzić do Królestwa Niebieskiego (por. Mk 16, 16). 
Dlatego nie ma żadnego pośredniego stanu, gdzie mogłyby przebywać dzieci nie-
ochrzczone; Pismo święte nie wspomina ani słowem o takiej możliwości53. Za-
tem przeznaczeniem dzieci nieochrzczonych jest wieczne odrzucenie54. Z drugiej 
strony, przebywając w otchłani piekła, nie cierpią one tych samych srogich mąk, 
co inni, którzy znaleźli się tam wskutek grzechów uczynkowych; dotyka ich kara 
najlżejsza ze wszystkich (minissima poena), „proporcjonalna” do ich stanu i moż-
liwa do zniesienia55. Augustyn na koniec wyraża swoją niemoc ostatecznego wy-

49   Por. augustyn, De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, I, 16, 21; Ser-
mones, 294, 3; Contra Iulianum V, 11, 44.
50   Por. augustyn, De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, I, 34, 63.
51   Por. augustyn, Sermones, 293, 11; De nuptiis et concupiscentia, II, 33.
52   „cur ergo pro illis christus mortuus est si non sunt rei?”; augustyn, De nuptiis et concupiscentia, 
II, 33, 56; por. Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., 16.
53   Por. augustyn, Sermones, 294, 3.
54   Por. augustyn, Przeciw Julianowi (Contra Iulianum), V, 11, 44. Za taką samą wersją wiecznego od-
rzucenia dla dzieci nienarodzonych przemawiał tekst z Apokalipsy Piotra. stwierdzał on, że dzieci nie-
narodzone znajdują się w otchłani piekielnej razem ze swoimi matkami, jednak przeznaczone jest dla 
nich „osobne miejsce”, skąd nieustannie wołają do boga (apPtet, 8). Według wersji greckiej Apokalip-
sy Piotra, płody poronione siedzą naprzeciw swoich matek, płaczą, a z oczu ich wychodzą płomienie 
i uderzają w oczy kobiet (apPtGr, 8). Z kolei Apokalipsa Pawła umieszcza w otchłani piekła zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn winnych zabójstwa nienarodzonych dzieci. Płody poronione wołają do boga 
i aniołów odpowiedzialnych za kary, wzywając by bronili ich przed własnymi rodzicami (apPw 40, 3).
55   „Minissima sane omnium poena erit eorum qui praeter peccatum quod originale traxerunt, 
nullum insuper addiderunt: et in caeteris qui addiderunt, tanto quisque tolerabiliorem ibi habebit 
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tłumaczenia, dlaczego tak się dzieje, i powtarza za św. Pawłem: „Jakże niezbadane 
są wyroki Boże!” (por. Rz 11, 33–34; 1 Kor 2, 15)56. Nie uważa jednak, by sprzeci-
wiało się to sprawiedliwości Bożej, ani Jego miłosierdziu57.

Autorytet Augustyna tak bardzo zaważył na  rozumieniu losu nieochrzczo-
nych dzieci, że jego stanowisko wpłynęło później na rozumienie tego problemu 
przez wielu teologów, zwłaszcza na Zachodzie (m.in. Hieronim, Grzegorz Wielki, 
Awitus z Vienne, Fulgencjusz z Ruspe)58. Drogą przez niego wyznaczoną poszły 
też niektóre orzeczenia lokalnych wspólnot kościelnych. Najważniejszym z nich 
są dekrety wypracowane na synodzie w Kartaginie (418 roku), który zgromadził 
214 biskupów północnoafrykańskich w celu ostatecznego rozwiązania kwestii pe-
lagiańskiej. W dziewięciu artykułach odrzucił on tezy mnicha brytyjskiego i sfor-
mułował naukę o grzechu pierworodnym, jego dziedziczeniu i konieczności ła-
ski Bożej do zbawienia. W odniesieniu do chrztu synod stwierdził, iż „także małe 
dzieci, które dotąd nie mogły w sobie samych popełnić nic, co by było grzechem, 
dlatego chrzci się prawdziwie na odpuszczenie grzechów, aby przez chrzest zosta-
ły oczyszczone z tego, co ściągnęły na siebie przez zrodzenie”59. Biskupi północ-
noafrykańscy potwierdzili nauczanie Augustyna, że nie istnieje żadne oddzielne 

damnationem, quanto hic minorem habuit iniquitatem” (najłagodniejsza zaiste z wszystkich kara 
czeka tych, którzy do odziedziczonego pierworodnego grzechu żadnego innego nie dodali). augu-
styn, Podręcznik dla Wawrzyńca (Enchiridion), dz. cyt., 93.
56   Por. augustyn, Sermones, 294, 7.
57   Por. augustyn, Contra duas Epistulas Pelagianorum II, 7, 13. augustyn pozostawia jednak ślad 
nadziei zbawienia także dla umierających bez chrztu, gdy mówi, iż ostatecznie odkryjemy bożą spra-
wiedliwość i Jego wyroki dopiero w przyszłym świecie. Por. augustyn, Podręcznik dla Wawrzyńca 
(Enchiridion), dz. cyt., 94–95.
58   Grzegorz Wielki uważa, że bóg potępia także tych, którzy nigdy nie splamili się żadnym grze-
chem, a jedyną ich skazą jest grzech pierworodny. odwołując się do tekstów biblijnych (hi 14, 
4–5LXX; J 3, 5; ef 2, 3) ukazuje, że wszyscy rodzą się jako „dzieci gniewu”, i jeśli nie są obmyci w wo-
dach chrztu, przeznaczeni są na wieczne katusze. Por. Grzegorz Wielki, Moralia 9, 21; 12, 9; 13, 44. 
fulgencjusz z ruspe uzasadnia fakt dziedziczenia grzechu pierworodnego przez dzieci tym, iż posia-
dają one ludzkie ciało – a jest to ciało grzechu. ci, którzy negują dziedziczenie zmazy pierworod-
nej musieliby uznać, że chrystus nie przyszedł na świat w ludzkim ciele, a zatem Jego ciało nie było 
ludzkie. Jeśli bowiem ciało ludzkie słusznie nazywane jest ciałem grzechu, to nosi grzech w sobie. 
a jeśli grzechu nie posiada, to niesłusznie nazywane jest ciałem grzechu. Por. fulgencjusz z ruspe, 
Epistula XVII, 29; J. Wojtczak, List Fulgencjusza z Ruspe jako świadectwo doktryny i o powszechności 
grzechu pierworodnego, [w:] Grzech pierworodny. Materiały z sympozjum patrystycznego na temat 
grzechu Adama i Ewy (Kraków, wrzesień 1997), Kraków 2003, s. 127–130.
59   „etiam parvuli qui nihil peccatorumin seipsis adhuc committere potuerunt ideo in remissionem 
peccatorum veraciter baptizantur, ut in eis regeneratione mundetur quo generatione traxerunt”; 
Kanony Synodu kartagińskiego (r. 418) potępiającego Pelagiusza i Celestiusza, kan. 2., tłum. K. bur-
czak, [w:] „Vox Patrum” [dalej: VoxP] 42–43 (2002), s. 457; Enchiridion symbolorum, definitinum 
et declarationum de rebus fidei et morum, red. h. denzinger [dalej: ds], 223. nauczanie to zostało 
później potwierdzone przez sobór trydencki (ds 1514).
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miejsce, w którym przebywają nieochrzczone dzieci60. Akta synodu zostały prze-
słane do Rzymu, gdzie w większości zostały zatwierdzone przez papieża Zozyma 
listem Epistula tractoria61. Rzeczą godną uwagi jest, że wśród fragmentów nie za-
akceptowanych znalazł się m.in. kan. 3. w którym stwierdzono, że dzieci zmarłe 
bez chrztu należą do szatana62. Współcześnie uważa się, że większość uchwał sy-
nodu w Kartaginie ulegała zbytnio wpływom przesadnego rygoryzmu Augusty-
na, i stąd niejednokrotnie bywała odrzucana przez niektóre synody na Zachodzie; 
ponadto uchwał tych nie przyjmowały Kościoły Wschodnie.

2.2. tradycja wschodnia

Kościół Wschodni rozwinął refleksję nad pośmiertnym losem dzieci (pło-
dów) nieochrzczonych w nieco innym duchu, niż Kościół Zachodni, a to głów-
nie z dwóch powodów. Po pierwsze, spory pelagiańskie były dlań dość odległe 
i nie wywoływały tak burzliwej debaty, jak we wspólnocie północnoafrykańskiej. 
Po  drugie, według zmysłu wiary ojców wschodnich tamtych czasów, grzech 
mógł być zaciągnięty jedynie przez czyn indywidualnej osoby, nie zaś przez dzie-
dziczenie. Stąd nieco inna była tu koncepcja grzechu pierworodnego: jego skut-
kiem była nie tyle wina czy skaza (aspekty, na które zwracał uwagę Augustyn 
i ojcowie zachodni), lecz przede wszystkim śmiertelność i skłonność do złego; 
z tego wszystkiego człowiek mógł być jednak wyzwolony dzięki odkupieniu ofia-
rowanemu w Chrystusie oraz możliwości zjednoczenia z Bogiem, prowadzącego 
do przebóstwienia człowieka63.

60   ds 224: „Item placuit, ut si quis dicit, ideo dixisse dominum: «In domo Patris mei mansiones 
multae sunt» (Io 14, 2), ut intelligatur, quia in regno caelorum erit aliquis medius aut ullus alicubi 
locus, ubi beati vivant parvuli, qui sine baptismo ex hac vita migrarunt, sine quo in regno caelorum, 
quod est vita aeterna, intrare non possunt, anathema sit” (Postanowiono również, że jeżeli ktoś 
mówi, iż [słowa, które] Pan powiedział: «W domu ojca mego jest mieszkań wiele» [J 14, 2], należy 
rozumieć tak, że w Królestwie niebieskim będzie jakieś miejsce w środku, albo gdzieś indziej, gdzie 
szczęśliwie będą żyły małe dzieci, które odeszły z tego świata bez chrztu, bez którego nie mogą 
wejść do Królestwa niebieskiego, którym jest życie wieczne, niech będzie wyklęty); Kanony Synodu 
kartagińskiego (r. 418) potępiającego Pelagiusza i Celestiusza, kan. 3., tłum. K. burczak, [w:] VoxP 
42–43 (2002), s. 457.
61   Epistula trattoria; PL 48, 90 (wg M. Merkatora w Commonitorium contra Caelestium). List ten 
zachował się tylko we fragmentach, m.in. w Liście 190 augustyna.
62   ds 224: „Quis catholicus dubitet participem forte diaboli cum, qui coheres esse non meruit 
christi?”, „[...] jeśliby jakiś katolik powątpiewał, że będzie uczestnikiem diabła ten, kto nie zasłużył 
na to, aby być współdziedzicem chrystusa...”; Kanony Synodu kartagińskiego (r. 418) potępiającego 
Pelagiusza i Celestiusza, kan. 3., dz. cyt., s. 457).
63   Por. Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., 11.
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Literatura ojców wschodnich w kwestii przeznaczenia dzieci zmarłych przed 
chrztem jest dość bogata. Na ogół teologowie, którzy podejmowali ten problem, 
uważali, że dzieci nieochrzczone nie mogą być potępione na równi z grzesznika-
mi. Nie jest bowiem wolą bożą, aby zginęło „jedno z tych małych” (Mt 18, 14). 
Znamienne jest tu już wczesne świadectwo Atenagorasa, który uważa, że dzieci, 
które nie popełniły w życiu ani żadnego zła, ani dobra, w ogóle nie mogą pod-
padać pod sąd:

Wszyscy ludzie zmartwychwstają, ale nie wszyscy zmartwychwstali podlegają sądo-
wi: gdyby wszak jedynie sprawiedliwość dopełniana podczas sądu była powodem 
zmartwychwstania, to przecież nie powinni by zmartwychwstać ci, którzy nie popeł-
nili żadnego grzechu ani nie dokonali żadnego dobrego uczynku – mianowicie bar-
dzo małe dzieci. Zmartwychwstają jednak wszyscy, zarówno ci, którzy zmarli w dzie-
ciństwie, jak i pozostali ludzie64.

Apologeta jest zatem przekonany o  powszechnym wskrzeszeniu do  życia 
wiecznego wszystkich istot ludzkich, w tym dzieci (także w stadium embrio-
nalnym65). Te ostatnie unikną jednak sądu z przyczyny braku materii do jego 
przeprowadzenia. Choć Atenagoras nie wyraża tego wprost, to jednak z całe-
go kontekstu można wyciągnąć wniosek, że będą się one cieszyć zbawieniem 
wiecznym. Podobnego zdania jest Grzegorz z Nazjanzu, który bierze w obronę 
dzieci zmarłe bez chrztu (a zwłaszcza dzieci nienarodzone), uważając, że nie 
tylko nie są winne jakiegoś grzechu, ale wręcz doznały krzywdy: ich życie nie 
mogło bowiem się rozwinąć. Dlatego nie mogą być karane, choć z drugiej stro-
ny nie stwierdza wprost, aby miały iść do nieba66. Z kolei Pseudo-Atanazy za-
stanawia się nie tyle nad miejscem przebywania, ile raczej nad ontycznym 
statusem takich dzieci. Odwołuje się do  cytatu biblijnego (Mt 19, 14)67, któ-
ry wskazuje, że  Jezus pragnie przygarnąć do  siebie wszystkie dzieci; co  wię-
cej, to właśnie im oraz podobnym do nich obiecuje królestwo niebieskie. Na-
stępnie dokonuje dość oryginalnego podziału na przedwcześnie zmarłe dzieci 
rodziców wierzących i niewierzących. Odnośnie do pierwszych, opierając się 

64   atenagoras z aten, O zmartwychwstaniu umarłych, XIV, 6.
65   atenagoras uważał płód w łonie matki za istotę żywą, o którą troszczy się bóg. Por: atenagoras 
z aten, Prośba za chrześcijanami, XXXV, 6.
66   „[...] Inni nie doznają chwały [wiecznej], ani nie poniosą kary od sprawiedliwego sędziego, 
bo chociaż nie przyjęli chrztu, jednak nie z własnej winy, i raczej ponieśli szkodę, niż do niej się przy-
czynili”; Grzegorz z nazjanzu, Mowa 40. O świętym chrzcie, 23, [w:] św. Grzegorz z nazjanzu, Mowy 
wybrane, tłum. zbior., Warszawa 1967, s. 448.
67   „Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie i nie powstrzymujcie ich, bo do takich [jak one] należy kró-
lestwo niebieskie”. 
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na cytacie z 1 Kor 7, 1468, stwierdza, że dzieci rodziców ochrzczonych wchodzą 
do królestwa niebieskiego, gdyż są nieskalane i czyste. Natomiast dzieci rodzi-
ców niewierzących i nieochrzczonych nie mogą być ani zbawione, ani potępio-
ne; jednak nie znajduje odpowiedzi, co się z nimi ostatecznie dzieje69. Podobną 
opinię wyraża Pseudo-Justyn. Zastanawia się nad pytaniem, jaka jest różnica 
pomiędzy dziećmi ochrzczonymi zmarłymi we wczesnym wieku, i tymi, które 
umierają nie przyjąwszy tego ożywczego sakramentu. Przecież i tym i tamtym 
obiecane jest wejście do królestwa niebieskiego. I odpowiadając na postawione 
przez siebie pytanie, stwierdza, że pierwsza grupa dzieci otrzymuje wszystkie 
dobra przyszłego życia dzięki łasce chrztu, natomiast druga grupa – dzięki wie-
rze i obmyciu chrzcielnemu swoich rodziców70. Anastazy Synajski utrzymuje, 
iż niemożliwe jest, żeby dzieci nieochrzczone miały iść do piekła. Teolog wyra-
ża ostrożne przekonanie, że nawet dzieci kilkuletnie rodziców niewierzących, 
które nie zostały ochrzczone, jeśli tylko są  niewinne, nie mogą być potępio-
ne: „Bóg zawyrokował, że grzechy ojców nie przechodzą na ich dzieci, i ogłosił 
przez proroków, że dzieci nie zginą z powodu grzechów swoich ojców (por. Pwt 
24, 16; 2 Krl 14, 6b; Ez 18, 20)71. Wydaje mi się, że dzieci te nie pójdą do gehen-
ny”72. Ich los jest w rękach Boga, nieznany człowiekowi, i nie wypada, byśmy 
dociekali go naszym ograniczonym rozumem. W tym samym duchu wypowia-
da się Kosmas Indikopleustes (VI wiek), który – jako jeden z nielicznych – po-
rusza wprost problem pośmiertnego losu płodów ludzkich:

Jeśli chodzi o sąd, który będzie przeprowadzony przez boga nad [obumarłymi pło-
dami], pozostawiamy to bogu. I rzeczywiście, nie jest nam dane wszystko poznać 
na tym świecie. ograniczamy się do stwierdzenia, na tyle, ile możemy o tym po-
wiedzieć, że płody są w pewnym sensie bytami pośrednimi: nie otrzymują korony 
[chwały], ani nie są karane; wolni od kary, gdyż nie używali uciech doczesnego życia, 
pozbawieni korony [chwały], gdyż nie doznali trudu w życiu tu na ziemi73.

68   „Mąż niewierzący zostaje bowiem uświęcony przez swoją żonę, a żona niewierząca przez brata. 
Gdyby było inaczej, wasze dzieci byłyby nieczyste, a tymczasem są święte”.
69   Por. Pseudo-atanazy, Quaestiones ad Antiochum ducem, q. 101; Patrologia graeca, I-cLXI, wyd. 
J. P. Migne, Paryż 1857–66 [dalej: PG], 28, 660 c; oraz q. 115; PG, 28, 672 a. 
70   Por. Pseudo-Justyn, Questiones et responsiones ad Graecos, LVI; PG 6, 1298 c.
71   „ojcowie nie będą pozbawieni życia za [grzechy] synów, a synowie nie będą pozbawieni życia 
za [grzechy] ojców; każdy poniesie śmierć za własny grzech” (Pwt 24, 16). „ojcowie nie będą karani 
śmiercią za synów, a synowie nie będą karani śmiercią za ojców, ale każdy poniesie śmierć za swój 
występek” (2 Krl 14, 6 b). „ta osoba, która grzeszy, umrze. syn nie będzie współodpowiedzialny 
za winę ojca, a ojciec nie będzie odpowiedzialny za winę syna” (ez 18, 20).
72   anastazy synajski, Quaestiones et responsiones, q. 81, (tłum. wł.).
73   Kosmas Indikopleustes, Topographia christiana, VII, 80, (tłum. wł.) za: cosmas Indicopleustes, 
Topographie chrétienne, vol. III, Paris 1973, sc, nr 197, s. 143.
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Kosmas Indikopleustes przezornie oddaje zatem cały osąd w  tej kwestii 
w  ręce Boga. Jego opina jest bardzo wyważona i  stanowi przykład pokornego 
przyznania się do niemożliwości poznania wszystkich tajemnic przyszłego ży-
cia. Świadectwo tego ojca jest w tym miejscu istotne, gdyż ukazuje, że tezy wy-
pracowane na synodzie w Kartaginie nie znajdowały aplauzu na chrześcijańskim 
Wschodzie w VI wieku.

W tradycji Kościoła Wschodniego zauważalny jest także pewien nurt reflek-
sji eschatologicznej w odniesieniu do poronionych embrionów ludzkich i porzu-
canych dzieci, oparty na apokryficznej Apokalipsie Piotra. Kluczowy fragment 
tego tekstu w wersji greckiej przekazuje:

Pismo mówi, że dzieci porzucone zostaną oddane aniołowi opiekuńczemu [tame-
luchos], który je wychowuje, i wzrastają. I będą tam – mówi Pismo – jako wierni 
stuletni. Znowu Piotr mówi w Apokalipsie: dzieci poronione są jednak przeznaczone 
dla lepszego losu: są oddawane aniołowi opiekuńczemu [tameluchos], aby stać się 
uczestnikami wiedzy, osiągną lepszy los, znosząc to, co zniosłyby w ciele. Inni osią-
gną jedynie zbawienie, jak ci, którzy byli pokrzywdzeni i których się żałuje, a otrzy-
mają jako dar – życie bez cierpienia (apPtGr, 8)74.

Do tego tekstu wyraźnie odnosi się Klemens Aleksandryjski w  Eclogae pro-
pheticae75. Uważa on Apokalipsę Piotra za autentyczną księgę nowotestamentalną, 
która podaje szczegółowy opis przyszłego świata. Los dzieci porzucanych jest tam 
inny niż płodów poronionych. Tym pierwszym pisany jest okres stuletni wierne-
go życia76, tym drugim – takie życie, jakie zniosłyby na ziemi, gdyby ich egzysten-
cja nie została brutalnie zakończona. Wszystkie te nieszczęsne istoty są powierzone 
aniołowi opiekuńczemu. Co się tyczy płodów poronionych, są one ogólnie prze-
znaczone do „lepszego losu”. Część z nich stanie się uczestnikami wiedzy (gnosis), 
a część jedynie zbawienia, które polega na życiu bez cierpienia (lecz niekoniecznie 
związanego z oglądaniem Boga). Klemens rozwija myśl apokryficzną, interpretując 
ją w ten sposób, że płody poronione wskutek aborcji będą miały drugą możliwość 
rozwoju swoich zdolności, szczególnie daru rozumu (nous) i kontemplacji. Pozwo-
li im to dojść do pełnej dojrzałości, tak iż będą zdolne do poznania Boga i uczest-
nictwa w Jego błogosławionym oglądzie, a poprzez to – do pełnego uczestnictwa 
w Jego życiu. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego autor Apokalipsy Piotra rozdzie-
lił płody poronione, przypisując im dwie możliwości udziału w życiu przyszłym. 

74   apPt 8, tłum. s. Kur, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrześcijańskie, red. 
M. starowieyski, t. 3, Kraków 2001–2003, s. 234.
75   Por. Klemens aleksandryjski, Eclogae propheticae, XLVIII.
76   Por. Klemens aleksandryjski, Eclogae propheticae, XLI.
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Klemens tłumaczy to w ten sposób, że owymi „innymi” przeznaczonymi do życia 
bez cierpienia, są te dzieci, które zostały porzucone77. Wieloznaczność sformuło-
wań Apokalipsy Piotra (ApPtGr, 8) dopuszcza tu jednak różne interpretacje tekstu. 
Na przykład Metody z Olimpu, rozpatrując ten sam fragment, nie dokonuje roz-
działu na różne kategorie dzieci czy płodów przedwcześnie zmarłych, lecz podkre-
śla ogólnie Bożą łagodność w ich traktowaniu oraz ofiarowaną im szczególną tro-
skliwość, co wyraża się w powierzeniu ich losów pieczy aniołów stróżów. Fakt ten 
pozwala przypuszczać, że po odpowiednim „wychowaniu” także one będą zdolne 
do uczestnictwa w pełni życia wiecznego i oglądania Boga „twarzą w twarz”78.

Tym ojcem tradycji wschodniej Kościoła, który przeprowadził najbardziej 
dogłębną refleksję nad losem pośmiertnym dzieci nieochrzczonych, zmarłych 
przedwcześnie, „dla których chwila narodzin zbiegła się nieomal z momentem 
śmierci”79, był Grzegorz z Nyssy. Kwestię tę rozważył w osobnym traktacie De in-
fantibus praemature abreptis80 oraz niektórych partiach Dialogus de anima et re-
surrectione81. Wprawdzie nie zajmował się w  nich sensu stricte płodami poro-
nionymi, jednakże – mając na uwadze antropologię Grzegorza, która zakłada, 
że człowiek obdarzony jest rozumną duszą od momentu poczęcia82 – można jego 
rozważanie rozszerzyć także i na te przypadki.

Teolog z Nyssy stwierdza najpierw, że w dniu ostatecznym wszyscy zostaną 
wskrzeszeni w ciałach ludzi dorosłych, gdyż zmartwychwstanie jest „przywróce-
niem naszej natury do stanu, jaki miała na początku. W pierwotnym zaś życiu, 
którego sam Bóg był Stwórcą, nie było ani starszego, ani dziecięcego wieku”83. 
Nieistotne jest zatem, czy człowiek umarł w podeszłym wieku, czy też bardzo 

77   Według innej interpretacji w grupie tej znajdują się dzieci, które zginęły śmiercią gwałtowną 
(βιαιοθάνατοι), zanim osiągnęły wiek dojrzały. Por. np. tertulian, O duszy, 57 oraz a. d. nock, Ter-
tulian and the Athori, „Vigiliae christianae”, 1950, nr 4, s. 129–141; J. h. Waszink, Mors immatura, 
„Vigiliae christianae”, 1949, nr 3, s. 107–112. dziś optuje się bardziej za tym właśnie wyjaśnieniem, 
uważając, że brutalny i gwałtowny sposób śmierci wielu płodów i dzieci implikuje konieczność wy-
nagrodzenia im takim sposobem życia, w którym nie ma już więcej cierpienia. Por. J.-c. Larchet, 
Pour une éthique de la procreation. Éléments d’antropologie patristique, Paris 1998, s. 135–136.
78   Por. Metody z olimpu, Uczta czyli dialog o dziewictwie, II, VI.
79   Grzegorz z nyssy, O dzieciach przedwcześnie zmarłych, (De infantibus praemature abreptis), 
tłum. M. Przyszychowska, [w:] Bóg i zło. Pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chry-
zostoma, oprac. J. naumowicz, Kraków, s. 66.
80   Grzegorz z nyssy, O dzieciach przedwcześnie zmarłych (De infantibus praemature abreptis); cla-
vis Patrum Graecorum, red. M. Geerard, turnhout 1974–1987, 3145.
81   Grzegorz z nyssy, Dialog z siostrą Makryną o duszy i zmartwychwstaniu (Dialogus de anima 
et resurrectione), tłum. W. Kania, [w:] Grzegorz z nyssy, Wybór pism, Warszawa 1974, s. 27–87.
82   Por. Grzegorz z nyssy, O stworzeniu człowieka, XIX. Por. także a. Muszala, Embrion ludzki w sta-
rożytnej refleksji teologicznej, s. 326–338.
83   Grzegorz z nyssy, Dialog z siostrą Makryną o duszy i zmartwychwstaniu, cXXV, [w:] tenże, Wy-
bór pism, dz. cyt., s. 81.
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młodo, czy nawet przed narodzeniem. Nie ważne jest, czy ktoś został zabity, 
czy doświadczył śmierci naturalnej – w przyszłym świecie wszyscy będą istnieć 
w ciałach w pełni uformowanych, doskonałych, takich jakie byłyby im pisane, 
gdyby zamieszkiwali w raju przed upadkiem Adama. W niebieskim Jeruzalem 
wszystkie błędy natury będą skorygowane, a ciała zostaną uwielbione84. Wszy-
scy ludzie zmartwychwstaną w jednym momencie, niezależnie czy śmierć zasta-
ła ich w stanie łaski, czy grzechu, i każdy „odnajdzie” swoje własne ciało prze-
mienione85. Co się tyczy małych dzieci, które umarły bez chrztu, Grzegorz uwa-
ża, że nie tylko zmartwychwstaną i otrzymają swoje ciała, tak jak wszyscy inni, 
lecz także dany im będzie pewien proces wzrostu post mortem, by mogły osią-
gnąć błogosławiony ogląd Boga i udział w pełni Jego życia. Nie będą one pod-
legać sądowi, gdyż nie będzie materii do przeprowadzenia kwalifikacji ich czy-
nów86. Małe dzieci (i dodajmy – tym bardziej dzieci w stadium płodowym) nie 
posiadają jeszcze dostatecznej zdolności rozumowania, a tym samym rozezna-
wania dobra i zła, nie mogą zdobywać cnót i walczyć ze swoimi wadami87. Dla-
tego Bóg postąpi z nimi wedle ich natury88. Stwierdzenie to ma kapitalne zna-
czenie. Każdy człowiek jest bowiem niejako ze swej natury (tzn. jako stworzony 
na obraz Boży i obdarzony łaską) przeznaczony do uczestnictwa w życiu Bożym 
i do zjednoczenia z Nim. Szczęście wieczne nazywane jest nagrodą tylko w pew-
nym sensie89. Jest ono raczej partycypacją w pełni życia (zoe), które jest najbar-
dziej „naturalnym środowiskiem” przebywania człowieka90. Tam dopiero może 
on kontemplować swojego Boga, uwielbiać Go i upodabniać się do Niego, a to 
wszystko stanie się także udziałem dzieci91:

niewinne dzieci, ponieważ ich duchowy wzrok nie został dotknięty żadną cho-
robą, która by mogła im przeszkodzić w udziale w światłości, będą uczestniczyć 
w tym co jest im przeznaczone wedle natury; nie potrzebują one uzdrowienia, 

84   Por. tamże, s. 82–83
85   Por. tamże, s. 76–77.
86   Por. Grzegorz z nyssy, O dzieciach przedwcześnie zmarłych, dz. cyt., 16–17.
87   Por. tamże, 14.
88   Por. tamże, 33. teolog tłumaczy to na przykładzie oczu, dla których zdolność widzenia nie jest 
rodzajem nagrody, ale przysługuje im „z natury”; por. tamże, 31. 34–35.
89   Por. Grzegorz z nyssy, O dzieciach przedwcześnie zmarłych, dz. cyt., 14; 31.
90   Por. Grzegorz z nyssy, O dzieciach przedwcześnie zmarłych, dz. cyt., 25. Por. Międzynarodowa 
Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., 12.
91   „byty istnieją po to, aby w całym stworzeniu za pośrednictwem rozumnej natury była uwielbio-
na moc, która przewyższa wszystko. W ten sposób byty niebiańskie i ziemskie łączą się w tym sa-
mym działaniu (mam tu na myśli oglądanie boga), zmierzającym do jednego celu. oglądanie boga 
nie jest natomiast niczym innym, jak życiem stosownym i odpowiednim dla natury rozumnej”. Grze-
gorz z Nyssy, O dzieciach przedwcześnie zmarłych, dz. cyt., 25.
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by być oczyszczonymi, gdyż od samego początku nie ściągnęły na swoją duszę 
żadnej choroby92.

Jednocześnie w dzieciach tych musi nastąpić pewien wzrost wewnętrzny, aby 
mogły dość do duchowego poznania (gnosis) Boga i do kontemplowania Go ta-
kim, jaki jest93. Wzrost ten jest przez Grzegorza rozumiany w sposób dość ory-
ginalny – jako tzw. epektaza (epektasis), co można oddać jako „wznoszenie się”, 
„doskonalenie”, „wysiłek duchowy w  dążeniu do  rzeczywistości wyższych”94. 
W ten sposób biskup z Nyssy najobszerniej rozwija wcześniejsze intuicje Kle-
mensa Aleksandryjskiego i Metodego z Olimpu, ukazując, że małym dzieciom 
nie tylko będzie dany udział w królestwie niebieskim, ale będą one miały możli-
wość rozwoju swojej wiedzy, osobowości i duchowego doskonalenia się. Intuicję 
tę rozwinie później szczególnie Kosmas Indikopleustes, który w swojej Topogra-
phia christiana doda pewne ciekawe szczegóły:

Ktoś mógłby natychmiast zaoponować swoim rozumem w naszej kwestii, wysuwa-
jąc następującą trudność: w jaki sposób płody obumarłe mogą wzrastać w poznaniu 
boga, nie doświadczywszy rozkoszy i cierpień, i nie mając możliwości bycia pouczo-
nym w sprawach bożych? temu odpowiadamy: obdarzony rozumem, posiadający 
doświadczenie – można by powiedzieć od łona matki – łona, w którym jest gorąc 
i zimno, suchość i wilgoć, które są niejako symbolem mroków tego świata, płód uzy-
skuje zdolność poznania w stanie przyszłym; przypomina sobie i przeżywa odczucia, 
których doświadczył w łonie matki, gdzie miał okazję po części uczestniczyć w przypa-
dłościach stanu obecnego. co więcej, widzi elementy całego świata, rozpościerające 
się przed nim, które pouczają go, pomagając mu w poznaniu doskonałym, które otrzy-

92   Grzegorz z nyssy, O dzieciach przedwcześnie zmarłych, dz. cyt., 36 (tłum. wł.). M. Przyszychowska 
tłumaczy ten fragment następująco: „U nowonarodzonego dziecka, które nie zna zła, któremu żad-
na choroba oczu duszy nie przeszkadza uczestniczyć w świetle, żyje zgodnie z naturą i nie potrzebu-
je oczyszczenia, by być zdrowe, ponieważ na początku [życia] nie ma w jego duszy żadnej choroby”.
93   „dusza, która nie zakosztowała cnoty, pozostaje wprawdzie wolna od nieszczęść, będących skut-
kiem zła [...], jednak na początku ma udział w owym życiu, które wcześniej określiliśmy jako po-
znanie i uczestnictwo w bogu. Ma ten udział jednak o tyle, o ile może go mieć jako dziecko [nowo 
narodzone, przedwcześnie zmarłe] aż do chwili, kiedy wzrośnie dzięki kontemplacji bytu, stającej 
się dla niego jakby właściwym pokarmem; wtedy też będzie w stanie przyjąć więcej, uczestnicząc 
obficie w tym, który jest bytem ze swej istoty [bóg]”. Grzegorz z nyssy, O dzieciach przedwcześnie 
zmarłych, dz. cyt., 39.
94   W takim sensie to greckie słowo zastosowane jest w Liście św. Pawła do Filipian: „bracia, ja nie 
myślę, że już to osiągnąłem. ale jedno czynię: zapominając o tym, co poza mną, usilnie podążam 
ku temu, co przede mną, biegnę naprzód po nagrodę w niebie, dokąd wzywa bóg w chrystusie Je-
zusie” (flp 3, 13–14); por. J. daniélou, Le traite „Sur les enfants morts prématurément” de Gregoire 
de Nysie, [w:] „Vigiliae christianae”, 1966, nr 20, s. 176–177.
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muje z góry; przeprowadza refleksję i szybko dochodzi do poznania życia przyszłego 
i równocześnie do poznania boga, stworzyciela wszystkich rzeczy95.

Epektaza Grzegorza z  Nyssy jest zatem rozwinięta przez Kosmasa Indiko-
pleustesa w bardzo oryginalny sposób. Według jego myśli, każdy embrion lub 
płód doświadcza – nawet podczas swojego bardzo krótkiego życia w przestrzeni 
wewnętrznej łona swej matki – czegoś, co stanowi potem bazę wyjściową dla dal-
szego wzrostu: jeśli nie dane mu było dopełnić go tu, na ziemi, to Bóg umożliwi 
mu dokończenie dzieła w życiu przyszłym.

3. Podsumowanie

Podsumowując, rozwój myśli teologicznej na  temat eschatologicznego losu 
dzieci i płodów nie chrzczonych podążył na chrześcijańskim Wschodzie w nie-
co innym kierunku, niż na Zachodzie. Inne rozumienie skutków grzechu pierwo-
rodnego oraz większe uwypuklenie tych cytatów biblijnych, które mówią o Bożej 
życzliwości względem dzieci pozwoliły na spojrzenie z większą nadzieją na  ich 
przyszły los. Jakkolwiek trzeba równocześnie stwierdzić, że były to jedynie opinie 
teologów, które nie zostały ubrane w formę jakichś bardziej oficjalnych wypowie-
dzi wspólnoty Kościoła. Uderza pokora ojców wschodnich, którzy w wielu miej-
scach podkreślają swoją niemożność zbadania wszelkich tajemnic Bożych. Dla-
tego zachowują się z oni wielką przezornością, zdając sobie sprawę, że wkraczają 
na teren jedynie pewnych intuicji wiary, nie zaś pewników. Równocześnie wzrok 
skierowany mają nie na  ludzkie zasługi, za które człowiek mógłby być w przy-
szłym świecie „nagrodzony”, ale na nieskończoną miłość Boga, którego wolą jest, 
by nie zginęło żadne z „tych małych” (por. Mt 18, 14).

95   Kosmas Indikopleustes, Topographia christiana, VII, 78–79; (tłum. wł.) za: cosmas Indicopleu-
stes, Topographie chrétienne, dz. cyt., s. 141.
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Pogrzeb nienarodzonego 
 – między bólem straty a zobowiązaniem

Aktywny do  dziś duszpastersko we  Wrocławiu studwuletni ks.  Franciszek 
Rozwód już w roku 1956, a więc w epoce najmroczniejszego komunizmu, dzia-
łał, wyprzedzając swoją epokę. Kiedy przy urodzeniu zmarły córki-bliźniaczki 
jego organisty, nie mówiąć nikomu innemu, zabrał go ze sobą, poszli do szpitala, 
otrzymali – co zakrawa na cud – ciała dzieci, które pochowali na obrzeżu jed-
nego z pobliskich cmentarzy. Kiedy matka dziewczynek zaczęła pytać o miejsce 
pochówku, ksiądz wskazał najpierw tylko na którym cmentarzu, a dopiero po la-
tach dokładne miejsce pochówku2.

I z prasowych doniesień z bieżącego roku: 13  lipca 2012 arcybiskup Alfonso 
Delgado, argentyński metropolita San Juan de Cuyo, poświęcił teren przeznaczo-
ny na cmentarz dla dzieci, które zmarły przed narodzeniem, w wyniku poronienia, 
lub pozbawiono je życia przez aborcję. Nowo poświęcony cmentarz jest pierwszym 
tego rodzaju miejscem w Argentynie, które zostało przeznaczone na pochówek nie-
narodzonych. Ma on pomieścić około 2200 nagrobków. Arcybiskup Delgado za-
sugerował, by każdemu dziecku, które zostanie pochowane na terenie nekropolii, 
nadać imię i postawić pomnik nagrobny, gdyż „ze względu jego godność jako istoty 
ludzkiej zasługuje ono na takie samo traktowanie, jak wszyscy inni ludzie”3.

Około 4 tys. abortowanych i porzuconych na śmietniku dzieci znalazła i pocho-
wała 74-letnia Pham Thi Cuong z wietnamskiej prowincji na północy kraju. Kobieta 
pewnego dnia na chodniku natknęła się przypadkowo na plastikową torbę z żyjącym 
jeszcze dzieckiem, ofiarą aborcji, którego nie udało się uratować. Od tamtej pory sta-
ruszka jeździ codziennie rowerem po okolicy w poszukiwaniu niechcianych, porzu-
conych i zabitych przed narodzeniem dzieci. Myje ich ciała, umieszcza w słoikach 
i chowa na lokalnym cmentarzu, aby, jak wyjaśnia „ich dusze odnalazły pokój”4.

1   Ks. Piotr Morciniec – profesor doktor habilitowany nauk teologicznych, dyrektor Instytutu nauk 
o rodzinie na Wydziale teologicznym Uniwersytetu opolskiego. 
2   relacja ustna Janusza olenieckiego.
3   Por. a bałaban, Miejsce pochówku dla nienarodzonych, „nasz dziennik”, 24.07.2012.
4   Por. Wietnam: kobieta pochowała 4 tys. ofiar aborcji, KaI, 31.08.2012.
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Powyższy obraz praktyk funeralnych dotyczących nasciturusów można jesz-
cze bardziej skomplikować, kiedy przedmiotem analiz uczynimy sytuacje, w któ-
rych złożone okoliczności sprawiły, że kobieta nosząca dziecko zdecydowała się 
na jego zabicie w ramach przerywania ciąży, a następnie chciałaby ciało martwe-
go dziecka pogrzebać. Naturalne poronienie, śmierć przed urodzeniem i abor-
cja są sytuacjami moralnie radykalnie odmiennymi. Tym, co je łączy, są zwłoki 
dziecka, które z takich lub innych przyczyn nie żyje.

Wszystkie powyższe scenariusze są bardzo rożne, a  łączy je  jedno przeko-
nanie  –  człowiek po  śmierci ma  prawo do  pogrzebu, który jest wyrazem sza-
cunku dla zmarłego. Nawet intuicyjnie czujemy, że w tych przypadkach istnieją 
moralne zobowiązania wynikające z pietyzmu, a dotyczące martwego ludzkie-
go ciała. Jak w przypadku każdego innego człowieka, tak i tu wyraźnie docho-
dzi do  głosu obowiązek pogrzebu, a  z  perspektywy najbliższych  –  prawo naj-
bliższych do pochowania ciała. W ostatnim przypadku pojawią się dwa warun-
ki dodatkowe – jeden merytoryczny, to znaczy, jeżeli ciało można zlokalizować 
(zwłaszcza w pierwszych fazach ciąży), drugi społeczny – jeśli bliscy są zaintere-
sowani ciałem, bo mimo powinności pojawiają się tu różne reakcje. Przy tym na-
leży na początku z radością stwierdzić, że na polu praktyk funeralnych dotyczą-
cych nienarodzonych dokonały się ważne zmiany mentalne, przede wszystkim 
dlatego, że wreszcie społecznie i prawnie uznano prawo rodziców do pogrzebu 
ich dziecka, także nienarodzonego lub martwo urodzonego.

Źródłowo podchodząc do  problematyki, należy stwierdzić generalny 
do  niedawna niedobór opracowań etycznych zagadnienia pietyzmu wobec 
zwłok płodu5, zaś w  fachowych i  społecznych dyskusjach był to  temat tabu. 
Współcześnie generalnie akceptuje się (przynajmniej teoretycznie) zasadę, 
że  zwłokom ludzkiego płodu przysługuje ten sam szacunek i  godne podej-
ście, jak zwłokom człowieka dorosłego6. Dotychczasowy stan rzeczy sprawia 
jednak, że w literaturze fachowej7 za nowe obszary w problematyce podejścia 
do zwłok uchodzi m.in. kwestia pochówku poronionych płodów i martwo uro-
dzonych noworodków.

Nic więc dziwnego, że sprawa pogrzebu poronionych spontanicznie, abor-
towanych oraz martwo urodzonych embrionów i płodów jest poważnym pro-

5   na nieliczne istniejące zwróciłem uwagę w monografii na temat zwłok: Bioetyka personalistyczna 
wobec zwłok ludzkich, opole 2009.
6   P. Morciniec, Etyczne aspekty transplantacyjnej terapii chorób neurozwyrodnieniowych. Studi-
um teologiczno moralne, opole 2000, s. 246.
7   G. bockenheimer-Lucius, Zum Umgang mit dem menschlichen Leichnam in der Medizin, [w:] Tod 
und toter Körper. Der Umgang mit dem Tod und der menschlichen Leiche am Beispiel der klinischen 
Obduktion, d. Groß, a. esser, h. Knoblauch, b. tag (hg.), Kassel 2007, s. 160.
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blemem, na  który zwrócono uwagę w  ostatnich latach8. Postuluje się m.in. 
troskę „o godny pochówek, co wyklucza utylizację ciał embrionów i płodów 
wraz z innymi odpadami medycznymi. Szczególnie w tej ostatniej kwestii po-
jawia się konieczność wypracowania takich form obchodzenia się z martwy-
mi embrionami i  płodami, które odpowiadałyby należnemu im  poszanowa-
niu”9. Praktyczne znaczenie uregulowania tego problemu wynika m.in. z na-
gannego faktu bezdusznego utylizowania tego „materiału biologicznego” lub 
wykorzystywania poronionych i nieżywych embrionów w przemyśle kosme-
tycznym oraz farmaceutycznym10. Konsekwencje uprzemysłowienia abortowa-
nych ciał są w wymiarze społecznym poważne: następuje zanik pietyzmu wo-
bec zwłok ludzkiego embrionu i traktuje się je prawie wyłącznie jako „materiał 
do produkcji...”11. Znane mi regulacje z różnych cywilizowanych krajów doty-
czące „pochówku” płodowego niekoniecznie uwzględniają podnoszone wyżej 
szczytne postulaty.

Z kolei sama celebracja pogrzebu niesie ze  sobą wielowymiarowe przesła-
nie. Badając od  lat problematykę zwłok ludzkich i  godnego obchodzenia się 
z  nimi12, odkrywam, że  sprowadzanie problematyki pochówków do  jedne-
go aspektu stanowi zubożenie nie tylko bogactwa samego aktu pogrzebu, lecz 
także (a może przede wszystkim) ogranicza oddziaływanie „ostatniej posługi” 
na otoczenie społeczne. Próbując uporządkować ową wielopłaszczyznowość, na-
leży wydobyć i zbadać wymiar: kulturowy pogrzebu, symboliczny, pogłębiający 
poprzedni – wymiar religijny, ponadto wymiar terapeutyczny i moralny. Celo-
wo na ostatnim miejscu umieszczam aspekt moralny, ponieważ traktuję go jako 
punkt dojścia. Kolejne wymiary wyznaczają też strukturę tekstu, która poprze-
dzona zostanie szkicowym przedstawieniem stanowiska Kościoła w tej kwestii, 
a zakończona postulatem integralności podejścia.

8   np. I.-d. Kennerknecht, Vom Umgang mit fehl- und totgeborenen Kindern im Krankenhaus. Fall- 
bericht, „Zeitschrift für medizinische ethik”, 1999, Vol. 45, s. 71–76; K. baumgartner, Tote neuge-
borene Kinder. Plädoyer für eine menschenwürdige Bestattung und einen angemessenen Beistand 
in der Trauer, „Zeitschrift für medizinische ethik” 2005, Vol. 51, h. 2, 165–171; K. schäfer, Stillgebo-
rene Kinder. Erfahrungen und Empfehlungen eines Klinikseelsorgers, „Zeitschrift für medizinische 
ethik”, 2005, Vol. 51, h. 2, s. 174–177.
9   M. Machinek, Szacunek dla życia i śmierci człowieka w okresie prenatalnym, „Medycyna Prak-
tyczna”, 2008, nr 3, s. 154.
10   dokumentacja tej kwestii na gruncie polskim: www.szczepienia.prv.pl/strona8.html (15.03.2009).
11   e. boné, Les greffes intracérébrales de tissu fœtal. Une nouvelle aporie éthique, „revue théolo-
gique de Lovain”, 1990, vol. 21, s. 324.
12   stąd wiele z przedstawionych w niniejszym przedłożeniu tekstów i treści można znaleźć w mo-
ich dwu opracowaniach monograficznych: Bioetyka personalistyczna wobec zwłok ludzkich, opole 
2009 (zwłaszcza rozdz. II) oraz Ostatnia posługa wobec martwego ciała, Wrocław 2010. 



102 ks. Piotr Morciniec

1. nauczanie Kościoła katolickiego o pogrzebach nienarodzonych

Podbudowę doktrynalną obchodzenia się z poronionymi ciałami znajdujemy 
w dokumentach Magisterium. Zagadnienie to werbalizuje Instrukcja o szacunku 
dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae, 
ustalając zasady etyczne: „Zwłoki embrionów lub płodów ludzkich, pochodzące 
z dobrowolnego lub niedobrowolnego przerywania ciąży, powinny być uszano-
wane tak jak zwłoki innych istot ludzkich. W szczególności nie mogą być przed-
miotem okaleczenia i  sekcji zwłok, jeśli nie stwierdzono ich śmierci, oraz bez 
zgody rodziców lub matki. [...] Tak w przypadku martwych płodów, jak i zwłok 
osób dorosłych, jakakolwiek praktyka handlowa musi być uznana za niegodziwą 
i powinna zostać zabroniona” (DV I, 4).

Takiemu stanowisku wtóruje Karta Pracowników Służby Zdrowia, określa-
jąc szczególne obowiązki wobec martwych płodów pochodzących z przerwania 
ciąży. Zwięzłość sformułowań tłumaczy się traktowaniem embrionu na  równi 
z człowiekiem urodzonym (w życiu i w śmierci): „Płodowi już umarłemu należ-
ny jest szacunek właściwy zwłokom ludzkim. Zakłada to, że nie można niszczyć 
go  jak jakiegokolwiek odpadku. W granicach możliwości powinien być odpo-
wiednio pogrzebany” (KPSZ 146).

Nadrzędna teza dotycząca pogrzebu mających się narodzić jest jednoznacz-
na: na  życzenie rodziców zmarłe embriony, płody i  noworodki, niezależnie 
od  wieku i  wagi, mają być grzebane według rytów kościelnych na  katolickich 
cmentarzach. Pragnienie ochrzczenia dzieci ze  strony rodziców legitymizuje 
taką możliwość (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1183 § 2). Prawo do pogrze-
bu wynika z faktu bycia człowiekiem, co zobowiązuje do godnego obchodzenia 
się z martwym ciałem nasciturusa lub martwego niemowlęcia.

W czasach wcześniejszych niż cytowane teksty pojawiła się ponadto ciekawa 
wypowiedź dykasterii watykańskiej na temat zwłok płodów, dotycząca krema-
cji. Niedługo po dopuszczeniu kremacji zwłok przez Stolicę Apostolską, jeden 
z kapelanów szpitalnych zwrócił się do Kongregacji Nauki Wiary m.in. z pyta-
niem: „Ludzkie płody poniżej 17. tygodnia ciąży –  spośród których wiele jest 
ochrzczonych [...] rzadko są grzebane, lecz na ogół poddaje się je kremacji. Czy 
ta praktyka powinna być istotnie potępiona zgodnie z podstawowymi zasada-
mi moralności?”. Kongregacja sformułowała 7 marca 1967 roku Opinię w spra-
wie kremacji zwłok13, w której podjęto interesującą nas kwestię pogrzebu pło-
dów ludzkich. Odpowiedź była jednoznaczna: „Jeśli istnieje rozumna przyczy-
na, która nie pozwala na pochówek płodu lub członków ciała ludzkiego, to ze 

13   omówienie: Z. suchecki, Kremacja w kulturach świata, Kraków 2009, s. 124.
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strony [...] Kongregacji Nauki Wiary nie ma żadnego sprzeciwu wobec krema-
cji”. Takie stanowisko potwierdziło potrzebę i preferowanie pochówku nienaro-
dzonych, a także tezę, że w określonych sytuacjach Kościół nie jest obiektywnie 
przeciwny spalaniu ludzkich zwłok.

Monograficznym głosem eklezjalnym na ten temat jest dokument o wymow-
nym tytule Gdy śmierć stoi na początku, wypracowany przez Kościół niemiecki, 
w całości poświęcony tej tematyce14. Zawarto w nim nie tylko część teoretyczną15, 
lecz także wskazówki dla osób towarzyszących, teksty do modlitwy i do wykorzy-
stania w liturgii i adresy kontaktowe instytucji pomocowych oraz teologiczne roz-
ważania na temat chrztu i zbawienia dzieci nieochrzczonych16. Autorzy dokumen-
tu domagają się zagwarantowania ze strony ustawodawcy godnego pochówku tak-
że w przypadku życzenia jednego z rodziców oraz w sytuacji aborcji.

Także Kościół katolicki w Polsce zabrał głos w sprawie embrionów i płodów, 
które zmarły przed urodzeniem. Wypowiedź dotyczyła rodzin dotkniętych do-
świadczeniem poronień, ale wybrzmiało w niej zatroskanie o godne potraktowa-
nie zarówno zwłok ludzkich, jak i bólu po stracie ukochanego dziecka. Ponieważ 
jest to pierwsza – i na ile mi wiadomo, jedyna – wypowiedź Kościoła polskiego 
dotycząca tej problematyki, przytaczam interesujący fragment dosłownie. Naj-
pierw naszkicowany zostaje kontekst społeczny i emocjonalny poronień sponta-
nicznych oraz zobowiązania moralne różnych podmiotów medycznych i admi-
nistracyjnych. Następnie Episkopat wyraźnie formułuje prawa bliskich oraz wy-
magania pod adresem odpowiedzialnych podmiotów: 

natomiast ich [najbliższych – uzup. P. M.] niezbywalnym prawem jest pożegnać, 
opłakiwać i pochować to dziecko. to są światowe standardy. dziecko należy do ro-
dziny! rodzina ma prawo do pomocy duszpasterzy w zorganizowaniu godnego po-
chówku, a także życzliwego przyjęcia jej prośby o wydanie ciała dziecka przez odpo-
wiednie władze szpitalne. apelujemy o ludzką wyobraźnię17.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że  z  katolickiego punktu widzenia nie 
czyni się różnicy między płodem naturalnie zmarłym, płodem abortowanym 

14   sekretariat der deutschen bischofskonferenz, Wenn der Tod am Anfang steht. Eltern trauern 
um ihr totes neugeborenes Kind – Hinweise zur Begleitung, Seelsorge und Beratung (3. Juni 2005), 
bonn 2005.
15   dokument nie pozostawia wątpliwości: „bei tot- und fehlgeburten aber handelt es sich um ei-
nen verstorbenen Menschen [...]. Ihnen gebührt daher unabhängig von Größe oder Gewicht eine 
würdige bestattung, die vom Gesetzgeber sicherzustellen ist”. tamże, s. 35.
16   Komentarz do dokumentu: K. baumgartner, Tote neugeborene Kinder..., art. cyt., s. 166–171.
17   episkopat Polski, List pasterski Otoczmy troską życie człowieka na niedzielę Świętej rodziny, Ja-
sna Góra 2008.
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oraz człowiekiem zmarłym po urodzeniu. Warunkowość pogrzebu uzależniona 
jest m.in. od wykonalności tej czynności, choćby ze względu na mikroskopijne 
rozmiary zwłok we wczesnych fazach ciąży.

2. Kultura ludzka – kultura grzebania

Głęboko zakorzeniona postawa traktowania ciała ludzkiego z  szacunkiem 
dochodziła do głosu we wszystkich okresach historycznych i we wszystkich kul-
turach. Cześć i  szacunek oddawane zwłokom oparte są na wierze w to, że ży-
cie ludzkie jest wartością, a szczątki ludzkie symbolizują wartość, jaką stanowiła 
osoba ludzka za życia. Stosunek do zwłok rozgrywa się więc zawsze w określo-
nym kontekście kulturowym, w którym mieszczą się odpowiednie rytuały żało-
by, śmierci czy pożegnania.

Już badania prehistorii ludzkości pokazują, że  wyraźną cezurę oddzielającą 
człowieka od przedludzkich wyznacza m.in. grzebanie swoich zmarłych. Okazuje 
się, że pogrzeb był i jest zwyczajem ludzkim. Bowiem do znaczących cech iden-
tyfikujących człowieka i wyróżniających go wśród świata zwierząt (hominizacja) 
paleoantropolodzy zaliczają  –  poza samoświadomością, religijnością (świado-
mość transcendencji) – właśnie grzebanie swoich zmarłych18, które wskazywało 
m.in. na istnienie wyobrażeń dotyczących dalszego życia po śmierci. Od momen-
tu, kiedy jakiś gatunek przedludzki zaczynał grzebać swoich przodków, trakto-
wany był klasyfikacyjnie jako ludzie. Dlatego pogrzeb uchodzi za pierwotny, ele-
mentarny wyraz ludzkiej kultury, który od zawsze był związany z  rytem i  reli-
gią. Wszystkie cywilizacje, bez wyjątku, przykładały się do konserwacji pozosta-
łości po człowieku. Rytuał pogrzebowy albo inna forma zajmowania się zwłoka-
mi traktowane są jako przejaw religijności pierwotnej, czasem jako wyraz kultu 
zmarłych. Jeżeli więc w XXI wieku niektórzy chcą odchodzić od pochówku ciał 
zmarłych, to czy nie należy z tego wyciągać wniosku o powstawaniu społeczności 
post-ludzkiej, która traci cechy ludzkie, a więc o degeneracji naszej cywilizacji?

Jak zmieniała się ludzkość, tak też zmieniały się zwyczaje pogrzebowe i kul-
tura funeralna. Grzebanie oznaczało jednak scenariusz działania dotyczący na-

18   W ten kontekst wpisują się dyskusje dotyczące pochówku u neandertalczyka, przy czym proble-
mem jest przede wszystkim interpretacja znalezisk, tj. określenie pewnych „wyznaczników” inten-
cjonalnego pochówku. Wśród specjalistów dominuje pogląd o powszechnym praktykowaniu przez 
reprezentantów tego gatunku grzebania swoich zmarłych. czy jest to świadectwo wierzeń, pozo-
staje do dowiedzenia, wskazuje natomiast na pewno na istnienie emocjonalnej więzi ze zmarłym. 
omówienie i prezentacja znalezisk grobów neandertalczyka: W. nowaczewska, a. hałuszko, Po-
chówek neandertalczyka, [w:] Problemy współczesnej tanatologii, red. J. Kolbuszewski, t. 9, Wro-
cław 2005, s. 259–266.
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rodzonych, natomiast zapisów o takich rytuałach w odniesieniu do fazy przed-
urodzeniowej, a nawet do martwych noworodków nie spotkałem. Brak ugrunto-
wania takiej praktyki w kulturze chrześcijańskiej wynikał z przeszkody w postaci 
braku chrztu takich dzieci, a więc podstawy do ich religijnego pochówku.

Nie ulega też wątpliwości, że  postępy medycyny, zwłaszcza embriolo-
gii, przyczyniły się do wzrostu świadomości dotyczącej „ludzkiego charakte-
ru” pozostałości po  poronieniu, gdyż raczej w  takich kategoriach traktowa-
no zwłoki płodu poronionego (niezależnie od przyczyny). Bez przesady moż-
na aktualną praktykę pochówku zwłok płodowych i  noworodków traktować 
jako przełom kulturowy w praktyce funeralnej, który zaznacza się jakościową 
przemianą mentalności społecznej. Współczesne podejście do pochówku dzie-
ci zmarłych w okresie łonowym jest kulturowo związane ze wzrostem świado-
mości personalistycznej i z rozciągnięciem jej także na okres prenatalny. Bra-
kiem konsekwencji jest jednak w tym przypadku równoczesna akceptacja zabi-
jania nienarodzonych, gdzie jakoś zapomina się o człowieczym statusie płodu 
czy embriona.

Drugi ewenement kulturowy dotyczy istnienia odwrotnej tendencji w po-
równaniu z pochówkami urodzonych. U tych ostatnich coraz częściej rezygnuje 
się z „normalnego” pogrzebu, stosuje się zabiegu o wysokim stopniu anonimo-
wości (np. lasy spokoju, rozsypanie prochów). W przypadku ciał zmarłych dzie-
ci narasta zjawisko domagania się pogrzebu, troski o jego pełną oprawę, a także 
świadomej i zamierzonej personalizacji zmarłego dziecka. Wyrazem tej tenden-
cji są: nadanie imienia, unikanie tablic nagrobnych N. N., bogaty opis czasu, 
który dziecko przeżyło w łonie matki (np. na stronach internetowych dedyko-
wanych „aniołkom”). W związku z powyższym rodzi się szereg pytań: czy „znu-
dzenie” rytuałami pogrzebowymi nie ma tu miejsca? czy bliscy nienarodzonego 
lepiej rozumieją religijne obrzędy pogrzebowe niż inni chrześcijanie? czy wieki 
zaniedbań w grzebaniu nienarodzonych uruchomiły tę mocną tęsknotę za usza-
nowaniem ich martwych ciał? czy personalistyczna świadomość – tak rozwinię-
ta w czasach współczesnych – znalazła w traktowaniu martwych ciał nienaro-
dzonych swoją identyfikującą ogniskową? Odpowiedź na nie, to najpewniej za-
danie na przyszłość.

3. symboliczność gestu i przesłania

Sytuacja w  Polsce w  odniesieniu do  postępowania ze  zwłokami poronionych 
płodów, embrionów i dzieci martwo urodzonych, powoli, ale systematycznie ulega 
zmianie na lepsze. Wartym odnotowania wydarzeniem na tej drodze, był pierwszy 
pogrzeb dzieci nienarodzonych, który odbył się 18 października 2005 roku w War-
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szawie19. Złożyły się nań nabożeństwo żałobne w kościele pw. św. Katarzyny, a na-
stępnie przeniesienie szczątków do grobu na cmentarzu parafialnym. Jaki cel przy-
świecał organizatorom – poza samym pogrzebaniem ciał – wyjaśnili na plakatach: 
„Jest to pierwszy zbiorowy pogrzeb dzieci, których ciała udało się uchronić przed 
zbezczeszczeniem. Codziennie wiele ciał dzieci zmarłych w  wyniku tzw. aborcji, 
poronienia lub innych przyczyn ginie bez śladu. Często trafiają na  śmietnik lub 
do ścieków, wykorzystywane są również do eksperymentów i w przemyśle. W po-
czuciu odpowiedzialności i poszanowania dla godności osoby ludzkiej pragniemy 
zapewnić im godny pochówek”20. Ten pogrzeb, o charakterze symbolu, zainicjował 
dyskusję medialną, ale także zmobilizował wielu ludzi oddanych sprawie, zarówno 
do podobnych pogrzebów w innych miastach, jak i do systematycznej troski o grze-
banie nienarodzonych i martwo urodzonych, także bez manifestowania tego faktu.

Wydaje się, że w przypadku pietystycznego podejścia do zwłok najmłodszych 
właśnie rozwijająca się praktyka pochówku wpłynęła na mentalnościowe zmia-
ny oraz na  skuteczne działania ustawowe, których zwieńczeniem było objęcie 
ciał płodowych pojęciem „zwłoki ludzkie” i zagwarantowanie im analogicznej 
ochrony21. Mamy więc do czynienia z wprowadzaniem zmian w kulturze fune-
ralnej przy pomocy działań symbolicznych o charakterze publicznym.

W procesie zmiany mentalności istotne znaczenie przypada także zadekre-
towanemu obowiązkowi wystawienia aktu zgonu dla dzieci martwo urodzonych 
(w  różnych fazach rozwojowych). Nie tylko pozostaje po  nienarodzonym ślad 
w dokumentach urzędowych, znika anonimowość – ten nienarodzony, który bar-
dzo krótko żył, był konkretnym człowiekiem i ma prawo być pochowany, lecz tak-
że uznaje się uprawnienie najbliższych do jego pochowania. W ten sposób prak-
tycznie potwierdza się potraktowanie poronionego lub obumarłego ciała jako 
zwłok człowieka z wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Z uczciwości dodajmy 
jednak, że próba wyegzekwowania uprawnień osieroconych rodziców do pochów-
ku zmarłego dziecka nadal niejednokrotnie natrafia na poważne przeszkody.

Płaszczyzn symbolicznych jest niewątpliwie kilka. Kolejna dotyczy symbo-
licznych grobów – realnych i wirtualnych. Można je traktować jako „miejsce ża-
łoby” po dziecku, którego się nigdy nie widziało, nie dotknęło, nie pożegnało. 
Powstaje jednak pytanie, czy chodzi wyłącznie o wymiar terapeutyczny takie-
go grobu, czy też jest tu obecna symbolika głębsza – poszukiwanie materialnej 

19   organizatorką była Maria Magdalena bienkiewicz z fundacji „nazaret”.
20   Warszawa: Zbiorowy pogrzeb nienarodzonych dzieci, e-KaI, 20.10.2005. www.ekai.pl/wydarze-
nia/x10161/ warszawa-zbiorowy-pogrzeb-nienarodzonych-dzieci (21.08.2013).
21   rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku zmieniające rozporządze-
nie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, dz.U.07.1.10, www.mz.gov.pl/
wwwmz/index?mr= m037613801&ms=376&ml=pl&mi=380&mx=0&mt=&my=380&ma=07539.
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obecności dziecka, której nie było dane doświadczyć. I wreszcie nadanie imienia, 
które zostaje wyryte w kamieniu nagrobnym, także posiada głęboką wymowę 
symboliczną – Bóg zna każdego człowieka po imieniu i tak też traktuje to swoje 
dziecko. Religijna warstwa tego symbolicznego gestu nie przeszkadza w niczym 
terapeutycznej wartości imienia dla osieroconych bliskich.

Symboliczne pogrzeby, w czasie których nie chowano żadnego martwego cia-
ła, ale starano się nagłośnić naganną praktykę faktycznego znieważania zwłok 
płodowych jako „materiału do utylizacji”, należy odróżnić od innego wymiaru 
symboliczności realnego pochówku ciała dziecka nienarodzonego. Mamy to do 
czynienia w dwoma wymiarami symboliki: pozareligijnym i religijnym. Ten dru-
gi realizuje się wprost w akcie religijnym, natomiast możliwe są także świeckie 
pogrzeby, których symbolika odwołuje się do – adekwatnego do faktu bycia czło-
wiekiem – potraktowania zwłok, a więc do ich złożenia w ziemi.

Jak odmienna jest ta symbolika, pokazuje ewolucja łacińskiej nazwy miejsca po-
chówku. Znana ze starożytności pogańska nazwa „nekropolia”, czyli miasto zmar-
łych, została w  chrześcijaństwie zastąpiona przez „cmentarz” (łac. coemeterium), 
czyli miejsce czasowego przebywania, na podobieństwo sypialni, do której wchodzi 
się wieczorem, aby rano wstać („z martwych wstać”) i wyjść22. Nie jest to jedynie od-
mienność terminologiczna, lecz przede wszystkim inne przesłanie antropologiczne 
i światopoglądowe. Stąd w symbolice chrześcijańskiej pogrzeb „mającego się naro-
dzić” jest i wyrazem nadziei, i wiary w wieczność życia człowieka, ale w równej mie-
rze wymownym potwierdzeniem, że to jest człowiek, że skoro bronimy jego życia 
od poczęcia, to też grzebiemy go z „wszelkimi honorami” przysługującymi człowie-
kowi. Taka religijna konstatacja odsyła nas wprost do wymiaru religijnego.

4. Pogrzeb – przejaw religijności?

Jak powiedziano wyżej, pogrzeb ciała dziecka ma nie tylko świeckie znacze-
nie godnościowe, lecz także religijne – to dziecko zostało wezwane przez Boga 
do  życia wiecznego, zaś pochówek jest wyznaniem niezniszczalności miłości 
i nadziei płynącej z wiary23. Stąd istotne jest wyeksponowanie wymiaru religijne-
go pogrzebu, gdyż współczesne przemiany w kulturze funeralnej wyraźnie wska-
zują na radykalne zsekularyzowanie obrzędów, a przynajmniej na odarcie prak-
tyk pogrzebowych z wymowy i znaczenia chrześcijańskiego. Przy takim podej-

22   d. Gącik, Kremacja czy grzebanie ciał zmarłych?, „obecni”, 2007, nr 15; www.obecni. net.pl/in-
dex.php?page=news&kid=5&pkid=29&ppkid=31&nid=42 (21.08.2013).
23   G. L. Müller, „Vom Umgang mit fehl- und totgeborenen Kindern im Krankenhaus”. Theologisches 
Kommentar zum Fallbericht, „Zeitschrift für medizinische ethik”, 1999, Vol. 45, h. 1, s. 79.
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ściu, które diagnostycznie nazywam „powrotem do pierwotnej symboliki żywio-
łów”24, skoro tradycyjna symbolika chrześcijańska okazuje się dla wielu dekla-
ratywnie wierzących pustką znaczeniową, rozwiązaniem alternatywnym byłoby 
na przykład przetworzenie zwłok zmarłego dziecka na diament, aby „na złudną 
wieczność” zachować go przy sobie.

Jeżeli zmieniają się sposób pochówku i traktowanie martwego ciała, jest to po-
średni symptom zmiany religijności danego społeczeństwa. Z praktyczną odsłoną 
tej tezy spotkałem się w dokumentach Episkopatu Niemiec, w których poszukiwa-
no odpowiedzi chrześcijańskiej na nowe trendy funeralne, a następnie także w wy-
siłkach komisji liturgicznej naszego episkopatu zmierzających do dopasowania ob-
rzędów pogrzebowych do realiów życia. Okazało się, że trzeba szybko reagować, 
bo nie mamy odpowiednich „narzędzi” religijnych do nowych praktyk. Konfron-
towana z realiami część duchownych, pozbawiona odpowiednich obrzędów i for-
mularzy liturgicznych, wykonywała praktyki dalekie od ducha naszej religijności.

W odniesieniu do nienarodzonych do dziś nie mamy adekwatnego rytu po-
grzebowego, oddającego specyfikę pogrzebu dziecka zmarłego przed porodem 
lub martwo urodzonego25. W  przypadku mszy za  tych zmarłych duszpasterze 
pytają wprost: jak formułować intencje mszalne  –  czy tylko za  zmarłe dzieci, 
za  osieroconych rodziców? Na  ile możliwe są  adaptacje tekstów liturgicznych 
do specyficznej sytuacji pogrzebu dziecka poronionego? Z jakich tekstów korzy-
stać przy obchodzie Dnia Dziecka Utraconego? Jak w homilii mówić o zbawie-
niu tych dzieci i czy należy za nie pokutować? Część z pytań wyjaśniła się w wy-
kładzie o zbawieniu dzieci bez chrztu, ale „stara teologia”, która widziała w braku 
chrztu niepokonalny problem, nadal domaga się przepracowania.

Uzasadnienie dla pochówku motywowanego religijnie odnajdujemy w po-
stawie określanej mianem pietyzmu wobec martwego ludzkiego ciała. Teologia 
odwołuje się do stworzenia człowieka (także cieleśnie) na obraz Boga, do praw-
dy o ciele jako świątyni Boga, a ostatecznie do wzoru Zbawiciela, który dopiero 
„zasiany w ziemię” powstał do nowego życia. Wszystkie te prawdy teologiczne 
znajdują swoje zastosowanie także w pochówku nienarodzonych, natomiast po-
jawiające się trudności aplikacyjne, a  czasem interpretacyjne mogą okazać się 
szansą dla refleksji Kościoła nad prawdą o przemijalności i nad wymową religij-
nych praktyk pogrzebowych.

24   szeroko zob. P. Morciniec, Bioetyka..., dz. cyt., rozdz. II, par. 4. 
25   Jeden z fachowców stwierdza: „w odniesieniu do dzieci młodszych, w tym także zmarłych przed 
urodzeniem (niezależnie od tygodnia ciąży, w którym śmierć nastąpiła), należy stosować obrzędy 
przewidziane w rytuale” (P. Majer, Kilka uwag na temat pogrzebu dzieci, www.dlaczego.org.pl/po-
grzeb/98-kilka-uwag-na-temat-pogrzebu-dzieci.html, 21.08.2013). Problem w tym, że słabo oddają 
one specyfikę pochówku dzieci poronionych. 
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Skoro pogrzeb nienarodzonego jest wydarzeniem religijnym, warto też zapy-
tać o kwestię w pewnym tylko sensie techniczną – o miejsce pochówku. Generalnie 
zwłoki płodu lub niemowlęcia można pochować w oddzielnym grobie, w grobow-
cu (mogile rodzinnej) albo w specjalnym wspólnym grobie dla nienarodzonych lub 
narodzonych martwo. Ceremonie żałobne odbywają się w kręgu najbliższej rodzi-
ny (prywatnie), publicznie, a nierzadko także jako liturgia ekumeniczna26. Wśród 
rozwiązań nie brak też ciekawych impulsów, jak na przykład pochowanie dziec-
ka w  istniejącym grobie dorosłego zmarłego. Wtedy wymaga się wyrażenia zgo-
dy na pochówek zarówno przez krewnych zmarłego, w którego grobie ma być po-
grzebane dziecko, jak i rodziców martwego dziecka. Ponadto autorzy proponują, 
aby na grobie osoby dorosłej dostawić płytę ceramiczną z napisem „dodatkowo po-
chowany” (Beigelegt), aby umożliwić nieanonimowe pogrzebanie martwych dzieci. 
Takie rozwiązanie miałoby zagwarantować godny pogrzeb najmłodszym zmarłym 
i umożliwić niemajętnym rodzicom posiadanie grobu swojego dziecka27.

5. Żałoba rozpoczyna się od pożegnania ciała i pogrzebu  
(wymiar terapeutyczny)

Badając terapeutyczną wartość pogrzebu, odkrywamy, że stoi za nią wymow-
na motywacja religijna: „wszyscy ludzie, także po śmierci, należą do wspólnoty 
wierzących”, a ponieważ rodzice, którzy stracili dziecko, zazwyczaj nie otrzymują 
wsparcia społecznego, chrześcijanie są do niego szczególnie zobowiązani. Zwra-
ca uwagę, że zagadnienie zwłok dziecka i ich pochówku najczęściej asocjowane 
jest właśnie z problemem żałoby po stracie dziecka, co jest zrozumiałe, ale spra-
wia, iż  akcent pada przede wszystkim na  osieroconych rodziców, zaś pogrzeb 
dziecka częściej omawiany jest jako jeden z  rytuałów wspierających. Potwier-
dza się więc teza, że w tym wymiarze zagadnienie pogrzebu płodu lub martwego 
dziecka pojawia się raczej na marginesie zagadnienia żałoby28.

Z drugiej strony, jeżeli ewangeliczna scena o  uczniach idących do  Emaus 
(Łk  24, 13–35) jest  –  jak twierdzą niektórzy  –  scenariuszem terapeutycznym 
przepracowania straty, a dokładniej towarzyszenia w żałobie po stracie człowie-
ka, to nie może ujść uwadze, że rozgrywa się ona po naocznym przekonaniu się 

26   K. baumgartner, Tote neugeborene Kinder..., art. cyt., s. 168.
27   K.-s. saternus, r. fuellmich, Beilegen eines totgeborenen Kindes (<500 g) – Vorwurf oder Auffor-
derung?, „ethik in der Medizin”, 1996, nr 1, Vol. 8, s. 21–23.
28   Znaczenie pogrzebu w procesie żałoby potwierdza ankieta wśród ponad 100 osieroconych ma-
tek – wszystkie oprócz jednej uznały go za bardzo ważny jako miejsce żałoby i możliwość pożegna-
nia. K. schäfer, Stillgeborene Kinder..., art. cyt., s. 175.
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uczniów, że on nie żyje, że byli na jego pogrzebie. Z takiej perspektywy warto 
wykorzystać potencjał leczniczy obecny w rytuałach – tu w pochówku martwego 
ciała dziecka – aby pomóc żałobnikom w sposób właściwy przepracować szcze-
gólnie bolesną stratę dziecka. W sytuacji śmierci dziecka we wczesnych fazach 
życia możliwość pogrzebu uwalnia bowiem nie tylko łzy, ale i emocje oraz rodzą-
ce się (najczęściej bezzasadne) poczucie winy, a patrząc perspektywicznie – daje 
lepsze perspektywy poprawnego przejścia procesu żałoby29.

W kierunku terapeutycznym zmierzają także działania grup samopomoco-
wych, na  przykład grupy „Ciąża bez szczęścia”30, która uprzytomniała potrze-
bę stworzenia ponadkonfesyjnego „miejsca pamięci” dla dzieci zmarłych przed 
urodzeniem i taką rolę stanowczo pełnią także wirtualne miejsca pamięci o „nie-
narodzonych”, zwłaszcza bez grobu31. W  niektórych miastach stworzono już 
miejsca pamięci dla poronionych płodów i martwo urodzonych dzieci, albo na-
wet groby szeregowe dla płodów „nie nadających się do pochówku”.

W aktualnych doniesieniach medialnych dotyczących zbiorowych (symbo-
licznych) i  rzeczywistych pogrzebów dzieci, które zmarły przed urodzeniem, 
zwraca się najczęściej uwagę na  stronę emocjonalną wydarzenia: ogromny ból 
straty dziecka, opłakiwanie śmierci i drogi wychodzenia z traumy związanej z sy-
tuacją „wiecznej brzemienności”. I dobrze, że – po długim okresie socjalistycz-
nego zmuszania do  bezduszności, kiedy nawet zwłok dziecka nie można było 
otrzymać, aby je pochować – wreszcie istnieje prawna i praktyczna możliwość za-
troszczenia się o opłakujących32. Praca z rodzicami po stracie prokreacyjnej wciąż 
na nowo potwierdza, że grób „mojego (naszego) dziecka” pełni rolę emocjonal-
nego miejsca oczyszczenia i opłakiwania. Warto jednak podkreślić, że sami osie-
roceni rodzice większy nacisk kładą na możliwość pożegnania się z dzieckiem, 
przytulenia martwego ciała niż na sam pogrzeb33. Wydaje się, że jest to stanowi-
sko w sytuacji, kiedy można było dziecko pochować i wtedy ocenia się, co było 
ważniejsze w procesie przepracowania straty. Radykalny brak takiej możliwości 
całkowicie zmieniał perspektywę i wyraźnie utrudniał wychodzenie z żałoby.

29   Wieloaspektowo omawia tę problematykę: I. barton-smoczyńska, O dziecku, które odwróciło się 
na pięcie, łomianki 2006.
30   selbsthilfegruppe regenbogen „Glücklose schwangerschaft” e.V. 
31   Zob. np. www.schmetterlingskinder.de: „dies ist eine besondere seite für eltern, welchen es ge-
nauso oder so ähnlich wie mir gegangen ist. eltern, die durch eine fehlgeburt, totgeburt, medizi-
nisch indizierten abbruch, eine frühgeburt, durch Krankheit, oder während oder kurz nach der Ge-
burt oder durch den plötzlichen säuglingstod ihr Kind verloren haben. Jeder von uns hat eine ande-
re erinnerung an seine Kinder. Viele nennen sie auch sternenkinder” (ze strony głównej).
32   Ponieważ tej problematyce będą poświęcone inne teksty w niniejszej publikacji, zagadnienie 
omawiam wyraźnie hasłowo.
33   Zob. wypowiedź matki w filmie Moje dziecko jest aniołem, reż. M. Górska, 2005.
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Analizując wcześniejsze postawy m.in. personelu medycznego wobec rodzi-
ców po starcie, odkrywamy, że grzebanie (a nawet utylizacja) poronionych płodów 
bez pokazywania ich rodzicom (matce) często nie wynikało ze złej woli, lecz raczej 
z chęci „oszczędzenia jej (im)” dodatkowego cierpienia. Kiedy okazało się, że dla 
właściwego przeżycia żałoby kontakt ze zwłokami nienarodzonego jest wielką po-
mocą, zaczęła się także zmieniać postawa odpowiedzialnych służb medycznych34.

6. Umarłych grzebać – zobowiązanie moralne

Moralna perspektywa, do  której obecnie przechodzimy, właściwie sytuuje 
wspomniane wyżej zobowiązanie do towarzyszenia w żałobie bliskim, którzy opła-
kują nienarodzone dziecko. Miniona epoka próbowała każdego z  nas znieczulić 
(i nierzadko relikty takich postaw spotykamy, także u ludzi Kościoła), ale zobacze-
nie na nowo wartości i Bożego nakazu grzebania ze czcią dziecka Bożego (niezależ-
nie od etapu życia, w którym odeszło) musi odrodzić w nas wrażliwość na ten – za-
korzeniony przecież w tradycji bardzo głęboko – uczynek miłosierdzia. Można spu-
entować tok rozumowania sentencją: „pokaż mi, jak obchodzisz się z ciałami zmar-
łych, szczególnie tych najsłabszych, a powiem ci, kim jesteś, ile w tobie człowieka”.

Ceremonię pochówku określa się, nie przypadkiem, „ostatnią posługą”... do-
myślnie: człowiekowi, którego grzebiemy. Ta  „służba” zmarłej osobie znajduje 
swoje zakotwiczenie w prawdzie o godności człowieka, w której także martwe 
ciało w jakieś mierze i w pewnym analogicznym sensie uczestniczy. Pomijając 
pojawiające się problemy dotyczące statusu martwego ciała ludzkiego, przeanali-
zujemy obecnie moralny wymiar praktyki pogrzebowej, kwalifikując takie dzia-
łanie jako istotne zobowiązanie moralne.

W sensie finalnym zwłoki „należą do ziemi”, a więc należy im zagwarantować 
odpowiedni pochówek35. Wymóg godnego pogrzebu wydaje się być pierwszym uni-
wersalnym zobowiązaniem, które kojarzone jest z właściwym podejściem do ludz-
kich zwłok. Obowiązek moralny pogrzebania zwłok ludzkich ma swoje naturalne 
uzasadnienie, które wyrasta z przekonania, że „to nie jest coś, lecz to był Ktoś”, że to 
nie materia, lecz ciało pozostające w kontekście osobowym, nawet jeżeli nie może-
my mówić adekwatnie o jego osobowej godności, bo już osobą nie jest.

Potocznie zwykło się mówić o  pewnych zobowiązaniach moralnych, jakie 
żywi mają względem zmarłych, dokładniej względem ich martwych ciał. Reflek-
tując jednak takie wypowiedzi, należy zauważyć, że wprowadzają one do odnie-

34   d. tausch-flammer, L. bickel, Wenn ein Mensch gestorben ist. Würdiger Umgang mit dem Toten, 
freiburg im breisgau 2000, s. 94.
35   P. Morciniec, Bioetyka..., dz. cyt., s. 145.
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sień do zwłok normatywną kategorię obowiązku. Taki zabieg wiąże się z okre-
ślonymi trudnościami, gdyż martwe ciało ludzkie nie jest już żywym człowie-
kiem i jako takie nie może być bezpośrednim podmiotem subiektywnych praw 
i obowiązków. Powyższe zastrzeżenie każe pytać o podmiot wspomnianych wy-
żej obowiązków normatywnych: komu jesteśmy wypełnienie tych obowiązków 
bezpośrednio winni oraz czyje interesy są na tej drodze chronione?

Posługując się pojęciem interesów, chodzi o  zabezpieczenie interesów wielu 
podmiotów, pozostających w różnych relacjach do martwego ciała (także w przy-
padku nienarodzonego). Za takie należy uznać: bliskich zmarłego, pracowników 
instytucji pogrzebowych, specjalistów z różnych obszarów medycyny, społeczeń-
stwo jako podmiot zbiorowy oraz samego zmarłego36. Zestawiając zainteresowane 
podmioty okazuje się, że chronione są – z jednej strony – interesy żywej jednostki 
(teraz zmarłego, np. płodu), z drugiej zaś – interesy osób trzecich, którym nie jest 
obojętne, jak obchodzimy się z tym oto martwym ciałem. W ostatnim przypadku 
chodzi najpierw o osoby bliskie, które były osobiście, często emocjonalnie związa-
ne ze zmarłym (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie), następnie o osoby i instytucje 
zawodowo pracujące ze zwłokami lub na zwłokach, wreszcie o szeroko pojętą opi-
nię publiczną, zainteresowaną, aby fundowana kulturowo postawa szacunku wo-
bec zmarłych nie była bez poważnej przyczyny osłabiana.

Uwypuklenie moralnego wymiaru pogrzebu dziecka w  niczym nie ujmuje 
wartości terapeutycznej pochówku i posiadania grobu, pozwala natomiast głośno 
upominać się o pogrzeb także dla tych dzieci, których nikt z ludzi nie opłakuje, 
bo były nie chciane (przez ludzi). Pozwala przyznać prawo do pogrzebu dziecka 
zabitego przez aborcję także jego matce – mimo iż emocjonalnie rodzi się sponta-
niczny sprzeciw – bo nie znamy dramatu podjętej decyzji, bo właśnie w imię po-
mocy w przepracowaniu tej straty pogrzeb i grób są bezcenne. W tym sensie tak-
że dość diametralnie zmieniło się podejście do matki, która nieraz w ekstremal-
nej sytuacji zdecydowała się na przerwanie ciąży. Jeszcze w ostatnich dziesięciole-
ciach XX wieku odmowę wydania ciała traktowano jako dodatkową karę „dla wy-
rodnej matki”, jeżeli ta była zainteresowana pochówkiem37. Obecnie – bez zmiany 
obiektywnej oceny aborcji gwarantuje się matce prawo do pogrzebu, uwzględnia-
jąc złożoność okoliczności, a z pozycji chrześcijańskiej – realizując nakaz nie są-
dzenia oraz dając możliwość pokutowania.

36   G. Virt, U. Körtner, Pietät und Nächstenliebe. Ein christlich-ökumenischer Beitrag zum Umgang 
mit dem menschlichen Leichnam, [w:] Körper ohne Leben: Begegnung und Umgang mit Toten, 
n. stefenelli (hg.), Wien 1998, s. 919–920.
37   Wymowny przykład przytacza: M. Mißfeldt, Vergehende Zeichen. Der tote Leib und die trauernde 
Erinnerung, [w:] Tod und toter Körper. Der Umgang mit dem Tod und der menschlichen Leiche am Be-
ispiel der klinischen Obduktion, d. Groß, a. esser, h. Knoblauch, b. tag (hg.), Kassel 2007, s. 184.
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7. Integralność podejścia do pogrzebu dziecka poronionego

Szkolny podział płaszczyzn, na których rozgrywa się oddziaływanie pogrze-
bu dziecka obumarłego przed urodzeniem lub w trakcie porodu, miał cel dydak-
tyczny, tzn. pokazanie złożoności samego fenomenu. Poprawne merytorycznie 
podejście oznacza jednak jednoznacznie optowanie za  integralnością postrze-
gania problematyki, przy czym przez moment skupię się na implikacjach, jakie 
to generuje zwłaszcza dla posługi Kościoła.

O ile prawo dyscyplinuje środowisko medyczne w  realizacji zaleceń, o  tyle 
warto zaakcentować zadania duszpasterzy, gdyż pod ich adresem nieraz formułu-
je się wykonalne prośby i oczekiwania, które nie zostają spełnione38. Ich realizacja 
byłaby spełnieniem moralnych standardów formułowanych przez Kościół. Pró-
bując zidentyfikować podłoże pojawiających się oporów ze strony duchownych, 
należałoby wskazać najpierw wielowiekową inną praktykę utrwaloną przez pra-
wodawstwo kościelne, opory mentalnościowe, które powodują brak zrozumienia 
dla życzenia rodziców, którzy chcą „godnie pochować poroniony płód”. Do prze-
pracowania było przede wszystkim historyczne stanowisko prawno-kanoniczne, 
zabraniające pogrzebu dzieci nieochrzczonych oraz wspólna regulacja kościel-
no-państwowa nakazująca grzebać zwłoki takich dzieci poza terenem cmenta-
rzy kościelnych39. Ponadto zwyczajną formą pożegnania zwłok martwego dziecka 
(płodu) był tzw. pokropek40 (modlitwa i pokropienie trumienki wodą święconą 
bez obrzędów liturgii żałobnej – w kościele, zakrystii lub na cmentarzu), potrzeba 
więc czasu, aby normą stał się uroczysty ceremoniał pogrzebowy.

Warto zauważyć, że duszpasterze muszą znaleźć nowe słowa i formy wyra-
zu, a lekarze, politycy i urzędnicy, a także przedsiębiorcy pogrzebowi i ogrodni-
cy cmentarni nowe znaki i formy szacunku dla najmniejszych zmarłych. W tym 
kontekście na  uwagę zasługuje na  przykład ekumeniczna inicjatywa z  Ha-
nau  –  „dziecięcy nagrobek”, w  ramach której uczniowie klasy stolarskiej  –  po 
odpowiednim przygotowaniu teoretycznym i religijnym – zaprojektowali i przy-
gotowali małe trumienki, które rodzice mogą indywidualnie ozdobić i wykorzy-
stać do pogrzebu zmarłych dzieci41. Jak wiele można i trzeba się nauczyć, niech 
uświadomią choćby kadry z filmu Moje dziecko jest aniołem, gdzie pokazano nie-

38   Wymownie ilustruje problem wypowiedź „Proszę księdza...” przytoczona przez: barton-smo-
czyńska, O dziecku, które..., dz. cyt., s. 219–222, której fragmenty cytuję w tekście głównym.
39   Zob. jeszcze Codex Iuris Canonici kan. 1239 § 1. Mocny komentarz do takiej praktyki: K. baum-
gartner, Tote neugeborene Kinder..., art. cyt., s. 165–166 i 171–172, przyp. 2 i 7.
40   odzwierciedleniem takiej formuły pogrzebu jest – przynajmniej w przypadku dziecka nieochrzczo-
nego – wzór „ostatniego pożegnania” zawarty w aktualnie obowiązującym rytuale pogrzebowym. 
Por. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1978, s. 205–206.
41   G. bockenheimer-Lucius, Zum Umgang mit dem menschlichen Leichnam..., art. cyt., s. 166–167.
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samowicie ciepły klimat „grobów aniołków” i potrzebę wyjątkowej delikatności 
we wchodzeniu w ten obszar.

Wśród innych propozycji sformułowanych przez Episkopat niemiecki war-
to wskazać przygotowanie w parafiach „księgi imion zmarłych” jako księgi pa-
miątkowej, w których chrześcijanie i niechrześcijanie uroczyście (w formie ry-
tualnej – w obecności osoby upoważnionej) mogą zarejestrować swoich zmar-
łych –  także dzieci zmarłe jako embriony lub płody. Księga ma być wyłożona 
w miejscu łatwo dostępnym, na przykład w kaplicy zmarłych lub w miejscu gro-
bu świętego. Na każdej stronie wpisywane są tylko imiona i wiek zmarłych z jed-
nego (danego) dnia, aby przechodzący wierzący i odwiedzający kościół mogli 
wspomnieć o nich, pomodlić się i zapalić świecę. Taka księga ma umożliwić oso-
bom dotkniętym stratą bliskich dostęp do stałych wspomnień (grób zastępczy), 
kiedy grób nie istnieje, jest nieznany albo znajduje się bardzo daleko. Jest to tak-
że konkretna forma przeciwdziałania anonimowym pogrzebom42.

Wśród ważnych zadań, m.in. duszpasterskich, wskazuje się potrzebę infor-
mowania rodziców na temat praw i możliwości, jakie posiadają w odniesieniu 
do zwłok płodu lub dziecka martwo urodzonego43. A warto wyartykułować za-
równo prawo do zobaczenia, przytulenia, opłakania i pożegnania dziecka, jak 
i prawo do nadania imienia, do otrzymania świadectwa urodzenia-zgonu oraz 
do pochówku zwłok44 w ramach pełnej i indywidualnie przygotowanej ceremo-
nii pogrzebowej45.

Dla zobrazowania, co pod pojęciem „godnego pochówku” rozumieją rodzi-
ce doświadczający śmierci nienarodzonego dziecka, przytaczam na koniec frag-
ment jakże konkretnego apelu osieroconej matki. Wydaje się, że  udało się jej 
opisać docelowy kształt ceremonii pogrzebowych, który odpowiada godności 
dziecka Bożego, które grzebiemy46:

7. Wiemy, że Kościół dla naszego dziecka przewiduje pokropek [...]. Jednak dla nas, 
wierzących rodziców, uczestnictwo we mszy na pogrzebie własnego dziecka jest bar-
dzo ważne. Wiemy, że nasze dziecko było mniejsze, ważyło jedynie kilka kilogramów 
(czasem dużo mniej), ale przecież w oczach boga wszyscy są równi. niemożność 

42   sekretariat der deutschen bischofskonferenz, Wenn der Tod am Anfang steht..., dz. cyt., s. 32–33.
43   G. bockenheimer-Lucius, Zum Umgang mit dem menschlichen Leichnam..., art. cyt., s. 166; I.-d. 
Kennerknecht, Vom Umgang mit fehl- und totgeborenen Kindern..., art. cyt., s. 72.
44   Umożliwienie realizacji tych praw jest tym ważniejsze, że nierzadko rodzice muszą do końca prze-
żyć tragedię porodu swojego martwego dziecka. Poruszający opis przypadku wraz z wartościowym ko-
mentarzem: I.-d. Kennerknecht, Vom Umgang mit fehl- und totgeborenen Kindern..., art. cyt., s. 71–76. 
45   bogata paleta propozycji: sekretariat der deutschen bischofskonferenz, Wenn der Tod am An-
fang steht..., dz. cyt., s. 45–65.
46   cyt. za: I. barton-smoczyńska, O dziecku, które..., dz. cyt., s. 220–221.
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pochowania własnego dziecka [w ramach pełnego obrzędu pogrzebowego – uzup. 
P. M.] jest dla rodziców cierpieniem i bólem na całe życie.
8. Proszę wyciągnąć pomocną dłoń i pomóc nam w organizacji takiej mszy, pozwolić 
nam zaangażować się w jej przebieg, wybrać jedno z czytań, pozwolić starszemu ro-
dzeństwu odczytać je z ambony (niech nie staną się „zapomnianymi żałobnikami”), 
proszę nam pozwolić przyprowadzić «swojego» organistę, śpiewaka, skrzypaczkę; 
są oni naszymi przyjaciółmi. Poprzez swoje uczestnictwo w pożegnaniu naszego 
dziecka chcą nas wesprzeć, być z nami w tych chwilach.
9. Proszę, by w nabożeństwie pogrzebowym zachowana była równowaga pomię-
dzy śmiercią, smutkiem, bólem i cierpieniem a bożą miłością, życiem wiecznym 
u boku boga [...]. Proszę, by homilia wygłoszona przez księdza była zindywidualizo-
wana, by nie zabrakło w niej słów skierowanych bezpośrednio do rodziny. by wspo-
mniał w niej ksiądz o naszym dziecku, by nazwał je po imieniu. nadaliśmy mu imię; 
po imieniu wezwał go sam bóg. 
[...]
11. Proszę nie zostawiać nas na progu kościoła, proszę pojechać z nami na cmen-
tarz, poprowadzić ostatnie pożegnanie nad trumną, towarzyszyć nam przy opusz-
czaniu trumny z ciałem naszego dziecka do grobu. Pożegnanie na cmentarzu jedynie 
w obecności rodziny i grabarzy jest dla nas bolesne.

Aby zrozumieć mentalną trudność, warto odnieść powyższe oczekiwania 
do zwłok dorosłego zmarłego, gdyż wtedy okaże się, że jest to normalnie prakty-
kowana forma pochówku. Dlaczego więc w przypadku nienarodzonych wydaje 
się ona czasem czymś nadzwyczajnym? Jeżeli – zgodnie z nauczaniem Kościo-
ła – traktujemy istotę ludzką od poczęcia jako człowieka, to konsekwentnie tak-
że dziecko poronione lub martwo urodzone jest ludzkimi zwłokami i zasługuje 
na pogrzeb godny człowieka (bez jakichkolwiek zabiegów relatywizujących).
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duszpasterstwo rodzin w kontekście  
śmierci dziecka nienarodzonego

stan obecny i postulaty na przyszłość

8 maja 2012 roku w polskim wydaniu Radia Watykańskiego usłyszałem wstrzą-
sającą wiadomość, którą cytuję dosłownie:

Makabrycznego odkrycia dokonali południowokoreańscy celnicy, którzy przechwyci-
li nielegalny transport lekarstw z chin. okazało się, że przemycane pigułki zawierają 
(w 99 proc.) zmielone i wysuszone ciała zmarłych dzieci i ludzkich płodów. Środki 
te są stosowane w alternatywnej medycynie jako antidotum na różne dolegliwości, 
przede wszystkim na impotencję. Jak podaje katolicka agencja asia news, handel 
zwłokami dzieci i płodów jest w chinach dobrze znanym procederem. Zajmują się 
nim szpitale i firmy farmaceutyczne. od sierpnia ubiegłego roku koreańscy celnicy 
przechwycili 35 transportów kanibalskich pigułek.

Dzięki Bogu i ludziom za to, że Kościół katolicki nieustannie broni świętości 
życia ludzkiego od samego poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności i praw 
dziecka poczętego. Na szczególne uznanie zasługuje inicjatywa i działania dusz-
pasterstwa w Polsce, by we właściwy sposób i z należytą czcią dokonać pogrze-
bu dziecka poronionego. Wyrażam także wdzięczność dla organizatorów konfe-
rencji „Umarłych pogrzebać... Pogrzeb dziecka poronionego źródłem chrześci-
jańskiej nadziei”, pierwszej w Polsce, za wolę wszechstronnego pogłębienia tego 
ważnego zagadnienia.

1   Ks. bronisław Mierzwiński – profesor doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor zwyczaj-
ny Katedry teologii Pastoralnej szczegółowej na Wydziale teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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1. Założenia wyjściowe

Na początku warto zwrócić uwagę na tendencyjność stosowanej w Polsce termi-
nologii. Osoby wpisujące się w cywilizację śmierci nigdy nie powiedzą „dziecko po-
częte lub człowiek poczęty”, lecz będą używały określeń: zarodek, zygota, płód. Od-
mawiają tym sa mym arbitralnie godności osoby ludzkiej nowemu życiu, które po-
wstało wskutek połączenia plemnika mężczyzny z komórką jajową kobiety. To jest 
swoisty paradoks: ci sami ludzie będą pytali matkę czy ojca, gdy dowiedzą się o po-
częciu, czy to chłopiec czy dziewczynka. Czy może ktoś być od początku chłopcem 
czy dziewczynką, a nie być człowiekiem? Inny przykład swoistej deformacji termi-
nologicznej: „kobieta ciężarna”, „kobieta w ciąży”. Dawniej powszechnie mówiło się 
„kobieta w stanie błogosławionym” lub „kobieta przy nadziei”. Nowy człowiek, po-
częte dziecko, przestało być w naszych czasach wyrazem błogosławieństwa Bożego 
czy wyrazem nadziei, radosnego oczekiwania matki i ojca, a stało się jedynie cięża-
rem, którego kobieta może się pozbyć, jeśli tylko zechce.

Nauka Kościoła katolickiego należy do depozytu wiary. Mężczyzna i kobie-
ta powołują nowe ludzkie życie do istnienia we współpracy z Bogiem. Człowiek 
posiada pełną godność osobową od momentu poczęcia. Dlatego nigdy nie wolno 
celowo, świadomie i dobrowolnie niszczyć tego życia ludzkiego w łonie matki. 
Nie wolno manipulować poczętym człowiekiem, jak to ma miejsce przy zapłod-
nieniu in vitro. Na tle powyższych refleksji, jak wielki jest dramat rodziców, któ-
rzy w imię wzajemnej miłości powołują dziecko do istnienia, przyjmują je z ra-
dością i miłością, otaczają szczególną troską, a potem, tracą to dziecko niezależ-
nie od swojej woli z powodu poronienia.

Ramy dla mojej refleksji zakreśla temat i koncepcja sugerowane przez orga-
nizatorów. Zakładam uwzględnienie wyjściowych i ważnych dla duszpasterstwa 
uwag zawartych w referatach na temat przepisów prawa kanonicznego dotyczą-
cych pochówku dziecka poronionego2 oraz drugiego referatu: Liturgia pogrzebo-
wa dziecka poronionego (nienarodzonego)3.

Do teologa pastoralisty nie należy precyzowanie pojęć, które powinna defi-
niować z jednej strony medycyna, a z drugiej prawo kanoniczne i teologia mo-
ralna. Pastoralista musi jednak określić, co ma na myśli, gdy używa tych pojęć 
w kontekście troski duszpasterskiej. Ta  troska powinna objąć wszystkie rodzi-
ny (małżeństwa), czy też same kobiety, które przeżywają fakt śmierci ich niena-
rodzonego dziecka. Natomiast inne jest podejście w wypadku niezawinionego, 
spontanicznego poronienia, inne w wypadku aborcji. W wypadku aborcji punk-

2   rodzi się pytanie: dlaczego używa się określenia pochówek, a nie pogrzeb?
3   Kolejne pytanie dotyczące utożsamiania tych dwóch terminów: dziecko poronione – dziecko niena-
rodzone. ten drugi termin: dziecko nienarodzone jest szerszy, może obejmować także wypadki aborcji.
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tem wyjścia musi być świadomość poważnego naruszenia Bożego prawa wpi-
sanego w naturę ludzką, jakim jest prawo każdego poczętego człowieka do ży-
cia. Trzeba nieustannie przypominać, że  Kościół broniąc każde życie ludzkie 
od momentu poczęcia, nie potępia kobiety, która dopuściła się aborcji. Najlep-
szym dowodem są słowa gorącego apelu Jana Pawła II zwrócone do tych kobiet4. 
We Francji rozwinięto duszpasterstwo osób, które dokonały przerwania ciąży5. 
Warunek istotny: uznanie swojej winy i  pojednanie z  Bogiem w  Sakramencie 
Pokuty, naprawa zła w tym zakresie, jaki jest możliwy: szczególna troska o już 
posiadane dzieci, otwarcie na nowe życie, modlitewny kontakt ze zmarłym w ta-
kich okolicznościach dzieckiem.

W wypadku niezawinionego poronienia trzeba usunąć jakikolwiek kom-
pleks winy, przynieść ulgę w cierpieniu, natchnąć otuchą i zachęcić do duchowe-
go kontaktu ze zmarłym dzieckiem w imię miłości rodzicielskiej.

W podtytule mojego referatu organizatorzy umieścili określenie: „Stan obecny 
i postulaty na przyszłość”. Należałoby więc omówić dotychczasowe doświadczenia 
pastoralne. Dlatego zwracałem się z prośbą o materiały do diecezji, gdzie już ist-
nieje pochówek dziecka poronionego. Wobec braku odpowiedzi materiał: „Co się 
robi w tym zakresie, czyli stan obecny” powinien być uzupełniony w dyskusji na tej 
konferencji, a jeśli to możliwe dołączony także do publikacji. Uzupełniony przez 
duszpasterzy, gdzie takie działanie już zostało podjęte, może od wielu lat. Dlatego 
mój referat ogranicza się do przemyśleń osobistych, opartych na wieloletniej pra-
cy naukowo-dydaktycznej oraz pracy w duszpasterstwie rodzin. Te przemyślenia 
będą próbą odpowiedzi na drugą część podtytułu: „Postulaty na przyszłość”.

Istotnym warunkiem pomocy duszpasterskiej w obliczu śmierci dziecka nie-
narodzonego jest postawa otwarta duszpasterza, jego doświadczenie, mądrość 

4   „szczególną uwagę pragnę poświęcić wam, kobiety, które dopuściłyście się przerwania ciąży. Ko-
ściół wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na waszą decyzję, i nie wątpi, że w wielu przypad-
kach była to decyzja bolesna, może nawet dramatyczna. Zapewne rana w waszych sercach jeszcze 
się nie zabliźniła. W istocie bowiem to, co się stało, było i jest głęboko niegodziwe. nie ulegajcie 
jednak zniechęceniu i nie traćcie nadziei. starajcie się raczej zrozumieć to doświadczenie i zinter-
pretować je w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się – jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście – na 
pokutę: ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój 
w sakramencie Pojednania. odkryjecie, że nic jeszcze nie jest stracone, i będziecie mogły poprosić 
o przebaczenie także swoje dziecko: ono teraz żyje w bogu. Wsparte radą i pomocą życzliwych wam 
i kompetentnych osób, będziecie mogły uczynić swoje bolesne świadectwo jednym z najbardziej 
wymownych argumentów w obronie prawa wszystkich do życia. Poprzez wasze oddanie sprawie 
życia, uwieńczone być może narodzinami nowych istot ludzkich i poświadczone przyjęciem i troską 
o tych, którzy najbardziej potrzebują waszej bliskości, ukształtujecie nowy sposób patrzenia na ży-
cie człowieka” (encyklika Evangelium vitae nr 99).
5   Por. b. Mierzwiński, Niektóre formy duszpasterstwa rodzin we współczesnej Francji, „studia the-
ologica Varsaviensia”, r. 36, 1998, nr 1, s. 221–229. 
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i serce, zrozumienie dramatu małżonków, współczucie i chęć pomocy w słowach 
i konkretnych decyzjach. Każda sytuacja jest odmienna, bo inne są osobowości, 
wiek, siła wiary małżonków, przeżywających poronienie. Dlatego w konferencji 
naukowej, teologiczno-pastoralnej, nie można tworzyć „instrukcji” postępowa-
nia, lecz jedynie naszkicować pewne wnioski, postulaty i propozycje określonych 
działań Kościoła.

2. duszpasterstwo rodzin

Warto wyjść od refleksji na temat duszpasterstwa rodzin6 z kilku powodów. 
Po pierwsze, określenie to znajduje się w temacie niniejszego referatu, dlatego 
trzeba podać, czy też przypomnieć jego definicję. Po  drugie, troska Kościoła 
o osoby przeżywające śmierć dziecka nienarodzonego stanowi integralną część 
duszpasterstwa rodzin, jedno z jego ważnych zadań.

2.1. Pojęcie i definicje

Pojęcie „duszpasterstwo rodzin” ma  w  Polsce bogatą i  różnie definiowaną 
treść. Zasadniczo dwie rzeczywistości możemy określić tym mianem:

1. Istniejące i funkcjonujące struktury kościelne: od Rady Episkopatu Polski 
ds. Rodziny, poprzez struktury diecezjalne, rejonowe, dekanalne, do parafialne-
go poradnictwa życia rodzinnego.

2. To wszystko, co czyni się dla dobra rodziny, w ramach szeroko pojętego 
duszpasterstwa. Ta część pracy Kościoła katolickiego w Polsce, która angażuje 
zarówno laikat, jaki duchowieństwo, dokonuje się na różnych poziomach, a do-
tyczy osób tworzących rodzinę, czy też przygotowujących się do jej założenia.

Trzeba podkreślić, że  jedna i  druga rzeczywistość łączą się ściśle ze  sobą. 
Struktury powołano do życia po to, aby praca dla dobra rodziny polskiej była 
planowa, powszechna i skuteczna.

W tej drugiej rzeczywistości duszpasterstwa rodzin: „to wszystko, co czyni 
się dla dobra małżeństw i rodzin, w ramach całościowej misji Kościoła Chrystu-
sowego”, możemy wyodrębnić dwa aspekty:

1) Rodzina przedmiotem szczególnej troski Kościoła w zwyczajnych czy też 
specjalistycznych formach duszpasterstwa.

6   Por. b. Mierzwiński, Rodzin duszpasterstwo, [w:] Leksykon Teologii Pastoralnej, red. r. Kamiń-
ski, W. Przygoda, M. fiałkowski, Lublin 2006, s. 737–743.
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2) Rodzina jako podmiot urzeczywistniający Kościół w sobie samej i w świe-
cie współczesnym.

Te dwa aspekty także są ściśle powiązane ze sobą. Jeśli instytucje kościelne 
podejmują jakikolwiek wysiłek w trosce o małżeństwo i rodzinę, poprzez powo-
łane w tym celu struktury, czynią to z myślą o apostolskim uaktywnieniu rodzin. 
Chodzi o wyrobienie świadomości w każdej rodzinie chrześcijańskiej, że jest ona 
wprost i bezpośrednio odpowiedzialna za siebie, za dzieci, za ich wychowanie re-
ligijne, za przyszłość narodu i losy Kościoła. Rodzina, przedmiot troski ze stro-
ny instytucji kościelnych, staje się aktywnym podmiotem ewangelizacyjnej misji 
Kościoła w dobie obecnej.

Duszpasterstwem rodzin określa się także refleksję naukową, teologiczno-
-pastoralną, uprawianą na płaszczyźnie akademickiej, nad zadaniami Kościoła 
Chrystusowego w odniesieniu do małżeństwa i rodziny i ich realizacją w teraź-
niejszości7. Tę formę duszpaster stwa rodzin można też nazwać teologią praktycz-
ną małżeństwa i rodziny.

2.2. Podstawy

Podwaliny dla duszpasterstwa rodzin dała encyklika Piusa XI o małżeństwie 
chrześcijańskim Casti connubii (1930). Szczególnym impulsem w rozwoju dusz-
pasterstwa rodzin stało się nauczanie Soboru Watykańskiego II, zawarte w Gau-
dium et spes (1965) [dalej skrót: KDK], w rozdziale Troska o godność małżeństwa 
i rodziny (nr 47–52). Sobór wskazuje na pewne zadania w odniesieniu do rodziny 
poprzez pryzmat osób, które miałyby je realizować (nr 52). Chrześcijanie winni 
popierać dobro małżeństwa i rodziny świadectwem własnego życia i współdzia-
łaniem z  ludźmi dobrej woli. Potrzebna jest mądrość i doświadczenie teologów, 
a także wkład nauk biologicznych, medycznych, społecznych i psychologicznych. 
Odpowiednio wykształceni i przygotowani kapłani powinni wspomagać małżon-
ków w  realizacji ich powołania, głosząc słowo Boże, sprawując liturgię, a  także 
przez „ludzkie i cierpliwe wspieranie ich w trudnościach i utwierdzanie w miło-
ści” (KDK 52). W encyklice Humanae vitae (1968) [dalej: HV] Paweł VI precyzu-
je naukę Kościoła w kwestii odpowiedzialnego rodzicielstwa. Biskupom przypo-
mina, że zabezpieczenie małżeństwa i obrona jego świętości jest najważniejszym 
dziełem i obo wiązkiem w naszych czasach (zob. HV 30). W słowie i sercu kapła-
na małżonkowie powinni wyczuć głos i miłość Zbawiciela (zob. HV 29). Najważ-

7   Z inicjatywy ks. prof. ryszarda Kamińskiego zostało przygotowane zbiorowe opracowanie akade-
mickiego podręcznika z duszpasterstwa rodzin. już się ukazał: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja na-
ukowa i działalność pastoralna, red. r. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013.
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niejszy dokument dla duszpasterstwa rodzin stanowi Adhortacja apostolska Jana 
Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familia-
ris consortio (1981) [dalej: FC]. Część IV tej adhortacji jest poświęcona w całości 
duszpasterstwu rodzin – ujmuje jego etapy i struktury, wskazuje na osoby istot-
ne dla realizacji i rozwoju tego duszpasterstwa, porusza trudne aspekty, wymaga-
jące specyficznych działań pastoralnych. Papież przypomina, że rodzina jest nie 
tylko przedmiotem duszpasterstwa rodzin, ale także jego głównym podmiotem. 
Podkreśla pilną potrzebę duszpa sterskiej troski Kościoła o małżeństwo i rodzinę: 
„Trzeba podjąć każdy wysiłek, ażeby zorga nizować i rozwinąć duszpasterstwo ro-
dzin, troszcząc się o tę pierwszoplanową dziedzinę w przekonaniu, że przyszłość 
ewangelizacji zależy w wielkiej mierze od Kościoła domowego” (FC 65). Swoistym 
uzupełnieniem i komentarzem do Familiaris consortio stały się katechezy środowe 
Jana Pawła II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, wygłoszone w latach 1979–1984. 
Duszpasterstwo rodzin czerpie z nich syntezę teologii ciała i płciowości ludzkiej. 
Encyklika Evangelium vitae (1995) Jana Pawła II została poświęcona pierwszemu 
i podstawowemu zadaniu duszpasterstwo rodzin, jakim jest obrona życia ludzkie-
go na wszystkich jego etapach. Ważny materiał dla duszpasterstwa rodzin zwierają 
także: nauczanie Benedykta XVI, nowy Kodeks Prawa Kanonicznego (1983) [dalej: 
KPK], Karta Praw Rodziny (1983) oraz Katechizm Kościoła Katolickiego (wyd. pol-
skie 1994) [dalej: KKK]. Po raz pierwszy Kościół określił pasterską troskę o stan 
małżeński i o odpowiednie przygotowanie do niego jako obowiązek prawny, wska-
zując sposoby jego realizacji (KPK kan. 1063) oraz obarczając ordynariusza miej-
sca odpowiedzialnością za dopilnowanie tego obowiązku (kan. 1064).

2.3. Zadania

Koncepcję i działalność duszpasterstwa rodzin w Polsce wytycza dokument: 
Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin8. Ten dokument definiuje duszpasterstwo 
jako „system kościelnych działań, które zmierzają do urzeczywistnienia zbaw-
czego planu, dotyczącego małżeństwa i rodziny” (DDR 1). Do głównych zadań 
duszpasterstwa rodzin należą: obrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej 
śmierci, wychowanie dzieci i młodzieży do miłości, wieloetapowe przygotowa-
nie do małżeństwa (dalsze, bliższe, bezpośrednie), poradnictwo rodzinne, opie-
ka nad młodymi małżeństwami, pomoc małżeństwom i rodzinom przeżywają-
cym kryzys, tworzenie wspólnot rodzinnych.

8   Zatwierdzony przez Konferencję episkopatu Polski 1 maja 2003 roku tekst został przygotowany 
przez zespół kierowany przez ks. bpa stanisława stefanka, przewodniczącego Komisji episkopatu 
do spraw rodzin (obecna nazwa: rada ds. rodziny Konferencji episkopatu Polski).
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3. duszpasterskie wsparcie małżonków, rodziców i rodzeństwa 
przeżywających śmierć dziecka poronionego

Zanim duszpasterz przyjdzie z pociechą i pomocą, najpierw takiego wspar-
cia winni udzielić sobie małżonkowie. To jest powrót do początku. Trudne, ale 
konieczne staje się kształtowanie świadomości: „Poczęcie naszego dziecka było 
wyrazem naszej miłości i  odpowiedzialności rodzicielskiej. Powołaliśmy na-
sze dziecko do istnienia wspólnie z Bogiem, który jest pierwszym źródłem każ-
dego życia ludzkiego. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, by otoczyć 
je miłością i szczególną troską. Nasze dziecko odeszło od nas, zanim zdołaliśmy 
wprowadzić je w ten świat, w którym żyjemy, zapewnić dalszy rozwój, wycho-
wać na dobrego człowieka. Trudno nam pogodzić się ze śmiercią naszego dziec-
ka, zrozumieć drogi Boże, ale ufamy, że Bóg nas nie opuścił, zwłaszcza w takiej 
chwili, że pozwoli nam spotkać się ponownie w wieczności”. Chodzi także o ser-
deczny dialog ze sobą, unikanie stawiania jakichkolwiek zarzutów, obwiniania 
siebie czy drugą stronę za śmierć dziecka na skutek niezawinionego poronienia.

W naturalny sposób przede wszystkim mężczyzna powinien być wsparciem 
dla swojej żony. Z jednej strony nie może on czynić jakichkolwiek wymówek żo-
nie w  odniesieniu do  samego poczęcia9 czy dalszych etapów rozwoju dziecka 
w łonie matki. Z drugiej, jego pełna miłości postawa jest dla małżonki źródłem 
spokoju i ufnego spojrzenia w przyszłość.

Sytuacja przeżywania śmierci dziecka poronionego nie może być obojętna 
duszpasterzowi. Zasadą wyjściową powinna być wrażliwość kapłana na postawę 
i oczekiwania rodziny, w której nastąpiło poronienie. Trudna jest konkretna po-
moc duszpasterska, jeśli rodzice pragną zachować ten fakt w dyskrecji i nie chcą 
o nim rozmawiać. Duszpasterz musi uszanować ich decyzję, nawet gdyby z in-
nych źródeł dowiedział się o tym bolesnym wydarzeniu.

Podstawą dialogu i pomocy staje się informacja ze strony małżonków o po-
ronieniu. Zwłaszcza pierwsza rozmowa na  ten temat, wymaga dużego tak-
tu ludzkiego i  wrażliwości duszpasterskiej. Nie można podlegać presji czasu. 

9   Jakże wymowne są w tej kwestii słowa Jana Pawła II: „Za to potencjalne, a następnie zaktualizo-
wane rodzicielstwo, on jest odpowiedzialny wspólnie z nią. nie może nie uznać czy też nie przyjąć 
tego, do czego on sam również się przyczynił. nie może mówić: «nie wiem», «nie chciałem», «ty 
chciałaś». Zjednoczenie małżeńskie w każdym przypadku angażuje odpowiedzialność obojga. Jest 
to odpowiedzialność potencjalna, trzeba jednak, ażeby potwierdziła się ona jako aktualna w kon-
kretnych okolicznościach. odnosi się to w sposób szczególny do mężczyzny, dlatego że także on, bę-
dąc sprawcą rodzicielstwa, równocześnie jest od niego biologicznie oddalony. ten proces w całości 
dokonuje się w kobiecie. czyż jednak mężczyzna może pozostać obojętny? Za nowe, wzbudzone 
przez nich życie mężczyzna i kobieta są wspólnie odpowiedzialni wobec siebie samych i wobec in-
nych ludzi”. (List do rodzin nr 12). 



124 ks. bronisław Mierzwiński

W  razie potrzeby dialog powinien być kontynuowany: na  probostwie lub le-
piej w domu rodzinnym. Wczuwając się w cierpienie małżonków, trzeba znaleźć 
adekwatne słowa pociechy i otuchy. Powinno to być przede wszystkim spotka-
nie duszpasterza z małżonkami: nie tylko z matką, która poroniła, ale także z jej 
mężem. Oni wspólnie powołali dziecko do istnienia, razem przeżywają bolesne 
doświadczenie poronienia.

W dialog duszpasterza z małżonkami można włączyć także dzieci. Inicjatywę 
i sposób dialogu trzeba pozostawić rodzicom. Oni najlepiej wiedzą, jak wprowa-
dzić dzieci w problemy całej rodziny. Wszyscy uczestnicy duszpasterskiej roz-
mowy powinni nabrać przekonania, że kapłan dzieli ich przeżycie i chce im po-
móc, przede wszystkim swoją obecnością.

Kluczową sprawą w tym dialogu pastoralnym, którego nie należy sprowadzać 
do poradnictwa psychologicznego10, jest spojrzenie w świetle wiary na przeży-
wane dramatyczne wydarzenie. Poronienie jest śmiercią człowieka, który jeszcze 
nie zdążył się narodzić, a już przeszedł do wieczności. Ta wieczność dla chrze-
ścijan nie jest pojęciem mglistym, abstrakcyjnym, lecz realną rzeczywistością. 
Jeśli ją pojmujemy w kategoriach „powrotu do domu Ojca”, jak to akcentowano 
po zgonie Jana Pawła II, to ten powrót jest oczywisty w świetle wiary, w odnie-
sieniu do nienarodzonego dziecka, które umarło w łonie matki.

Wiele niepokoju wprowadzała wśród wiernych tradycyjna nauka o  limbus 
puerorum – otchłań dzieci, zmarłych bez chrztu, gdzie, oddzielone od Boga, mia-
łyby wiecznie dostępować jedynie szczęścia naturalnego. Wypływała ona z bar-
dzo zawężonej koncepcji fizycznego chrztu, jako elementu koniecznego do zba-
wienia. Ponieważ dzieci nienarodzone umierały bez chrztu, uważano, że nie idą 
one do nieba – bo ciąży na nich grzech pierworodny – lecz do tak zwanej ot-
chłani. Rozwój nauczania Kościoła i teologii zaakcentował uniwersalizm odku-
pienia Chrystusowego i rozumienie, w jaki sposób można z niego korzystać, nie 
negując podstawowej roli chrztu świętego. Każdy człowiek może być zbawiony, 
ponieważ Chrystus za każdego oddał swoje życie na krzyżu i zmartwychwsta-
jąc otworzył każdemu drogę do nieba. Katechizm Kościoła katolickiego określa 
to wyraźnie w stwierdzeniu: „Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, któ-
rym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o  ten sakra-
ment [...] Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest zwią-
zany swoimi sakramentami” (KKK 1257). Z tego wypływa oczywisty wniosek: 
dziecko, które umiera przed narodzeniem (a o to nam chodzi w niniejszej re-
fleksji) jest objęte zbawczą wolą Boga, który z miłości powołał go do istnienia. 

10   Ksiądz nie jest ekspertem w zakresie psychologii, chyba że odbył studia specjalistyczne. ale na-
wet w tym wypadku powinien pamiętać, że w odniesieniu do swoich parafian jest przede wszyst-
kim duszpasterzem.
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Ważne jest też pragnienie rodziców, by ich dziecko osiągnęło zbawienie wieczne. 
W tym duchu chrzci się dzieci w niebezpieczeństwie śmierci.

Troska duszpasterska powinna dotyczyć także pogrzebu dziecka nienaro-
dzonego, tu konkretnie mówimy o dziecku poronionym. Z propozycją może 
wyjść duszpasterz lub rodzice, ale decyzja należy ostatecznie do  rodziców. 
Trzeba podkreślić wartość tego aktu liturgicznego Kościoła. Omawiając po-
szczególne momenty pogrzebu, należy wyjaśnić małżonkom i  innym człon-
kom rodziny ich treść i  znaczenie. Jeśli rodzice tego pragną, warto umożli-
wić im wybór czytań i modlitw, a także przygotowanie własnej modlitwy po-
wszechnej. Wszystko powinno harmonizować z  duchem liturgii pogrzebu 
dziecka nienarodzonego.

4. Zachęta do różnych form adopcji

Rodzina przeżywająca śmierć dziecka, także dziecka poronionego, będzie 
zapewne dążyła do poczęcia kolejnego dziecka. Gdyby to jednak było niemoż-
liwe, otwarta jest droga prawnej adopcji dziecka. Ona faktycznie „uzupełnia” 
rodzinę. Tyle dzieci porzuconych przez biologicznych rodziców cierpi na brak 
miłości, ciepła rodzinnego. Domy dziecka nigdy nie zastąpią rodziny, relacji 
z matką i ojcem. Adopcja stwarza szansę, by odtworzyć w  jakimś stopniu to, 
czego dziecko zostało pozbawione i do czego ma pełne prawo. Aktualne prze-
pisy polskiego prawa adopcyjnego domagają się korekty w imię rzeczywistego 
dobra dziecka. Problemy budżetowe rządu polskiego nie mogą usprawiedliwić 
już wprowadzonych decyzji skazujących ośrodki adopcyjne, zwłaszcza katolic-
kie, na likwidację.

Odmienną, ale także wartościową formą swoistego wypełnienia pustki 
po śmierci własnego dziecka może być także adopcja duchowa. Jej pełna nazwa 
brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą” 11. Chodzi 
więc o ocalenie dziecka, któremu grozi zabicie w łonie matki. Ta cenna inicjaty-
wa jest zwrócona praktycznie do wszystkich ludzi dobrej woli, stających w obro-
nie godności człowieka od poczęcia, zarówno do osób świeckich, jak i duchow-
nych czy zakonnych. Jest ona wyrazem troski o rodzinę polską i  jej kondycję, 
troski o przyszłość naszego narodu. Adopcja duchowa polega na złożeniu przy-
rzeczenia codziennej modlitwy oraz dziesiątki różańca w  intencji adoptowa-

11   szczegółowe informacje na ten temat możemy znaleźć na stronach internetowych: www.
duchowaadopcja.com.pl (21.08.2013); także na stronie Polskiej federacji ruchów obrony Ży-
cia www.prolife.com.pl (21.08.2013); oraz human Life International – Polska www.hli.org.pl 
(21.08.2013). 
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nego przez siebie dziecka przez dziewięć miesięcy. Przyrzeczenie to składa się 
na ogół w uroczystej formie w kościele i potwierdza własnym podpisem. Modli-
twa o ocalenie dziecka stanowi pokorne błaganie do Boga, który jest naszym Oj-
cem i Stwórcą każdego ludzkiego życia, o ocalenie tego konkretnego, poczętego 
i jeszcze nie narodzonego dziecka. Krótki i głęboki tekst modlitwy jest zwrócony 
do Chrystusa, za pośrednictwem Jego i naszej matki Maryi oraz za pośrednic-
twem Jej Oblubieńca, św. Józefa, „Człowieka zawierzenia”, który z woli bożej peł-
nił funkcję ziemskiego ojca Jezusa.

W zakończeniu niniejszej refleksji trzeba odwołać się do tytułu całej konfe-
rencji naukowej, której akcent spoczywa na słowie „nadzieja”. Wysiłek duszpa-
sterski podejmowany w  sytuacji śmierci i  pochówku dziecka nienarodzonego 
ma na celu nie tylko ukojenie zbolałych serc, ale także ukształtowanie przekona-
nia, że Bóg jest miłością, a miłość jest mocniejsza niż śmierć.



Ks. henryK słaWIńsKI1

homilia podczas pogrzebu  
dzieci zmarłych bez chrztu

Hannah Lothrop, która utraciła dziecko przed jego narodzeniem, rozpoczy-
na książkę poświęconą temu zagadnieniu od  motta zaadresowanego właśnie 
do tego dziecka: „Dla Cary, która pozostawiła po sobie ślad w naszych sercach 
i na tej ziemi, chociaż mówiono, że przecież wcale jeszcze nie żyła”2. To niezwy-
kle trafne motto wyraża zarówno przeżycia rodziców związanie z oczekiwaniem 
na dziecko, a następnie z jego stratą, jak też nierzadkie społeczne doświadczenie 
związane z ignorowaniem w niektórych środowiskach faktu istnienia człowieka 
jeszcze przed narodzeniem, od chwili poczęcia.

Sytuacja taka jest niemałym wyzwaniem duszpasterskim. Jakkolwiek głów-
ną troską Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa jest zbawienie człowie-
ka we wspólnocie ludzkiej, Kościół ten w obecnym czasie musi dopominać się 
najpierw o podstawowe prawo człowieka, prawo do życia od poczęcia do natu-
ralnej śmierci. Akcentuje więc w swym nauczaniu godność człowieka od pierw-
szej chwili zaistnienia. Potrzebne jest takie podkreślenie, ponieważ nie brakuje 
głosów, które w wyrafinowany sposób próbują odbierać godność osoby istotom 
ludzkim w początkowych etapach rozwoju.

Fakt, że  współcześnie wzrosła liczba dzieci umierających bez chrztu  –  czy 
to wskutek naturalnego zgonu przed urodzeniem lub w trakcie porodu, czy też 
obojętności religijnej rodziców dziecka, bądź też wskutek przerywania ciąży albo 
zapłodnienia in vitro – sprawił, że podjęto na nowo w Kościele dyskusję na temat 
losu tych dzieci. Międzynarodowa Komisja Teologiczna opracowała na ten temat 
dokument zatytułowany: Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu3. 

1   Ks. henryk sławiński – doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Katedry Ko-
munikacji religijnej na Wydziale teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2   Gute Hoffnung – jähes Ende. Fehlgeburt, Totgeburt und Verluste in der frühen Lebenszeit. Beglei-
tung und neue Hoffnung für Eltern, München 200814, s. 5. artykuł Jefrey Kluger i alice Park, Fron-
tiers of Fertility („time” 181 (2013), nr 22, s. 50–54) świadczy o traktowaniu tych istot ludzkich nie 
jako osób, ale jako materiału do eksperymentów biotechnologicznych.
3   Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu 
(19.01.2007), tłum. ks. Janusz Królikowski, Poznań 2008.
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Przedstawione w  nim współczesne nauczanie Kościoła na  temat zbawienia 
wspomnianych dzieci, a także wzrost świadomości Kościoła na temat godności 
osoby ludzkiej od chwili poczęcia – muszą znaleźć swój wyraz w przepowiada-
niu Kościoła.

Momentem, w którym większość wiernych słyszy słowo Boże i zapoznaje się 
z nauczaniem Kościoła wciąż pozostaje homilia. Pełni ona ważną rolę w prze-
kazie zbawczego orędzia, będąc zarazem bardzo ważnym środkiem oddziały-
wań duszpasterskich. Homilia głoszona w obliczu śmierci bliskiej osoby pozwa-
la spojrzeć na bolesne doświadczenie straty przez pryzmat wiary w zwycięstwo 
Chrystusa nad śmiercią i prawdę o Bożym miłosierdziu.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teorii homilii głoszonej pod-
czas pogrzebu dzieci zmarłych bez chrztu. Toteż w niniejszym opracowaniu pod-
kreślimy najpierw, na podstawie dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościo-
ła, ważną rolę homilii pogrzebowej, a następnie jej kontekst, cel, źródła i treść. 
Całość refleksji podsumujemy we wnioskach pastoralnych.

1. Ważna rola homilii pogrzebowej

Homilia jest tym typem przepowiadania, które mocno akcentuje związek 
paschalnego misterium Chrystusa – proklamowanego w słowie Bożym i do-
świadczanego w liturgii – z ludzkim doświadczeniem życiowym. Można wręcz 
mówić o homilii jako o interpretacji ludzkiego życia w świetle słowa Bożego 
i  celebrowanego misterium wiary chrześcijańskiej. Tak zdefiniowano homi-
lię w dokumencie na jej temat wydanym przez Episkopat Stanów Zjednoczo-
nych. Według niego homilia stanowi „interpretację ludzkiego życia w świetle 
tekstów świętych, uzdalniającą wspólnotę do rozpoznania obecności i działa-
nia Boga oraz do odpowiedzi na tę obecność przez wiarę, za pomocą liturgicz-
nych słów i gestów, i poza kontekstem liturgicznego zgromadzenia, przez życie 
zgodne z Ewangelią”4.

Jedną z odmian homilii jest homilia pogrzebowa. O  jej specyfice decydują 
okoliczności, na które składają się obrzędy pogrzebowe i ludzkie doświadczenie 
żałoby. W związku z tym homilia pogrzebowa należy do homilii obrzędowych. 
Powinna być głoszona niezależnie od tego, czy obrzędy pogrzebu chrześcijań-
skiego są sprawowane wraz z celebracją mszy świętej, czy też bez niej. Obrzędy 
pogrzebu chrześcijańskiego w obu przypadkach należą do  liturgii, której inte-

4   the bishops’ committee on Priestly Life and Ministry. nccb, Fulfilled in Your Hearing. The Homily 
in the Sunday Assembly, Washington 1982, s. 29.
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gralną częścią jest głoszenie słowa Bożego i homilii. Nawet wtedy, gdy przepo-
wiadanie słowa Bożego ma miejsce dopiero nad grobem, przybiera ono formę 
homilii5.

Ogólne wprowadzenie do  Mszału rzymskiego z  trzeciego wydania Mszału 
rzymskiego sugeruje, aby podczas mszy świętej pogrzebowej z zasady głoszona 
była homilia6. Jej głoszenie nie jest więc absolutnie obligatoryjne, niemniej jest 
usilnie zalecane.

Zadaniem każdej homilii jest pomaganie wiernym w pełnym zrozumieniu 
oraz oddziaływaniu słowa Bożego na ich życie7. „Homilia uaktualnia przesła-
nie Pisma Świętego, ażeby wierni mogli odkryć obecność i  skuteczność sło-
wa Bożego w swoim codziennym życiu”8. Śmierć przynależy do ludzkiej egzy-
stencji – stanowi przejście z życia do życia, z życia doczesnego, ograniczone-
go czasoprzestrzenią do życia transcendentnego, wiecznego. Homilia głoszona 
w trakcie obrzędów pogrzebowych służy ukazaniu związku śmierci człowieka 
z celebrowanym w liturgii misterium Chrystusa, które też jest paschą, przej-
ściem z życia doczesnego do życia w chwale Boga Ojca. Wspomniany zwią-
zek dotyczy przede wszystkim ochrzczonych, ale przecież także śmierć dzie-
ci zmarłych przed urodzeniem ma związek ze śmiercią i zmartwychwstaniem 
Chrystusa. Z  perspektywy słowa Bożego, które stwierdza między innymi to, 
że „jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywie-
ni” (1 Kor 15, 22), istnieje uzasadniona podstawa do wiary w to, że śmierć nie 
jest ostatecznym końcem ludzkiej egzystencji, ale przejściem do życia wieczne-
go „w Chrystusie”; istnieje też uzasadniona nadzieja, że miłość Boga, która jest 
większa niż grzech człowieka, pozwala – w sposób znany jedynie Bogu – do-
puścić dzieci zmarłe przed narodzeniem do szczęścia wiecznego, mimo że ob-
ciążone są grzechem pierworodnym i nie przyjęły chrztu świętego, który jest 
zwyczajną drogą do życia wiecznego.

5   Por. Święta Kongregacja dla sakramentów i Kultu bożego, Obrzędy pogrzebu dostosowane 
do zwyczajów diecezji polskich. Katowice 1977 [dalej skrót: oP], nr 87; G. siwek, Homilie obrzędo-
we, Kraków 1997, s. 6.
6   Święta Kongregacja obrzędów, Institutio Generalis Missale Romanum. Editio typica tertia. typis 
Polyglottis Vaticanis 2002; wyd. pol. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Z trzeciego wy-
dania Mszału rzymskiego, Poznań 2004 [dalej skrót: oWMr3]: „In Missis exsequialibus habeatur 
de more brevis homilia”. tekst polski: „Podczas Mszy Świętej pogrzebowej winna być z zasady wy-
głoszona krótka homilia” – oWMr3, 382.
7   benedykt XVI, adhortacja apostolska o eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Sacra-
mentum Caritatis, Kraków 2007, nr 46; tenże, adhortacja apostolska o słowie bożym w życiu i misji 
Kościoła Verbum Domini, Poznań 2010, nr 59.
8   benedykt XVI, Verbum Domini, nr 59.
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Ojcowie Soboru Watykańskiego II dostrzegli potrzebę szczególnego zwró-
cenia uwagi na  śmierć dzieci i na konieczność dostosowania obrzędów litur-
gicznych do  tych bolesnych okoliczności. Toteż w  dokumentach soborowych 
zapisali, że „należy starannie rozpatrzyć obrzęd pogrzebu dzieci i dołączyć doń 
własną Mszę”9.

2. Kontekst homilii na pogrzebie dziecka zmarłego bez chrztu

W zakresie niewielu praktyk duszpasterskich zmiana zainspirowana przed 
pięćdziesięciu laty przez Sobór Watykański II jest tak widoczna, jak w podejściu 
do dzieci zmarłych bez chrztu. Nie da się ukryć, że dziedzictwo Tradycji Kościo-
ła w nauczaniu o losie dzieci zmarłych bez chrztu zostało naznaczone zbyt pejo-
ratywnym myśleniem, w którym dominowała bardziej myśl o solidarności ludzi 
w grzechu Adama aniżeli prawda o wszechmocy i miłosierdziu Boga, o Jego mi-
łości do stworzenia, o powszechnej woli zbawienia i o solidarności ludzi z Chry-
stusem, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał.

2.1. niechlubna tradycja nauczania o losie dzieci zmarłych bez chrztu

Ogromny wpływ na  myślenie teologów miało dość pokrętne tłumaczenie 
św. Augustyna, według którego dzieci zmarłe bez chrztu „nie ponoszą odpowie-
dzialności, ale nie ma niesprawiedliwości w ich potępieniu, ponieważ wszyscy 
należą do  «tej samej masy», masy skazanej na  potępienie. Bóg nie czyni żad-
nej niesprawiedliwości tym, którzy nie są wybrani, ponieważ wszyscy zasługują 
na piekło”10.

Z taką teologią kaznodzieje nie mogli pójść do ludzi przeżywających żałobę, 
bo zamiast pociechy i Dobrej Nowiny nieśliby tylko słowa potępienia. Nic więc 
dziwnego, że przed Soborem Watykańskim II nie było w Kościele katolickim ob-
rzędu pogrzebowego dla dzieci zmarłych bez chrztu. Były one grzebane w zie-
mi niepoświęconej. Owszem, nie było też obrzędu pogrzebowego dla zmarłych 
dzieci ochrzczonych, ale celebrowano wówczas mszę świętą o aniołach i zapew-
niano chrześcijański pochówek11.

9   sobór Watykański II, Sacrosanctum concilium, nr 82.
10   Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., nr 18; por. augustyn, Con-
tra duas Epistulas Pelagianorum, 2, 7, 13: corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, Vindo-
bonae 1886-, 60, 474.
11   Por. Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., nr 100.
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2.2. cenne inspiracje soboru Watykańskiego II

W czasie przygotowań do  Soboru Watykańskiego II, niektórzy oczekiwali, 
że sobór ten przyjmie rozpowszechnioną doktrynę o tym, że dzieci zmarłe bez 
chrztu są definitywnie pozbawione uszczęśliwiającego oglądania Boga12. Jednak 
sobór nie chciał ogłosić takiego nauczania, ponieważ według świadectwa bisku-
pów, „nie taka była wiara ich ludu. Sensus fidei nie zgadzał się z takim ujęcie-
m”13. Sobór Watykański II zainspirował inne myślenie. Dzięki soborowej refor-
mie liturgicznej, Mszał rzymski z 1970 roku i jego nowe edycje zawierają mszę 
św. na pogrzeb dziecka nieochrzczonego, a w obrzędach pogrzebu (Ordo exsequ-
iarum) zamieszczono specjalne modlitwy dostosowane do  takiego przypadku. 
Zgodnie z zasadą lex orandi – lex credendi, w modlitwach tych, które zarówno 
odzwierciedlają, jak i formują sensus fidei, Kościół wyraża nadzieję na Boże mi-
łosierdzie względem zmarłych dzieci nieochrzczonych14. Posiadający sensus fidei 
chrześcijanie celebrują w liturgii zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią 
i stale doświadczają bezgranicznego miłosierdzia Bożego oraz komunii miłości 
świętych w niebie15.

Takie zdecydowane przesunięcie akcentów w  nauczaniu Kościoła  –  dzięki 
uwzględnieniu sensus fidei oraz zasady lex orandi – lex credendi – pozwoliło Mię-
dzynarodowej Komisji Teologicznej stwierdzić, że „w liturgii nieustannie odna-
wia się nadzieja, która jest w nas i którą mamy głosić i wyjaśniać”16. To właśnie 
owa nadzieja – a nie beznadziejne potępienie niewinnych istot, chociażby „potę-
pienie bardzo łagodne (mitissima poena)”17 – umożliwia kaznodziejom głoszenie 
homilii podczas obrzędów pogrzebu dziecka zmarłego bez chrztu.

2.3. traumatyczne doświadczenie rodziców

Kaznodzieja, którym – w kontekście polskim najczęściej, o  ile nie wyłącz-
nie – jest mężczyzna żyjący w celibacie, a więc pozbawiony osobistych doświad-
czeń żałoby związanej z  utratą nienarodzonego dziecka, musi czerpać wiedzę 
od  tych, których to doświadczenie dotyczy. Dobrze jest przeżyć spotkanie lub 
rozmowę z rodzicami, którzy przeżyli stratę poczętego dziecka albo z osobami 

12   Por. tamże, nr 28.
13   Por. tamże, nr 96.
14   Por. tamże, nr 100.
15   Por. tamże, nr 78.
16   tamże.
17   tamże, nr 18.
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zajmującymi się bezpośrednio pomocą dla takich rodziców, albo przynajmniej 
przeczytać świadectwa ludzi z  doświadczeniem żałoby po  utraconym dziec-
ku – zanim podejmie się działalność duszpasterską, w tym również kaznodziej-
ską, mającą na  celu duchowe wsparcie tej specyficznej grupy żałobników. Za-
poznanie się z omawianym tu doświadczeniem żałoby pomaga duszpasterzom 
i kaznodziejom w rozwijaniu choćby odrobiny empatii, tak niezbędnej w czasie 
celebracji obrzędów pogrzebu.

Cechą specyficzną dla ludzi jest nawiązywanie więzi społecznych i pielęgno-
wanie ich. Im bardziej człowiek kocha drugą osobę, tym większy jest potem ból 
związany z jej śmiercią. Dotyczy to również matki i jej poczętego dziecka. Jak 
zauważa Hannah Lathrop18, istnieje silna więź emocjonalna i duchowa matki 
z poczętym, a nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Nasila się ona wraz z rozwo-
jem dziecka, gdy da się słyszeć bicie serca dziecka i gdy na monitorze ultraso-
nografu można śledzić jego ruchy. Toteż ból związany z utratą dziecka jest tym 
bardziej dotkliwy, im dziecko jest starsze i bardziej rozwinięte, a więzi z nim 
silniejsze19.

Osoby doświadczone w  towarzyszeniu w  żałobie rodzicom, którzy utracili 
dziecko przed jego narodzeniem, twierdzą, że naturalną reakcją rodziców jest 
pragnienie zobaczenia dziecka, choćby martwego20. Nie bez znaczenia jest także 
dla rodziców możliwość dotknięcia ciała martwego dziecka albo, gdy jest więk-
sze, wzięcie go w ramiona21. Tego uczy wydarzenie, utrwalone w jednym z naj-
piękniejszych dzieł sztuki sakralnej, jakim jest Pieta Michała Anioła, która wizu-
alizuje miłość i czułość Matki przytulającej martwe ciało Syna.

Film Alive Again opowiada historię kobiety, która nie zobaczywszy swojego 
zmarłego przed narodzeniem dziecka, przez sześć lat dręczona była przez psy-
chozę. Dopiero po długim okresie terapii psycholog odkrył przyczynę choroby. 
Otóż, kobieta wyobrażała sobie, że jej dziecko nie miało głowy. Proces uzdrowie-
nia nastąpił wówczas, gdy teść niedoszłej matki zachorował na tumor w głowie 
i ona mogła go pielęgnować: kąpać i karmić, i okazywać miłość, którą chętnie 
przekazałaby dziecku. Była przygotowana na eksplozję miłości i służby. Dozna-
ła uzdrowienia wówczas, gdy miłość gromadzoną dla oczekiwanego dziecka re-
kompensowała służbą i miłością okazaną teściowi22.

Cenną pomocą w  przepracowaniu żałoby po  utracie dziecka jest nadanie 
mu  imienia. Zamiast mówić na  przykład: „nasze trzecie poronione dziecko”, 

18   h. Lothrop, Gute Hoffnung – jähes Ende..., dz. cyt., s. 78–79.
19   Por. tamże, s. 79.
20   tamże, s. 81.
21   Por. tamże, s. 86.
22   Por. tamże, s. 85.
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można wówczas posłużyć się nadanym dziecku imieniem23. Nadanie imienia 
jest obrzędem wchodzącym w skład sakramentu chrztu, którego można udzielić 
dziecku, o ile przyszło na świat żywe, aczkolwiek walczy o przeżycie. Nie można 
natomiast udzielać sakramentu chrztu, gdy dziecko jest martwe24. Duszpasterze 
mogą natomiast w każdym przypadku uczynić znak krzyża nad martwych cia-
łem dziecka i położyć rękę na jego głowie25.

Sprawowanie rytuałów służy wzmocnieniu doświadczenia, że dziecko, choć 
urodzone jako martwe, prawdziwie zaistniało26. Rabin Robert H. Loewy27 prze-
strzega, że odmowa odprawienia nabożeństwa związanego z pogrzebem dziec-
ka zmarłego przed urodzeniem stanowi dla rodziców przesłanie, że  ich dziec-
ko nie miało żadnego znaczenia, nie było prawdziwą osobą. Obowiązkiem osób 
duchownych jest pocieszenie przeżywających żałobę przez sprawowanie odpo-
wiednich obrzędów.

Również Kościół w swojej trosce o człowieka podkreśla obowiązki chrześci-
jan wobec zmarłych. Jednym z uczynków miłosierdzia jest grzebanie umarłych. 
„Wszystkim, którzy należą do ludu Bo żego, został powierzony przy obrzędach 
pogrze bowych jakiś obowiązek względnie posługa wo bec zmarłego”28. Warto 
często przypominać o tym szlachetnym obowiązku.

Podczas przygotowywania homilii i ceremonii pogrzebowej warto zachęcić 
żałobników, by utrwalili pamięć o dziecku, by zachowali pamiątki. Taką pamiąt-
ką mogą być zdjęcia dokumentujące historię rodziny. Inną pamiątką może być 
udekorowana różą klepsydra z jakąś cenną myślą i danymi dotyczącymi dziec-
ka. Na przykład:

Każde życie jest w istocie Darem,
Bez znaczenia, jak krótkie

23   Por. tamże, s. 89.
24   co innego sugeruje hannah Lothrop (Gute Hoffnung – jähes Ende..., dz. cyt., s. 90). najpierw autor-
ka słusznie zauważa, że Kościół dopuszcza tylko chrzest osób żywych, ale później błędnie dopowiada, 
że duszpasterze mogą udzielić tego sakramentu w celu przyniesienia pociechy rodzicom pogrążonym 
w żałobie: „Laut Kirchenordnung ist die taufe nämlich nur für lebende Kinder gedacht. es gibt aber 
noch eine andere angehensweise: Geistliche können eine taufe auch aus ihrer seelsorgerichen Veran-
twortung heraus vornehmen, um damit eltern trost und hilfe zu spenden. auf jeden fall können sie 
das Kind aussegnen und es mit handauflegen salben. Wenn uns die taufe ein anliegen ist, müssen wir 
weitersuchen und uns umhören, bis wir einen verständnisvollen Geistlichen finden”.
25   Por. tamże, s. 90.
26   „anderen Menschen mage es näher liegen, ein eigenes ritual zu entwickeln, um zu bekräftigen, 
dass ihr Kind, auch wenn es jetzt tot ist, »wirklich« ist” – tamże, s. 90.
27   tekst pochodzi z „Journal of reformed Judaism”, 1988, cyt. za: h. Lothrop, Gute Hoffnung – jähes 
Ende..., dz. cyt., s. 279.
28   oP, nr 16; por. Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994, [dalej: KKK], 2447.
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Bez znaczenia, jak kruche
Każde życie jest Darem,
Który na zawsze
Żyć będzie dalej w naszych sercach.

daniel clarke Gould
Urodzony i zmarły
27 maja 1986 roku
4630 g, 57 cm, włosy blond29.

Można też, jako pamiątkę, zrobić odcisk stopy czy dłoni dziecka w  gipsie 
albo przynajmniej poprosić personel szpitalny o  identyfikator, który posłużył 
do oznaczenia dziecka30. W niektórych szpitalach przez kilka lat przechowywa-
ne są zdjęcia dzieci zmarłych przed narodzeniem, ponieważ doświadczenie po-
kazało, iż niektórzy rodzice po latach zgłaszali się do szpitala z zapytaniem czy 
nie zostały żadne pamiątki po ich dziecku. Dopiero po latach rodzice odkryli, 
że potrzebowali owych pamiątek do przepracowania żałoby po stracie dziecka31.

3. adresaci homilii na pogrzebie dziecka zmarłego bez chrztu

Rodzicom po stracie dziecka mogą towarzyszyć różne uczucia, jak na przy-
kład poczucie winy, straty i samotności, a nawet agresja czy podważenie jedne-
go z ważnych celów życia, jakim jest rodzicielstwo. Zdarza się także, że w obliczu 
tak specyficznego doświadczenia życiowego poważnej próbie poddane zostają 
wzajemnie relacje małżonków.

Niebezpieczeństwem dla związku jest wówczas wzajemne obwinianie, a za-
wsze można znaleźć wystarczająco wiele powodów ku temu. Nie można też ni-
gdy pozwolić, by poczucie winy, jakiekolwiek ma ono źródło, dominowało nad 
ufnością w Boże miłosierdzie.

Niektóre związki małżeńskie stają się po przeżyciu żałoby związanej z utra-
tę nienarodzonego dziecka jeszcze silniejsze. Pomaga w  tym wzajemna troska 
o siebie. Znakomicie wyraża ją poetycki fragment:

obojgu nam
brak słów.
tylko wzajemna bliskość

29   Por. h. Lothrop, Gute Hoffnung – jähes Ende..., dz. cyt., s. 92.
30   Por. tamże, s. 94.
31   Por. tamże, s. 94.
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Przynosi pociechę.
W ciągu dnia próbujemy
Wyjść naprzeciw życiu.
Wieczorem wracamy do domu,
by dla samych siebie i dla siebie nawzajem
Znaleźć pocieszenie,
schronieni w żałobie32.

Doświadczenie utraty nienarodzonego, a  upragnionego i  oczekiwanego 
dziecka może rodzić pytania dotyczące sensu życia, a także Bożej Opatrzno-
ści. Głęboka wiara pomaga w przepracowaniu żałoby i znalezieniu pociechy 
w prawdzie o bezmiarze Bożego miłosierdzia i o niepojętności Jego działania: 
jeśli dopuszcza zło, to dlatego, że potrafi z niego wyprowadzić jeszcze więk-
sze dobro. Jest to ważna prawda, która – odpowiednio przedstawiona – po-
kazuje cierpienie i śmierć w perspektywie wieczności, a więc nie jako osta-
teczny dramat, ale dramat, który został przezwyciężony w paschalnym miste-
rium Chrystusa.

Obrzędy pogrzebu uwrażliwiają na  pluralizm zgromadzenia liturgicznego: 
„W przygotowaniu i urządzeniu obrzędów pogrzebowych niech kapłani z wiel-
ką delikatnością potraktują osobę każdego zmarłego i okoliczności jego śmier-
ci oraz żałobę rodziny i potrzeby chrześcijańskiego życia. Niech również mają 
szczególny wzgląd na tych, którzy uczestniczą w pogrzebie i słuchają Ewange-
lii, czy to będą akatolicy, czy katolicy bardzo rzadko lub nigdy nie uczestniczący 
we mszy św., albo nawet tacy, o których sądzi się, że utracili wiarę. Dla wszyst-
kich bowiem kapłani są sługami Ewangelii Chrystusa”33. Wskazanie to posiada 
niemal identyczne brzmienie z uwagą zamieszczoną we wprowadzeniu do Msza-
łu rzymskiego: „Niech duszpasterze zwracają szczególną uwagę na tych, którzy 
z okazji pogrzebu są obecni podczas sprawowania liturgii lub słuchają Ewange-
lii, czy to będą niekatolicy, czy katolicy, którzy nigdy nie uczestniczą w Euchary-
stii albo czynią to bardzo rzadko, albo nawet tacy, o których się sądzi, że utracili 
wiarę. Kapłani są bowiem sługami Ewangelii Chrystusa w stosunku do wszyst-
kich ludzi”34. W trakcie przygotowywania pogrzebu można zapytać żałobników 
o przewidywanych uczestników obrzędów pogrzebowych, a następnie uwzględ-
nić ich jako adresatów homilii.

32   Por. tamże, s. 140.
33   oP, nr 18.
34   oWMr3, nr 385.
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4. cel homilii na pogrzebie dziecka zmarłego bez chrztu

Zgodnie z Wprowadzeniem teologicznym i pastoralnym do Obrzędów pogrze-
bu, istnieje organicz ny związek chrześcijańskiej tajemnicy zbawienia i posługi dusz-
pasterskiej35. Związek ten domaga się pouczenia wiernych w homilii o znaczeniu 
chrześcijańskiej śmierci. Homilia ma  służyć proklamowaniu paschalnego miste-
rium Chrystusa i ukazaniu jego związku z ludzkim życiem i śmiercią. Każda śmierć, 
i następujący po niej pogrzeb, przypomina o kruchości i przygodności ludzkiego 
życia. Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią pozwala spojrzeć na koniec ludzkie-
go życia na ziemi z nadzieją na zmartwychwstanie. Solidarność Chrystusa z ludźmi 
we wszystkim oprócz grzechu (por. Hbr 4, 15) pozwala żywić nadzieję, że ci, którzy 
umierają wolni od osobistych win, będą mieli udział w Jego chwale.

Homilia pomaga w przepracowaniu żałoby i w świadomym przeżyciu obrzę-
dów pogrzebowych, które są bardzo potrzebne ludziom. Obrzędy budują wspólno-
tę międzyludzką i dlatego, ze względu na swe pozytywne walory, są pielęgnowane 
przez społeczności ludzkie. Bez obrzędów kultycznych ludzie tracą orientację życio-
wą. We wszystkich kulturach istnieją rytuały przejścia (fr. rites de passage). Pomaga-
ją one zakończyć i zamknąć jakiś etap życia, po to, by otworzyć i rozpocząć nowy36.

Homilia nie może być rozpatrywana niezależnie od liturgii, której jest inte-
gralną częścią. Toteż należy uwzględniać w niej „okres roku liturgicznego, w któ-
rym Bóg powołał zmarłego do  siebie”37. Ponadto homilia stanowi integralną 
część oddziaływań duszpasterskich i należy do obowiązków duszpasterza, któ-
ry ma – również w homilii – „umocnić nadzieję uczestników pogrze bu i ożywić 
wiarę w tajemnicę paschalną oraz w zmartwychwstanie umarłych i to w taki spo-
sób, aby okazując macierzyńską miłość Kościoła i niosąc pociechę płynącą z wia-
ry, podnieść na duchu wierzących, a nie urazić pogrążonych w żałobie”38.

Tak więc celem homilii na pogrzebie dziecka zmarłego bez chrztu jest prokla-
mowanie zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią oraz faktu, że umarł On za wszyst-
kich ludzi, co  jest zarazem źródłem nadziei dla nieochrzczonych dzieci zmar-
łych przed narodzeniem. Homilia służy pouczeniu o znaczeniu chrześcijańskiej 
śmierci, głoszeniu miłosierdzia Bożego, niesieniu serdecznego pocieszenia ro-
dzinie zmarłego i złagodzeniu jej bólu oraz zachęcie do solidarności z cierpiący-
mi. Ponadto homilia służy mistagogii – wprowadzeniu w sprawowane misterium 
zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią39.

35   Por. oP, nr 25.
36   Por. h. Lothrop, Gute Hoffnung – jähes Ende..., dz. cyt., s. 102.
37   e. staniek, Z kaznodziejskiego warsztatu, Kraków 1997, s. 118.
38   oP, nr 17.
39   Por. oP, nr 25.
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5. Źródła homilii na pogrzebie dziecka zmarłego bez chrztu

Za źródła homilii na  pogrzebie dziecka nieochrzczonego służą teksty biblijne 
zawarte w Obrzędach pogrzebu, teksty liturgiczne przeznaczone do celebracji oraz 
współczesne nauczanie Kościoła i ludzkie doświadczenie życiowe40. Poza nimi, głosi-
ciel homilii ma do wykorzystania pomoce kaznodziejskie, takie, jak na przykład: ko-
mentarze egzegetyczne i liturgiczne, życiorysy świętych, szlachetne przykłady z ludz-
kiego życia, modlitwy, teksty z literatury pięknej i teksty publicystyczne. Wspomnia-
ne wyżej źródła homilii pozwalają spojrzeć na bolesne wydarzenie śmierci dziecka 
z perspektywy Bożego planu zbawienia, w którym nie brakuje takich doświadczeń 
jak smutek, żałoba, cierpienie i śmierć, ale zostają one pozbawione swej ostatecznej 
dramatyczności przez zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

5.1. Pismo Święte

Jak zaznaczono w  Obrzędach pogrzebowych, „w  każdym nabożeństwie 
za  zmarłych [...] wielką wagę przywiązuje się do  czytania słowa Bożego. Ono 
głosi tajemnicę paschalną, daje nadzieję po nownego spotkania w  Królestwie 
Bożym, uczy pełnej szacunku miłości wobec zmarłych oraz za chęca, aby wszy-
scy dawali świadectwo życia chrześcijańskiego”41. Teksty biblijne przygotowane 
do proklamacji na pogrzebie dziecka nieochrzczonego nie są liczne, ale i tak po-
zostawiają możliwość doboru. Przewidziano bowiem na tę okoliczność następu-
jące alternatywne perykopy:

 ■ dwie ze Starego Testamentu: Iz 25, 6a.7–9 oraz Lm 3, 17–26;
 ■ jeden psalm responsoryjny: Ps 25 (24) z dwoma alternatywnymi refrenami:

1) „Do Ciebie Panie, wznoszę moją duszę”
2) „Kto ufa Tobie, nie dozna zawodu”

 ■ dwa teksty z Ewangelii: 
1) Mt 11, 27–30 
2) J 19, 25–30, 

z których każdy poprzedzony jest aklamacją „Alleluja” oraz odpowied-
nio własnym tractusem, wersetem recytowanym bądź śpiewanym mię-
dzy aklamacją:

1) „Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwa-
ła i moc na wieki wieków”

40   Por. sobór Watykański II, Sacrosanctum concilium, nr 35, 2; 52.
41   oP, nr 11.
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2) „Błogosławiony Ojciec miłosierdzia, Bóg wszelkiej pociechy, który 
nas pociesza w każdym naszym utrapieniu”42.

Spośród tych tekstów przewodniczący liturgii wybiera: jedną perykopę 
ze Starego Testamentu, psalm z refrenem, aklamację, jeden tractus i jedną pery-
kopę ewangelijną. Jeśli odprawiana jest liturgia słowa bez ofiary eucharystycznej, 
również wtedy „po Ewangelii wygłasza się homilię. Jeżeli względy duszpasterskie 
tego wymagają, można się ograniczyć do  jednego czytania, po  którym należy 
wygłosić homilię”43.

Teksty ze Starego Testamentu traktują o miłosierdziu Boga, który zna dobrze 
utrapienia stworzonych przez siebie ludzi i w stosownym, znanym tylko sobie, cza-
sie „otrze łzy z każdego oblicza” (Iz 25, 8), bo „nie wyczerpała się litość Pana, mi-
łość nie zgasła” (Lm 3, 22). Teksty te dobrze wyrażają także ból, jaki przeżywają lu-
dzie doznający cierpienia, udręk i żałoby. Zachęcają do zaufania Bogu, który nie za-
wiedzie tych, którzy u Niego szukają ratunku. Bóg „raz na zawsze zniszczy śmierć” 
(Iz 25, 8), toteż „dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana” (Lm 3, 26).

Psalm w liturgii za zmarłych pozwala zgromadzonym wiernym „wyrazić ża-
łobę i umocnić nadzieję”44. Podobne motywy obecne są w perykopach ewange-
lijnych. Pierwsza z nich, z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 11, 27–30), za-
wiera wyznanie Pana Jezusa o tym, że otrzymał od swojego Ojca wszystko i że 
On zna Ojca, Ojciec zna Jego. Tuż po tym wyznaniu pada propozycja Pana Jezusa, 
by wszyscy utrudzeni i obciążeni przyszli do Niego, szukając w Nim pokrzepie-
nia. On też stawia siebie za wzór: „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 29–30).

Druga z  perykop ewangelijnych przewidzianych na  pogrzeb dziecka nie-
ochrzczonego, pochodzi z  Ewangelii według św. Jana i  zawiera opowiadanie 
o ostatnich chwilach konania Jezusa na krzyżu (J 19, 25–30). W nim zaś przed-
stawiona jest scena testamentu z krzyża, w którym to Pan Jezus przekazał w opie-
kę swojej stojącej pod krzyżem Matce umiłowanego ucznia, św. Jana symbolizu-
jącego Kościół, a następnie powiedział uczniowi: „Oto Matka twoja. I od tej go-
dziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 27). Uczeń Jezusa przeżywający żałobę nie 
jest nigdy sam; zawsze pozostaje członkiem wspólnoty Kościoła-Matki.

42   Por. oP, nr 355–361.
43   oP, nr 158. W zawartych w Obrzędach pogrzebu tekstach do wyboru, istnieje różnica między po-
grzebem dziecka nieochrzczonego, dla którego przewidziano dwa czytania: jedno ze starego testa-
mentu i jedno z ewangelii i pogrzebem dziecka ochrzczonego, dla którego przewidziano trzy czyta-
nia: jednakowe ze starego testamentu, siedem czytań z listów apostolskich lub apokalipsy i cztery 
różne fragmenty z ewangelii – por. oP 153.
44   oP, nr 12.
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Tuż przed skonaniem Jezus wypowiedział słowo „pragnę”, co egzegeci inter-
pretują nie tyle jako wyraz fizycznego pragnienia, ale raczej jako wyraz pragnienia 
wypełnienia do końca woli Bożej45. Owo wieloznaczne słowo trzeba interpretować 
w tym sensie, że Jezus pragnął „aby się wypełniło Pismo” (J 19, 28), a więc w kon-
tekście Jego posłannictwa, które miało na celu odkupienie wszystkich ludzi46.

5.2. teksty liturgiczne

Drugim, obok tekstów Pisma Świętego, istotnym źródłem homilii są teksty eu-
chologiczne zawarte w Obrzędach pogrzebu. Świadczą one o tym, że Kościół trosz-
czy się o każdego człowieka, również nienarodzonego, i niesie pociechę rodzicom, 
którzy utracili dziecko przed jego narodzeniem. Modlitwa Kościoła jest dosto-
sowana do takich okoliczności i różni się od modlitw podczas pogrzebu dziecka 
ochrzczonego. Są też jednak teksty wspólne, niezależne od okoliczności. Do tych 
ostatnich należy na przykład wprowadzenie do proklamacji tekstów biblijnych.

Przewidziane w  rytuale pogrzebowym wprowadzenie do  czytań przybie-
ra formę modlitwy do Boga. Modlitwa ta  jest wypowiadana przez przewodni-
czącego liturgii, który solidaryzuje się z pogrążonymi w żałobie i w ich imieniu 
z empatią zwraca się do Boga: „Boże, otwórz nasze serca na Twoje słowo, aby-
śmy w ciemnościach znaleźli światło, w naszych wątpliwościach pewność płyną-
cą z wiary, w naszym smutku pociechę. Przez Chrystusa, Pana naszego”47.

To bezpośrednie wprowadzenie do  czytań ukierunkowuje hermeneutykę 
tekstów biblijnych. Pozwala ono wczuć się w  żałobę przeżywaną przez rodzi-
ców, krewnych i przyjaciół oraz skłania do poszukiwania w słowie Bożym świa-
tła na drogę życia, o czym mówi psalmista: „Twoje słowo jest lampą dla moich 
stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105)48. Wątpiący mają też szansę otrzy-
mać w słowie Bożym „pewność płynącą z wiary” i doznać pocieszenia w smutku.

Nieznaczna parafraza słów modlitwy wprowadzającej do czytań biblijnych 
może być wykorzystana w  homilii. Można w  niej podziękować Bogu za  to, 
że Jego zbawcze słowo pozwala nam w ciemnościach znaleźć światło, w wątpli-
wościach – płynącą z wiary pewność, a w smutku – pociechę.

45   Por. r. e. brown, The Gospel according to John XIII-XXI, London 1978, s. 927–928.
46   Por. J. blank, Das Evangelium nach Johannes, bd. III, düsseldorf 1977, s. 126; r. schnackenburg, 
Das Johannesevangelium, bd. III, freiburg–basel–Wien 1979, s. 330–331.
47   oP, nr 32.
48   Papież franciszek rozpoczyna swoją pierwszą encyklikę od zdania: „Światło wiary: tym wyraże-
niem tradycja Kościoła nazwała wielki dar przyniesiony przez Jezusa, który tak oto przedstawia się 
w ewangelii św. Jana: «Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie po-
zostawał w ciemności» (12, 46)” – franciszek, encyklika Lumen fidei (29.06.2013), nr 1.
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Modlitwy liturgiczne w  czasie obrzędów pogrzebu zanoszone są  do Boga 
za  rodziców i  za krewnych zmarłych dzieci, „aby w  swojej żałobie otrzyma-
li pociechę płynącą z wiary”49. We wprowadzeniu przy pogrzebie dziecka nie-
ochrzczonego przewodniczący liturgii stwierdza, że „Bóg od początku zna i ko-
cha swoje stworzenie. Z  serdecznym współczuciem modlimy się za  rodziców 
i z nimi, i polecamy dziecko miłosierdziu Chrystusa, który umarł za wszystki-
ch”50. Treść tego wprowadzenia różni się od wprowadzenia przy pogrzebie dziec-
ka ochrzczonego, kiedy to przewodniczący liturgii zauważa, że przez sakrament 
chrztu świętego dziecko uzyskało dziecięctwo Boże i zbawienie, a więc i udział 
w życiu wiecznym. Trwając przed obliczem Boga modli się ono za swoich rodzi-
ców i za pozostałych wiernych51. Zgodnie z zasadą lex orandi – lex credendi Ko-
ściół nie wypowiada się o losie dzieci zmarłych bez chrztu, polecając je „miło-
sierdziu Chrystusa, który umarł za wszystkich”52.

W pierwszej formie pogrzebu dziecka, w stacji w domu zmarłego, po omó-
wionym wyżej wprowadzeniu następuje pokropienie ciała wodą święconą. Gest 
ten wyraża pragnienie dołączenia zmarłego dziecka do grona zbawionych, któ-
rzy piją ze źródła wody życia (por. Ap 21, 6). Następnie odmawiany jest psalm 
i modlitwa, która nosi tytuł „za dziecko nieochrzczone”, ale de facto odmawiana 
jest w intencji „wiernych, którzy smucą się z powodu utraty dziecka” i zawiera 
prośbę do Boga, by umocnił ich ufność w swoje miłosierdzie53. Po tej modlitwie 
może być dodana jeszcze fakultatywna modlitwa za pogrążonych w żałobie. Na-
wiązuje ona do sceny obecności Maryi pod krzyżem konającego Jezusa i zawiera 
prośbę do Boga, aby stanęła Ona również przy zbolałej rodzinie i wyprosiła po-
ciechę płynąca z wiary i radość wieczną54.

Również w ostatnim pożegnaniu dziecka niechrzczonego przewodniczący li-
turgii wyraża współczucie rodzicom, którzy utracili dziecko55. Następnie zaś wy-
powiada modlitwę do Boga, znającego wiarę rodziców dziecka, aby utwierdził 
ich przekonanie, że dziecko, które opłakują ogarnie ojcowska miłość Boga56.

Znamienna jest modlitwa podczas stacji przy grobie, przy pogrzebie dziec-
ka nieochrzczonego: „Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, daj temu dziec-
ku pełnię życia w chwale”57. Modlitwa ta – odpowiadająca sensus fidei – wyraża 

49   oP, nr 12.
50   oP, nr 141b.
51   oP, nr 141a
52   oP, nr 141b.
53   oP, nr 144b.
54   oP, nr 145b.
55   Por. oP, nr 251.
56   Por. oP, nr 251.
57   oP, nr 172, 2.
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wiarę, że również nieochrzczone dzieci zmarłe przed narodzeniem mogą dzię-
ki Bożemu miłosierdziu mieć „pełnię życia w chwale”. Wyrazem nadziei są sło-
wa towarzyszące złożeniu trumny do grobu. Rzucając na trumnę grudkę ziemi 
przewodniczący liturgii wyraża wiarę Kościoła w ciała zmartwychwstanie i życie 
wieczne. Zwraca się wówczas do osoby zmarłej, wypowiadając takie same słowa, 
jak przy pogrzebie osoby dorosłej: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale 
Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju”58.

Podsumowując treść modlitw liturgicznych podczas pogrzebu dziecka nie-
ochrzczonego, stanowiących źródło dla homilii, można powiedzieć, że zawierają 
one dwa główne motywy. Pierwszym i dominującym jest modlitwa w intencji po-
grążonych w żałobie. Źródłem pociechy dla nich jest prawda o Bogu miłosiernym, 
który przemienia ciemność śmierci w jutrzenkę życia59. Ponadto modlitwy za po-
grążonych w żałobie rozbudzają nadzieję na wskrzeszenie zmarłych dzieci do życia 
w chwale. Drugim motywem jest modlitwa za dzieci zmarłe bez chrztu. Odwołu-
je się ona do prawdy o nieskończonej dobroci Boga i do Jego miłosierdzia, a także 
do faktu, że zna On i kocha „swoje stworzenia od początku ich istnienia i wszyst-
kie ogarnia miłością”60. Jeszcze inną prawdą, która dochodzi do głosu w modlitwie 
za te dzieci jest prawda o tym, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi61. Istnieje 
więc uzasadniona nadzieja na to, że nieochrzczone dzieci zmarłe przed narodze-
niem z miłosierdzia Bożego dostąpią udziału w chwalebnym życiu.

5.3. aktualne nauczanie Urzędu nauczycielskiego Kościoła

Cennym źródłem homilii jest aktualne nauczanie Urzędu Nauczycielskiego Ko-
ścioła, Międzynarodowej Komisji Teologicznej oraz uznanych teologów. Kongrega-
cja ds. Duchowieństwa sugeruje, by głosiciele słowa Bożego dobrze znali dokumen-
ty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a zwłaszcza soborów i biskupów rzymskich 
oraz zasięgali rady najlepszych i uznanych pisarzy teologicznych w celu udzielania 
należytych odpowiedzi na kwestie poruszane przez współczesnych ludzi62.

58   oP, nr 174.
59   Por. oP, nr 94.
60   Por. oP, nr 141 b.
61   Por. oP, nr 141 b.
62   Kongregacja ds. duchowieństwa, Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik 
wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa (19.03.1999), tarnów 1999, s. 33. na-
uczanie Kościoła na interesujący nas tutaj temat przedstawia M. ficoń, Od piekła do nadziei zba-
wienia. Rozwój kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu świętego w teologii katolickiej i jej eg-
zystencjalna doniosłość, Kraków 2012; por. taże, Los dzieci zmarłych bez chrztu – nieznana historia 
i współczesne pytania, „Polonia sacra” 17 (2013), nr 1 (32), s. 111–133.



142 ks. henryk sławiński

W zakresie interesującej nas tutaj kwestii ważna jest wypowiedź Kongregacji 
Nauki Wiary zawarta w instrukcji Donum vitae traktująca o tym, że istota ludz-
ka  –  nawet najmniejsza, ledwie co  poczęta  –  jest osobą ludzką i  z  tego wzglę-
du zasługuje na pełny szacunek, jaki się należy osobie ludzkiej. Według instruk-
cji Donum vitae: „Istota ludzka powinna być szanowana i traktowana jako osoba 
od chwili swojego poczęcia i dlatego od tej samej chwili należy jej przyznać prawa 
osoby, a wśród nich nade wszystko nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty 
ludzkiej do życia”63. Do wypowiedzi tej nawiązuje Katechizm Kościoła katolickie-
go podkreślając, że od pierwszej chwili istnienia istota ludzka jest osobą i powin-
na mieć przyznane prawa osoby64. W innym zaś miejscu katechizm, także nawią-
zując do wspomnianej instrukcji, przypomina, że „życie ludzkie jest święte, po-
nieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania Boga» i pozostaje 
na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu”65. W in-
nym dokumencie, w deklaracji Quaestio de abortu procurato Kongregacja Nauki 
Wiary stwierdza to, co jest oczywiste dla ludzi dobrej woli, że „to w płodzie zaczy-
na się życie ludzkie”66. Dobrze to wiedzą ci, którzy przeżywają żałobę po utraco-
nym nienarodzonym dziecku. Jak zauważa Hannah Lothrop, dla matki, która no-
siła w sobie dziecko, a później przeżyła jego śmierć, nie stanowi to większej różni-
cy czy zmarło przed urodzeniem, czy po nim. Żałoba jest żałobą67.

5.4. doświadczenie ludzkie

Źródłem przepowiadania słowa Bożego, którego nie należy ignorować, jest 
ludzkie doświadczenie. Według Kongregacji ds. Duchowieństwa głosiciel homi-

63   Kongregacja nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności 
jego przekazywania Donum Vitae (22.02.1987) [dalej: dV], nr I, 1.
64   KKK 2270; por. dV, nr I, 1.
65   KKK 2258; Kongregacja nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego 
i o godności jego przekazywania Donum vitae, Wstęp, nr 5.
66   Kongregacja nauki Wiary, deklaracja o sztucznym poronieniu Quaestio de abortu procurato 
(18.11.1974), nr 13, przyp. 20. deklaracja ta świadomie nie wypowiada się na temat momentu anima-
cji: „nie ma bowiem co do tego jednobrzmiącej tradycji i autorzy współcześni jeszcze różnią się między 
sobą. Jedni twierdzą, że animacja następuje w pierwszej fazie życia, drudzy, że dopiero wtedy, gdy zaro-
dek zatrzyma się we właściwym miejscu [...]. Jeżeli zaś tzw. wlanie duszy uważa się tylko za prawdopo-
dobne (czegoś przeciwnego nie da się nigdy ustalić), to odebranie życia jest tym samym, co narażenie się 
na niebezpieczeństwo zabicia człowieka, który jest nie jakby w oczekiwaniu duszy, ale już nią obdarzo-
ny” – tamże. M. Machinek (Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkie-
go życia, olsztyn 20042, s. 116) wyraża to twierdzenie pozytywnie: „nawet w wypadku wątpliwości co do 
momentu animacji należy przyznać embrionowi ludzkiemu nieograniczone prawo do życia”.
67   Por. h. Lothrop, Gute Hoffnung – jähes Ende..., dz. cyt., s. 278.
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lii powinien wykazywać się duszpasterską wrażliwością „na problemy niepoko-
jące ludzi naszych czasów oraz na proponowane rozwiązania”68. Jednym z tych 
problemów niepokojących ludzi naszych czasów jest los dzieci zmarłych bez 
chrztu. Proponowanym rozwiązaniem jest obecnie duszpasterska troska o prze-
żywających żałobę i głoszenie nadziei wynikającej z prawdy o miłosierdziu Bo-
żym i powszechności zbawienia dokonanego przez Chrystusa.

Z radością można odnotować w  niektórych Kościołach lokalnych duszpa-
sterską troskę o dzieci zmarłe bez chrztu i ich rodziców. Dla przykładu biskup 
włocławski, Wiesław Mering, w Instrukcji w sprawie pogrzebu z 12 września 2011 
roku uwrażliwia, że „z wielką delikatnością należy postępować z osobami, któ-
re utraciły dziecko jeszcze przed jego narodzeniem. Kościół naucza o poszano-
waniu każdego ludzkiego życia od momentu jego poczęcia oraz o godności nie-
narodzonego równej każdej innej osobie ludzkiej. Dlatego w przypadku śmierci 
dziecka, które zmarło przed chrztem, a które rodzice zamierzali ochrzcić (kan. 
1183 § 2), prośbę o pochowanie nienarodzonego dziecka należy traktować z na-
leżną powagą, tak jak w przypadku osoby, która już się urodziła. Na prośbę ro-
dziców należy odprawić mszę św. i stację przy grobie, zgodnie z Obrzędem po-
grzebu dziecka nieochrzczonego i przy użyciu formularza mszy św. na pogrzeb 
dziecka nieochrzczonego. Wskazane jest w takiej sytuacji nieprzyjmowanie ofiar 
od rodziców dziecka”69.

Wyrazem wzrastającej wrażliwości Kościoła na  bolesne doświadczenie 
ludzkie, jakim jest utrata poczętego dziecka był pierwszy pochówek dzieci 
zmarłych przed narodzeniem przeprowadzony w  niedzielę 16  czerwca 2013 
roku w Płocku, na zabytkowym cmentarzu przy ul. Kobylińskiego. W specjal-
nie przeznaczonym na  to grobie pochowano szczątki dzieci, których rodzi-
ce nie odebrali z płockich szpitali. Postawienie grobu dzieci zmarłych przed 
narodzeniem było wspólnym przedsięwzięciem władzy duchownej i świeckiej: 
biskupa płockiego Piotra Libery i prezydenta miasta Andrzeja Nowakowskie-
go. Inicjatywy takie uświadamiają rodzicom, że mogą „zgodnie z prawem ode-
brać ciało dziecka ze szpitala i odprawić pełny pogrzeb katolicki”70. Grób dzie-
ci zmarłych przed narodzeniem ma służyć za miejsce modlitwy dla rodziców, 
którzy utracili dziecko i nie wiedzą, co  się z nim stało, a zarazem jako znak 
szacunku dla osoby ludzkiej, której ta godność przysługuje od chwili poczęcia. 

68   Kongregacja ds. duchowieństwa, Kapłan głosiciel słowa, dz. cyt., s. 33.
69   W. Mering, Instrukcja w sprawie pogrzebu, (12.09.2011), nr 3, 3 [w:] Instrukcja w sprawie po-
grzebu. Regulamin cmentarzy rzymskokatolickich w diecezji włocławskiej, red. a. niemira, Włocła-
wek 2012, s. 6–7.
70   KaI/pz, Pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem, www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-
-zycia-kosciola/art,14763,pochowek-dzieci-zmarlych-przed-narodzeniem.html, (11.06.2013).
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Ze  względu na  uświadomione zapotrzebowanie, zaplanowano podobne po-
chówki dwukrotnie w ciągu roku71.

Warto przypomnieć, jak to  czynią Obrzędy pogrzebu, a  dokładniej modli-
twa przy grobie, że grzebanie zmarłych jest chrześcijańskim obowiązkiem72. Jest 
to jeden z uczynków miłosierdzia względem ciała.

Źródłem dla homilii może być tekst, wyrażający doświadczenia rodziców 
przeżywających żałobę po utraconym dziecku, przygotowany specjalnie na taką 
okazję:

Wasze dziecko [n.] stworzone z miłości, długo oczekiwaniem i upragnione zmarło, i nie 
będziecie mogli dać mu poczucia bezpieczeństwa w waszych ramionach. ból i rozczaro-
wanie rodziców nie mają granic: stratę przeżywa się w sercu przez całe życie. W nad-
chodzących tygodniach i miesiącach będziecie bardzo boleśnie przeżywali brak dziecka 
i będziecie potrzebowali od nas wszystkich miłości, współczucia, czasu i zrozumienia.

Każdy przychodzi na świat z jakimś zadaniem. czasami to zadanie jest dla nas jasne, 
innym znów razem spowite niepewnością. Z upływem czasu zadanie tego dziecka sta-
nie się bardziej zrozumiałe. być może pojawiło się ono na chwilę, by zapalić płomyk mi-
łości, który bez niego nigdy by nie zapłonął. być może dziecko to miało zmiękczyć nasze 
serca, byśmy mogli nieść pociechę innym. być może miało ono zbliżyć nas do boga i do 
siebie nawzajem. Życie tego dziecka było bardzo krótkie, ale jego śmierć pozostawiła 
ślad w naszym życiu. obyśmy pamiętali o tym dziecku całe nasze życie73.

Innym tekstem rozwijającym empatię względem rodziców przeżywających stra-
tę dziecka jest modlitwa, wyrażająca ich najgłębsze uczucia adresowane do Boga:

boże, myśmy bardzo się cieszyli i wszystko przygotowali,
by nasze dziecko miało szczęśliwy dom.
Ileż było oczekiwań – a tu nagle to nieoczekiwane pożegnanie.
Jakże to ciężkie doświadczenie, o boże.
odczuwaliśmy ruch,
Zauważaliśmy zmiany i śledziliśmy wzrost dziecka.
Zrodziła się między nami więź [...]
boże, tak jest ciężko
Śmierć zastała nas nieprzygotowanych.
stoimy razem z martwym dzieckiem i nie rozumiemy do końca, jaki to ma sens.
szukamy pocieszenia, myśli, które pocieszą.

71   Por. tamże.
72   Por. oP, nr 71.
73   Por. h. Lothrop, Gute Hoffnung – jähes Ende..., dz. cyt., s. 327.
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Prawie brakuje nam słów.
Pozostaje nam tylko jedno,
I mówimy to jąkając się, ale z serca:
dziękujemy ci, że to dziecko wzrastało przez ... miesiące i że było.
dziękujemy ci za doświadczenie,
Które zdobyliśmy w okresie ciąży,
Za niektóre decyzje, które podjęliśmy,
Za godziny szczęścia, za całą nadzieję i marzenia,
Za to chcemy dziękować – bez jakichkolwiek „jeśli” i „ale”.
I prosimy cię, boże, przyjmij nasze dziecko do swojego królestwa,
obejmij je serdecznie i pozwól mu spoczywać u ciebie bezpiecznie.74.

6. treść homilii na pogrzebie dziecka zmarłego bez chrztu

Treści zawarte w  omówionych wyżej źródłach wzajemnie się uzupełnia-
ją. Ich podstawą jest misterium Chrystusa objawione i przeżywane w liturgii 
Kościoła oraz głoszone przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Treści czerpane 
z  tych źródeł powinny dojść do głosu w homilii głoszonej na pogrzebie nie-
ochrzczonego dziecka.

Katechizm Kościoła katolickiego podpowiada treść homilii pogrzebowej, 
stwierdzając, że  powinna ona: „ukazywać misterium śmierci chrześcijańskiej 
w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego” (KKK 1688). Do zasadniczych zagad-
nień, które powinny być podjęte w omawianych okolicznościach należą: bezmiar 
Bożego miłosierdzia; śmierć Chrystusa za  wszystkich i  powszechna zbawcza 
wola Boga; prawda o grzechu pierworodnym i o społecznym wymiarze grzechu 
oraz o chrzcie świętym jako zwyczajnej drodze zjednoczenia z Bogiem; a także 
pocieszenie osób przeżywających żałobę.

6.1. bezmiar bożego miłosierdzia

W Modlitwach liturgicznych składających się na Obrzędy pogrzebu dominu-
je odwoływanie się do Bożego miłosierdzia i Bożej dobroci, a nie samej tylko 
sprawiedliwości75. Sprawiedliwość polega na oddawaniu każdemu tego, co mu 
się należy: dla dobra wspólnego, bez stronniczości względem kogokolwiek76. Mi-

74   Por. tamże, s. 329–330.
75   Por. h. Waldenfels, Chrystus a religie, tłum. b. drąg, Kraków 2004, s. 67–68.
76   Por. KKK 1807.
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łosierdzie z kolei to wyraz wszechmocy Bożej, polegający na dobrowolnym od-
puszczeniu ludziom grzechów77. Miłosierdzie Boże nie wyklucza sprawiedliwo-
ści. Ono ją  udoskonala. Sprawiedliwość bez miłosierdzia byłaby okrutna. Mi-
łosierdzie bez sprawiedliwości byłoby banalne. Miłosierdzie jest największym 
przymiotem Stwórcy78. Jego miłosierdzie jest bezgraniczne79: „Pan jest dobry dla 
wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła (Ps 145, 9)”80. Ofer-
ta Jego miłości jest nieodwołalna i sięga poza grób. Wielbimy Boże miłosierdzie 
i ufamy, że utracone dziecko doświadcza go względem siebie. Prawda ta musi 
dojść do głosu w homilii na pogrzebie dziecka zmarłego bez chrztu.

6.2. Śmierć chrystusa za wszystkich i powszechna zbawcza wola boga

Kolejnym zagadnieniem, które powinno dojść do  głosu podczas pogrzebu 
dziecka zmarłego bez chrztu, jest śmierć Chrystusa za  wszystkich i  powszech-
na zbawcza wola Boga. Zdaniem papieża Benedykta XVI zawartym w adhorta-
cji posynodalnej Verbum Domini: „Dla wiernych musi być jasne, że kaznodziei 
zależy na ukazaniu Chrystusa, który powinien być w centrum każdej homilii”81. 
Centrum zaś życia i działalności Jezusa Chrystusa było Jego misterium paschal-
ne – męka, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie – podjęte i zrealizowa-
ne w celu zbawienia wszystkich ludzi. Poza Jezusem Chrystusem, który jest jedy-
nym Panem i Zbawicielem, nie ma zbawienia, ponieważ nie dano ludziom pod 
niebem żadnego innego imienia, w  którym mogliby otrzymać zbawienie (por. 
Dz 4, 12). Tylko w Chrystusie ludzie mogą otrzymać szczęście wieczne82. Uzna-
wanie możliwości „zbawczego działania Boga poza obrębem jedynego pośred-
nictwa Chrystusa”83 sprzeciwia się wierze katolickiej. Centralną prawdą wiary 
chrześcijańskiej, którą należy głosić również w homiliach jest twierdzenie, że tyl-
ko Chrystus jest jedynym pośrednikiem i źródłem zbawienia; tylko On jest Zba-
wicielem wszystkich ludzi84. W nim jest nadzieja zbawienia również nieochrzczo-
nych, również zmarłych przed narodzeniem.

77   Por. KKK 270.
78   Św. siostra faustyna Kowalska, Dzienniczek, Kraków 1983, nr 180, s. 92. 
79   Por. KKK 270; 1864.
80   KKK 295.
81   benedykt XVI, adhortacja apostolska o słowie bożym w życiu i misji Kościoła Verbum Domini, nr 59.
82   Por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o Jezusie chrystusie, który żyje w Kościele, 
jako źródło nadziei dla europy Ecclesia in Europa, Wrocław 2003, nr 20.
83   Kongregacja nauki Wiary, deklaracja Dominus Iesus. o jedyności i powszechności zbawczej Jezu-
sa chrystusa i Kościoła. Poznań 2006, nr 14.
84   Por. Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, nr 20.
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Warto jeszcze dodać, że śmierć Chrystusa za wszystkich i zbawienie doko-
nane przez Chrystusa obiektywnie dla wszystkich jest dostępne dla ludzi w Ko-
ściele, który jest konieczny do zbawienia85. Według soborowej konstytucji Lu-
men gentium [dalej skrót: KK], Kościół jest „powszechnym sakramentem zba-
wienia” (por. KK 1; 48), a według dokumentu Dominus Iesus, Kościół jest „na-
rzędziem zbawienia całej ludzkości (por. Dz  17, 30–31)”86 i  „w planie Bożym 
ma nieodzowny związek ze zbawieniem każdego człowieka”87, a więc nie tylko 
osób ochrzczonych. Dar zbawienia udzielany przez Boga ma związek z Kościo-
łem88, nawet w odniesieniu do osób, które nie zostały do niego włączone przez 
wiarę i chrzest święty. Uwzględnienie tego aspektu sprawi, że homilia pogrzebo-
wa będzie nie tylko chrystocentryczna, ale także eklezjalna.

6.3. Prawda o grzechu pierworodnym,  
o chrzcie dziecka jako zwyczajnej drodze zjednoczenia z bogiem  
oraz o nadziei, że istnieje droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu

Kolejnym ważnym zagadnieniem podczas pogrzebu dziecka zmarłego bez 
chrztu jest prawda o  grzechu pierworodnym, o  chrzcie dziecka jako zwyczaj-
nej drodze zjednoczenia z  Bogiem oraz o  nadziei, że  istnieje droga zbawienia 
dla dzieci zmarłych bez chrztu. Prawdą wiary jest to, że zaczynając od Adama 
wszyscy ludzie rodzili się w grzechu; wszyscy ludzie zgrzeszyli „w Adamie” (por. 
Rz 5, 12). Katechizm Kościoła katolickiego nazywa prawdę o grzechu pierworod-
nym istotną prawdą wiary, łączy ją z misterium Chrystusa i uzasadnia: „Nauka 
o grzechu pierworodnym jest w pewnym sensie «odwrotną stroną» Dobrej No-
winy, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, że wszyscy potrzebują zbawie-
nia i że zbawienie jest ofiarowane wszystkim dzięki Chrystusowi. Kościół, który 
ma zmysł Chrystusa (por. 1 Kor 2, 16), wie dobrze, że nie można naruszyć obja-
wienia grzechu pierworodnego, nie naruszając misterium Chrystusa”89.

W zwyczajnych okolicznościach misterium Chrystusa i  zbawienie staje się 
udziałem ludzi przez wiarę i  chrzest. Przypominając to  podstawowe naucza-
nie Kościoła o tym, że chrzest jest zwyczajną drogą zbawienia, której nie można 
w  żaden sposób deprecjonować, ponieważ została ona usankcjonowana przez 
samego Syna Bożego, należy zarazem powiedzieć, że Bóg w swojej wszechwie-

85   Por. Kongregacja nauki Wiary, Dominus Iesus, nr 20.
86   tamże, nr 22.
87   Por. tamże, nr 20.
88   Por. tamże, nr 21.
89   KKK 389.
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dzy, wszechmocy i  miłosierdziu, może podarować zbawienie także dzieciom 
zmarłym bez chrztu. Czy bowiem grzech Adama dziedziczony przez wszystkich 
jego potomków mógłby mieć silniejsze oddziaływanie niż odkupienie dokonane 
przez Chrystusa? Czy dziecko, które nie popełniło żadnego świadomego grzechu 
może być pozbawione udziału w zwycięstwie Chrystusa nad każdym grzechem, 
w tym grzechem pierworodnym? „Kościół szanuje hierarchię prawd, a więc za-
czyna od jasnego potwierdzenia prymatu Chrystusa i Jego łaski, który ma pierw-
szeństwo w stosunku do Adama i grzechu”90.

Musi istnieć możliwość potępienia, skoro Bóg uzależnia zbawienie od ludz-
kiego współdziałania. Gdyby nie było możliwości potępienia, zbawienie uzyska-
ne przez Chrystusa przechodziłoby na wszystkich ludzi, niezależnie od woli po-
szczególnych osób. Wszyscy byliby zbawieni, nawet jeśliby ich to w ogóle nie in-
teresowało. Bóg pragnie zbawienia ludzi, ale nie wbrew ich woli91.

W jaki zatem sposób dzieci, które nie mają możliwości wyboru, a zatem rów-
nież możliwości podejmowania decyzji, mogą jednak mieć udział w zwycięstwie 
Chrystusa nad śmiercią? Z pomocą przychodzi zasada lex orandi – lex credendi. 
W jej kontekście należy przypomnieć, że Kościół wpisał do liturgicznych obcho-
dów święto Świętych Młodzianków – dzieci zamordowanych z woli Heroda w Be-
tlejem. Chociaż nie zostały one ochrzczone, są jednak czczone jako męczennicy, 
ponieważ zostały zabite „za Chrystusa”92. „Jeżeli jest prawdą, że nikt nie może zba-
wić sam siebie, to jest również prawdą, że Bóg «pragnie, by wszyscy ludzie zostali 
zbawieni» (1 Tm 2, 4), i że «u Boga wszystko jest możliwe» (Mt 19, 26)”93.

Istnieje solidarność między ludźmi: „jak w  Adamie wszyscy umierają, tak 
też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15, 22). Społecznemu wymia-
rowi grzechu odpowiada społeczny udział w  łasce: „Gdzie jednak wzmógł się 
grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20b). Zagadnienie antropolo-
gii solidarności podjęła Międzynarodowa Komisja Teologiczna we wprowadze-
niu do dokumentu Nadzieja zbawienia dla dzieci. Czytamy w nim niezmiernie 
istotne słowa na omawiany temat: 

W świetle antropologii solidarności, wzmocnionej przez eklezjalną koncepcję oso-
bowości korporatywnej, Kościół dobrze zna pomoc, jaka może być okazana przez 
wiarę wierzących. ewangelia św. Marka opisuje wydarzenie, w którym wiara nie-
których okazała się skuteczna dla kogoś innego (por. Mk 2, 5). będąc świadomym, 
iż zwyczajnym środkiem osiągnięcia zbawienia jest chrzest in re, Kościół ma więc 

90   Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., nr 7.
91   Por. KKK 2575.
92   Por. Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., nr 5.
93   KKK 1058.
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nadzieję, że istnieją inne drogi do osiągnięcia tego samego celu. Ponieważ poprzez 
swoje wcielenie syn boży «zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem» 
i «ostateczne powołanie człowieka jest w istocie jedno, mianowicie boskie», Kościół 
uważa, że «duch Święty wszystkim daje możliwość uczestniczenia w tym Misterium 
Paschalnym w tylko bogu znany sposób»94.

Katechizm Kościoła katolickiego podkreśla wyraźnie związek między losem 
wszelkiego stworzenia i losem człowieka: „W odniesieniu do kosmosu Objawie-
nie potwierdza głęboką wspólnotę losu świata materialnego i  człowieka: «Bo 
stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych [...] w nadziei, 
że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia» (Rz 8, 19–23)”95. Sko-
ro więc wszechświat widzialny jest przeznaczony do  przemienienia i  do tego, 
by  uczestniczył w  chwale sprawiedliwych „w  Jezusie Chrystusie Zmartwych-
wstałym”96, to tym bardziej dzieci nienarodzone, nawet nieochrzczone są prze-
znaczone do szczęścia wiecznego. Współczesne nauczanie Kościoła nie pozosta-
wia co do tego żadnych wątpliwości. Nawiązując do konstytucji duszpasterskiej 
o Kościele, Gaudium et spes, Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, że: „Oso-
ba ludzka, obdarzona «duchową i nieśmiertelną» duszą, jest «jedynym na ziemi 
stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego». Od chwili poczęcia jest ona 
przeznaczona do szczęścia wiecznego”97.

Głoszona przez Kościół prawda, że „Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi, po-
zwala mieć nadzieję, że istnieje droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu”98. 
Słowa skierowane do  proroka Jeremiasza: „Zanim ukształtowałem cię w  łonie 
matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię” (Jr 1, 5) – można 
odnieść do każdego poczętego dziecka. Albowiem podczas pogrzebu dziecka nie-
ochrzczonego Kościół przypomina, że Bóg od początku zna i kocha swoje stwo-
rzenie oraz z serdecznym współczuciem modli się za rodziców i z nimi, polecając 
dziecko miłosierdziu Chrystusa, który umarł za wszystkich99.

Warto jeszcze dopowiedzieć jeszcze jedną kwestię, mając na uwadze rodzi-
ców, którzy rozumieją konieczność chrztu do zbawienia i przeżywają szczery 
żal, że nie zdążyli ochrzcić dziecka. Nie można domagać się chrztu dla osoby 
zmarłej, jak to sugeruje na przykład Hannah Lothrop100. Sakramenty są udziela-

94   Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., nr 6. cytaty wewnętrzne 
pochodzą z konstytucji soboru Watykańskiego II Gaudium et spes, nr 22.
95   KKK 1046.
96   KKK 1047.
97   KKK 1703; por. sobór Watykański II, konstytucja Gaudium et spes, nr 14 i 24.
98   Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., nota wstępna; por. KKK 1261.
99   Por. oP, nr 141 b.
100   Por. h. Lothrop, Gute Hoffnung – jähes Ende..., dz. cyt., s. 90.
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ne osobom żyjącym w tym świecie. Co do zmarłych bez chrztu, pozostaje nam 
ufność w Boże miłosierdzie i w to, że ma on sobie znany sposób zbawienia nie-
winnych dzieci.

6.4. Pocieszenie osób przeżywających żałobę

Aby homilia spełniała swoją rolę, czyli rzucała światło słowa Bożego na do-
świadczenia egzystencjalne uczestników liturgii, powinna podejmować proble-
my słuchaczy. Spośród egzystencjalnych aspektów, które powinny dojść do głosu 
w homilii pogrzebowej, ważne są okoliczności śmierci. Gdy umiera osoba w po-
deszłym wieku, śmierć, choć zawsze przeżywana boleśnie przez najbliższych, jest 
odczytywana jako prawo natury, któremu podlega każdy człowiek. Gdy nato-
miast umiera dziecko, wówczas śmierć jawi się jako doświadczenie szczególnie 
dramatyczne, albo wręcz traumatyczne101. Niezbędne jest wówczas szczególne 
pocieszenie i subtelność w potraktowaniu rodziców. Pocieszenia wymagają rów-
nież rodzice obojętni religijnie, zdystansowani wobec Kościoła102. W obliczu bo-
lesnych doświadczeń, jakie przeżywają rodzice zmarłego dziecka, nie wolno ro-
bić im rachunku sumienia ani niczym zranić103.

Homilia, jeśli ma służyć jako element pocieszenia, może zawierać elementy 
modlitwy do Boga, wyrażające poczucie opuszczenia, osamotnienia, bólu, ale też 
ufności i wdzięczności. Modlitwa taka może być skierowana do Boga za przeży-
wających żałobę, na podobieństwo wielu tekstów liturgicznych. Na przykład:

boże, proszę cię,
Umocnij rodziców pogrążonych w żałobie,
daj im siłę do zniesienia pytań i niepewności,
Podaruj krewnym i przyjaciołom otwartość i cierpliwość,
I dyspozycyjność, aby pozwolili rodzicom opowiedzieć o swym bólu.104.

Można też tak skonstruować homilię, by znalazła swoje dopełnienie w mo-
dlitwie wiernych wypowiedzianej przez rodziców, jeśli wyrażą gotowość do wy-
powiedzenia jej. Jeśli nie, wówczas sam kaznodzieja wypowie po homilii intencje 
modlitewne spójne z jej treścią.

101   Por. h. sławiński, Homilia pogrzebowa: proklamacja Chrystusa a nie pochwalna mowa żałobna, 
„Przegląd homiletyczny” 15 (2011), s. 119–134.
102   Por. oP, nr 18.
103   e. staniek, Z kaznodziejskiego warsztatu, dz. cyt., s. 120.
104   h. Lothrop, Gute Hoffnung – jähes Ende..., dz. cyt., s. 329.
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Jeszcze inną formą pocieszenia rodziców przeżywających żałobę mogą być 
bezpośrednio wypowiedziane wyrazy współczucia przekazywane w homilii. Sło-
wa takie stanowią wówczas echo wprowadzenia do liturgii pogrzebu, w którym 
padają słowa: „Jego (jej) śmierć napełniła bólem jego (jej) rodzinę i wielu z nas. 
Wszyscy bierzemy udział w  ich cierpieniu i  wyrażamy im  nasze współczucie, 
chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich chwili. Wierzymy, że śmierć jest począt-
kiem nowego, lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Ufa-
my, że spotkamy się znowu z N. w domu naszego Ojca”105.

Aby pocieszenie było wyrazem pastoralnej troski należałoby je parafrazować 
i skierować do adresatów w sposób bardziej osobisty, mówiąc na przykład: Śmierć 
waszego dziecka (można wymienić jego imię, jeśli zostało nadane) napełniła bó-
lem was i waszych bliskich. Wszyscy bierzemy udział w waszym cierpieniu i wy-
rażamy wam nasze współczucie. Chcemy być z wami w tej bolesnej dla was chwili. 
Wspieramy was modlitwą. Wierzymy, że śmierć jest początkiem nowego, lepsze-
go życia i tylko chwilową rozłąką. Wierzymy też głęboko, że nasz Pan, Jezus Chry-
stus, który zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie, po-
zwoli nam po doczesnym życiu połączyć się kiedyś z naszymi bliskimi tam, gdzie 
nie będzie już łez ani cierpienia, ani umierania106.

W ostatniej uwadze na temat treści, warto zauważyć potrzebę uwzględnie-
nia okresu roku liturgicznego, w którym Bóg powołał zmarłe dziecko do siebie107. 
W ciągu roku liturgicznego Kościół przeżywa różne aspekty misterium Chry-
stusa. Wszystkie skoncentrowane są na passze – na tajemnicy śmierci i zmar-
twychwstania, co ułatwia powiązanie homilii pogrzebowej z okresem roku li-
turgicznego.

7. Kwestie formalne dotyczące homilii  
na pogrzebie dziecka zmarłego bez chrztu

Wspomniano już wyżej, że w głoszeniu homilii w tak specyficznych okolicz-
nościach, jak pogrzeb dziecka nieochrzczonego, potrzebna jest ogromna subtel-
ność kaznodziei, empatia i porzucenie jakiejkolwiek obcesowości. Kazanie po-
grzebowe powinno promieniować radością zmartwychwstania Chrystusa i na-
dzieją zbawienia zmarłego dziecka oraz naszego zmartwychwstania. Jest to za-
wsze otwarcie perspektywy szczęśliwej wieczności108.

105   oP, nr 43.
106   Por. oP, nr 43–44.
107   Por. e. staniek, Z kaznodziejskiego warsztatu, dz. cyt., s. 118.
108   Por. tamże, s. 119.
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Homilia nie powinna być zbyt długa, ale proporcjonalna do długości obrzę-
dów. Język homilii powinien być prosty i pełen delikatności, a przy tym wolny 
od banałów.

8. Podsumowanie

Podsumowując, trzeba podkreślić ważną rolę homilii głoszonej podczas po-
grzebu dziecka zmarłego bez chrztu. Homilia stwarza okazję do okazania dusz-
pasterskiej troski Kościoła o  pogrążonych w  żałobie rodziców. Słowa homilii, 
które umacniają wiarę w Boże miłosierdzie oraz niosą nadzieję na „życie wiecz-
ne w Chrystusie Jezusie” (Rz 6, 23) są niewątpliwie pomocą dla rodziców przeży-
wających z bólem śmierć ukochanego dziecka. Ono już nie pojawi się na ziemi, 
ale żyjący dołączą kiedyś do grona zmarłych. Każdy pogrzeb przypomina, że nie 
znamy dnia ani godziny przejścia do wieczności. Toteż każdy pogrzeb jest też 
przygotowaniem do śmierci uczestników pogrzebu.

Homilia w omawianych tu okolicznościach jest szansą przedstawienia współ-
czesnego nauczania Kościoła na temat losu dzieci zmarłych bez chrztu. Nadaje 
się ono do głoszenia w homilii ponieważ zawiera Dobrą Nowinę, pozwalającą 
żywić nadzieję na zbawienie wspomnianych dzieci.



Ks. Jan dZIedZIc

Wsparcie psychologiczno-pastoralne... 
w przeżywaniu żałoby po stracie dziecka

Żałoba jest zjawiskiem powszechnym. Dotyka ona wszystkich, gdyż każdy 
prędzej czy później musi przeżyć śmierć1 bliskiej osoby i znaleźć się w roli czło-
wieka osieroconego2. Łatwiej jest przeżyć żałobę po śmierci kogoś, kogo życie 
było już spełnione, trudniej ją przepracować, kiedy trzeba się zmierzyć z prawdą 
o odchodzeniu kogoś, kto miał dopiero całe życie przed sobą. Szczególnie bole-
snym doświadczeniem jest przeżycie śmierci własnego dziecka, które już przy-
szło na świat i zmarło, albo urodziło się martwe3.

Tak dotkliwa strata swoich zasięgiem ogarnia całego człowieka na poziomie 
fizjologicznym, emocjonalnym, poznawczym i duchowym4. Często destabilizuje 
ona całą rodzinę, która pod ciężarem tak wielkiego bólu nie może sobie sama po-
radzić i szuka terapeutycznego wsparcia. Szczególnie cierpi matka, która oczeki-
wała na przyjście dziecka. Z powodu zaistniałej sytuacji, sama nierzadko odczu-
wa poczucie winy, a wobec otaczającego świata stawia pytanie, dlaczego właśnie 
ją spotkało takie nieszczęście. Bywa tak, że zaistniały kryzys dosięga małżeństwo 

1   P. bortkiewicz, Tanatologia. Zarys problematyki moralnej, Poznań 2000; a. Widera-Wysoczańska, 
Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczna analiza psychologiczna doświadczeń człowieka, Wrocław 
2000; J. barański, Śmierć i zmysły. Doznania, wyobrażenia, przemijanie, Wrocław 2000; d. dracklé, 
Bilder vom Tod. Kulturwissenschaftliche Perspektiven, Münster–hamburg–Londyn 2001; M. Plieth, 
Kind und Tod. Zum Umgang mit kindlichen Schreckensvorstellungen und Hoffnungsbildern, Neukir-
chen 2001; Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, red. 
M. Machinek, olsztyn 2003; tenże, Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kre-
su ludzkiego życia, red. M. Machinek, olsztyn 2004; b. n. schumacher, Der Tod in der Philosophie der 
Gegenwart, darmstadt 2004; c. Zuccaro, Teologia śmierci, Kraków 2004; M. adamkiewicz, Oblicza 
śmierci. Propedeutyka tanatologii, toruń 2004; Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pa-
storalne, red. J. Makselon, Kraków 2006; a. M. nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, Kraków 
2006; G. scherer, Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno, Kraków 2008; s. steuden, Psycho-
społeczne konteksty doświadczenia straty, red. K. Janowski, Lublin 2009. 
2   Por. r. Kuhn, Zur Phänomenologie der Trauer, „daseinsanalyse”, 1994, nr 11 (1), s. 160–170.
3   Por. M. f. chan, s. h. chan, M. c. day, Nurses’ attitudes towards perinatal bereavement support 
in Hong Kong: a pilot study, „Journal of clinical nursing”, 2003, nr 12, s. 536–543.
4   Por. J. dziedzic, Psychologiczne wsparcie w przeżywaniu żałoby, „Logos i ethos” 1–2 (2007), 40–46. 
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i w skrajnych przypadkach prowadzi nawet do rozwodu. Także najbliższe oto-
czenie często nie rozumie wielkości cierpienia swoich bliskich i bagatelizuje pro-
blem, co wywołuje u żałobników poczucie osamotnienia.

Biorąc pod uwagę powyższy kontekst pragniemy w niniejszym artykule wyjść 
naprzeciw osobom będącym w żałobie po stracie dziecka martwo urodzonego. Naj-
pierw omówimy samo zjawisko żałoby, pokażemy jej przebieg i  opiszemy, czym 
charakteryzuje się żałoba po stracie dziecka. W drugim punkcie odpowiemy na py-
tanie, jak przepracować stratę dziecka w sposób samodzielny lub, w razie potrzeby, 
przy pomocy terapeuty. Na końcu przybliżymy tematykę chrześcijańskiego pocie-
szenia. Człowiek wierzący szuka bowiem po śmierci najbliższych wsparcia Kościo-
ła. Dokonuje się ono poprzez liturgię, słowo Boże oraz posługę miłości.

1. Konceptualizacja żałoby

Psychologiczne badania nad żałobą rozpoczął Freud5. W miarę rozwoju psycho-
logii powstały różne modele żałoby. Przykładowo Gerald Caplan opracował model 
interwencji kryzysowej, John Bowlby6 analizował żałobę z perspektywy przywiąza-
nia, Maurice Eisenbruch zauważył, że w interpretacji żałoby powinno się uwzględ-
nić indywidualne wzorce kulturowe danej jednostki. U Colina Murraya Parkesa ża-
łoba pokazana jest jako adaptacyjny proces uczenia się7. Dla Erika Eriksona pojęcie 
straty i wzrostu jest związane z teorią rozwoju osobowości8. Michael Schibilsky wy-
różnia cztery profile osobowości i analizuje ich wpływ na style żałoby9. 

1.1. definicje żałoby

Żałoba to „żal, smutek po śmierci kogoś bliskiego”10. W języku polskim używa 
się trzech sformułowań: strata, żal po stracie oraz żałoba. Termin strata jest obiek-

5   Por. s. freud, Trauer und Melancholie, frankfurt am Main 1967, s. 428.
6   Por. J. bowlby, Attachment and Loss. Loss, Sadness and Depression, new york 1980, s. 7–440.
7   Por. c. M. Parkes, Bereavement as a Psychosocial Transition: Process of Adaptation to Change, 
„Journal of social Issues”, 1988, nr 44, s. 53–65.
8   Por. d. Griffin, Loss as a Lifelong Regenerative Learning Process, „Psychodynamic counseling”, 
2001, nr 7, s. 420–421.
9   Por. M. schibilsky, Trauerwege. Beratung für helfende Berufe, düsseldorf 1994, s. 220–236 oraz 
K. Lammer, Trauer verstehen. Formen – Erklerungen – Hilfen, Koblenz 2004, s.71–90, 
10   Słownik języka polskiego, Warszawa 1989, s. 1084; por. J. dziedzic, Żałoba po śmierci Jana Paw-
ła II. Analiza ilościowo-jakościowa Księgi kondolencyjnej  „Internauci w hołdzie papieżowi Janowi 
Pawłowi II”, Kraków 2009, s. 18–19.
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tywnym odzwierciedleniem zgonu bliskiej osoby. Żal po stracie określa emocjo-
nalną reakcję na stratę11, natomiast żałoba to społecznie i kulturowo akceptowane 
formy wyrażania żalu po stracie12. Złożoność zjawiska żałoby dobrze ukazuje ję-
zyk angielski. Występują w nim trzy określenia reakcji po śmierci bliskich. Są to: 
grief – smutek i żal, mourning – opłakiwanie, lament, żałoba oraz bereavement –
osierocenie, bolesna strata osoby13.

Definicja żałoby nie odnosi się tylko do straty spowodowanej śmiercią, lecz 
także do utraty treści abstrakcyjnych. Zdaniem Freuda, żałoba jest „regularną 
reakcją na utratę ukochanej osoby lub obiektu, który zajął jej miejsce, jak kraj oj-
czysty, wolność, ideał, itd.”14.

Ogólnie można powiedzieć, że  żałoby doświadczamy wtedy, gdy mamy 
do czynienia ze stratą. Może to oznaczać zarówno czasowe lub ostateczne rozej-
ście się z ukochaną osobą, jak i z określonym etapem życia czy rozwoju15. Reak-
cja żałoby może być również wywołana, gdy przerywa się więź emocjonalną lub 
odchodzi się z bliskiego środowiska. Poza tym, do reakcji żałoby może doprowa-
dzić utrata określonych funkcji psychicznych, społecznych i fizycznych.

Według Johna Bowlby’ego, istnieją wystarczające powody, aby wyrażenie ża-
łoba stosować do wszystkich świadomych i nieświadomych procesów wywoła-
nych stratą16. Dla Jirego Bojanovsky’ego żałoba jest reakcją na bolesną utratę wię-
zi, powodującą wyraźne zakłócenia biologicznej, psychicznej i społecznej rów-
nowagi człowieka. Według Aloisa Hahna, żałoba to „społecznie znormalizowa-
ne formy wyrazu manifestujące ból po utracie bliskiej osoby, definiowanej przez 
społeczeństwo jako ważnej dla mnie”17.

Alexander i Margarete Mitscherlich rozumieją żałobę jako psychiczny pro-
ces, w którym człowiek przeżywa stratę. Ból po stracie jednostki, wobec której 
osoba będąca w żałobie była w bliskim związku uczuciowym, traktowany jest 
jako istotna cześć żałoby. Utrata opłakiwanego obiektu oznacza jednocześnie 
zniknięcie wartościowej treści naszego przeżywanego świata18.

11   Por. J. rattner, Charakterstudien. Angst – Neid – Eifersucht – Trauer – Lüge und Hochstapelei –
Schüchternheit und Scham – Arbeitsfähigkeit – Humor – Besonnenheit – Vornehmheit, [w:] „Jahr-
buch für tiefenpsychologie und Kulturanalyse”, 1998–1999, nr 18–19, s. 86–103.
12   Por. G. d. bishop, Psychologia zdrowia, Wrocław 2000, s. 374–375.
13   Por. M. Lis-turlejska, Problematyka przeżywania utraty w psychologii społecznej, „Przegląd Psy-
chologiczny”, 1989, nr 3, s. 749.
14   s. freud, Trauer und Melancholie, dz. cyt., s. 428.
15   Por. h. stubbe, Prolegomena zu einer kulturanthropologischen Theorie der Trauer, „curare”, 
1985, nr 4, s. 237–238.
16   Por. J. bowlby, Verlust, Trauer und Depression, frankfurt am Main 1983, s. 31.
17   Por. a. hahn, Einstellungen zum Tod und ihre soziale Bedingtheit. Eine soziologische Gegen-
wartsfragen, stuttgart 1968, s. 131. 
18   Por. a. Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu trauern, München 1967, s. 43. 



156 ks. Jan Dziedzic

Margaret i Wolfgang Stroebe twierdzą, że żałoba jest sytuacją trudną, stre-
sującą i kryzysową (stressful life events). Wraz ze zmarłym tracimy wsparcie (in-
strumentalne, potwierdzające, emocjonalne i społeczne) potrzebne do radzenia 
sobie z życiem19.

1.2. Przebieg żałoby

Każda żałoba ma swój określony przebieg20. Jest on zależny od wielu czynni-
ków, które mogą w mniejszym lub większym stopniu go modyfikować21. Modele 
faz żałoby są opisane w wielu publikacjach22. Do najważniejszych z nich należy 
zaliczyć opracowania takich autorów jak: Yorick Spiegel, John Bowlby, D. Hardt 
i Verena Kast. Niemiecki uczony Spiegel rozróżnia w dynamice przeżywania ża-
łoby cztery charakterystyczne etapy, które określa jako fazy: 1) szoku, 2) kontro-
li, 3) regresji, 4) adaptacji23.

Faza szoku charakteryzuje się niedowierzaniem. Jest ono tym większe 
im mniej liczono się z informacją o śmierci i im mniejsza była możliwość osobi-
stego przekonania się o śmierci. Taki stan trwa tylko od paru godzin do dwóch 
dni. Kontakt z przeżywającymi żałobę jest w tej fazie bardzo trudny, bo ich per-
cepcja jest ograniczona. Żałobnicy często sprawiają wrażenie oszołomionych 
i otępiałych, i nie są w stanie trzeźwo myśleć.

Po fazie szoku następuje faza kontrolowana. Kontrolowanie dokonuje się 
z jednej strony przez samego przeżywającego żałobę, z drugiej zaś ze strony oto-

19   Por. W. stroebe, M. stroebe, Bereavement and Heath. The Psychological and Physical Consequ-
ences of Partner Loss, cambridge–new york–new rochelle–Melbourne–sydney 1989, s. 77–120; 
M. stroebe, W. stroebe, r. o. hasson, Handbook of Bereavement. Theory, Research, and Interven-
tion, cambridge 1993; M. stroebe,h. schut, c. finkenaur, The Traumatization of Grief? A Conceptu-
al Framework for Understanding the Trauma-Bereavement Interface, „Israel Journal of Psychiatry 
and related sciences”, 2001, nr 3/4, s. 185–201; M. stroebe, W. stroebe, h. schut, Bereavement Re-
search: Methodological Issues and Ethical Concerns, „Palliative Medicine”, 2003, nr 17, s.235–240.
20   Por. J. canacakis, Ich begleite dich durch deine Trauer, Marburg 1990, s. 23–46; P. Kelley, Trost in der 
Trauer. Ein Begleitbuch, München 1997, s. 27–47; G. finger, Mit Kindern trauern, freiburg 1998, s. 13–
27; h. stubbe, Prolegomena zu einer kulturanthropologischen Theorie der Trauer, „curare”, 1985, 
nr 4, s. 248–249; b. Lambers, Rat und Hilfe für den Trauerfall, München 1999, s. 169–191; M. herbert, 
Tod und Trauer. Hilfe für sterbende Kinder und ihre trauernden Eltern und Geschwister, bern 1999; 
n. baum, The Male Way of Mourning Divorce: When, What, And How, „clinical social Work Journal”, 
2003, nr 31/1, s. 37–50; r. Kachler, Meine Trauer wird dich finden. Ein neuer Ansatz in der Trauerarbeit, 
stuttgart 2005, s. 27–37; por. J. dziedzic, Żałoba po śmierci Jana Pawła II, dz. cyt., s. 52–54.
21   Por. W. holzschuh, Die Trauer der Eltern bei Verlust eines Kindes. Eine praktisch-theologische 
Untersuchung, Würzburg 1998, s. 96.
22   Por. c. cardinal, Sterbe- und Trauerbegleitung. Ein praktisches Handbuch, düsseldorf 2005, s. 90–103.
23   Por. y. spiegel, Der Prozess des Trauerns. Analyse und Beratung, Gütersloh 1973, s. 57–77.
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czenia. Zewnętrzne działania i obrzędy służą jako punkt oparcia dla samokontroli 
i przebiegają przy pasywnej postawie pogrążonych w żałobie – w przeciwieństwie 
do aktywnego otoczenia. Spiegel w pasywności widzi sposób wkładu energii dla 
kontrolowania własnych uczuć i  własnego zachowania. Oferowana pomoc jest 
wielokrotnie odrzucana, ponieważ osoba będąca w żałobie musiałaby przyznać, 
że  jej życie decydująco się zmieniło z powodu śmierci ukochanej osoby24. Faza 
ta kończy się wraz z zakończeniem uroczystości pogrzebowych.

W fazie regresywnej przeżywający żałobę znajduje się między życiem a śmier-
cią, gdyż nie wie, czy powinien zrealizować pragnienie podążenia za zmarłym 
i umrzeć, czy też może się starać żyć bez niego25. Cechą charakterystyczną tej 
fazy są nagłe wybuchy płaczu i agresji, nawet z błahych powodów, które nie mają 
bezpośredniego związku z przeżytą stratą. Osoba będąca w żałobie unika wszel-
kich rozmów, a jej nastrój jest pełen napięcia, co znajduje wyraz w podwyższonej 
drażliwości i tendencji do obrażania się26. Osieroconemu wydaje się, że bez oso-
by opłakiwanej życie stanie się puste i bez sensu27.

Gdy żałobnik zaczyna w pełni akceptować stratę, rozpoczyna się faza adapta-
cji28. W tym czasie ma miejsce odnowienie wewnętrznego świata zaburzonego przez 
śmierć. Przeżywający żałobę przyjmuje, że śmierć jest faktem i nie ma wpływu na to, 
żeby to zmienić. Faza ta nie przebiega jednak bez zakłóceń. Dochodzi w niej do cof-
nięcia się do poprzednich faz, na przykład w rocznicę urodzin lub śmierci29. Spiegel 
podkreśla jednak, że te okresy stają się z czasem coraz krótsze i gasną szybciej.

1.3. reakcje po stracie dziecka

Początkowo śmierć okołoporodowa nie była uważana za  taką stratę, która 
mogłyby wywołać reakcję żałoby30. W szpitalach u personelu była widoczna po-

24   Por. h. Iskenius-semmler, Psychologische Aspekte von Tod und Trauer bei Kindern und Jugendli-
chen, frankfurt am Main 1988, s. 107–108.
25   Por. W. holzschuh, Die Trauer..., dz. cyt., s. 78.
26   Por. y. spiegel, Der Prozess des Trauerns..., dz. cyt., s. 64–70 
27   Por. h. Iskenius-semmler, Psychologische Aspekte von Tod und Trauer bei Kindern und Jugendli-
chen, frankfurt am Main 1988, s. 110.
28   Por. h. stubbe, Prolegomena zu einer kulturanthropologischen Theorie der Trauer, art. cyt., 
s. 248–249; f. J. Illhardt, Tod – Trauer – Transzendenz..., art. cyt., s. 32.
29   Por. y. spiegel, Der Prozess des Trauerns..., dz. cyt., s. 71–77; W. Weiss, Schmerz im Sterbe- und 
Trauerprozess eines Menschen, „berliner hefte”, 1996, nr 62, s. 31–32; M. Klessmann, Pastoralpsy-
chologie. Ein Lehrbuch, neukirchen-Vluyn 2004, s. 362. 
30   M. diMarco, P. renker, J. Medas, h. bertosa, J. L. Goranitis, Effects of an Educational Bereave-
ment Program on Health Care Professionals’ Perceptions of Perinatal Loss, „Journal of continuing 
education in nursing”, 2002, nr 33/4, s. 181.
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stawa zdystansowania się do tej, dla rodziców, traumatycznej sytuacji. Rodziny, 
które doświadczały straty po śmierci dziecka martwo urodzonego często cier-
piały w milczeniu i izolacji, ponieważ inni członkowie rodziny, przyjaciele i pra-
cownicy służby zdrowia nie zawsze zapewniali im zrozumienie i wsparcie31.

Choć wiele oddziałów położniczych opracowało projekty dotyczące troski 
o przeżywających żałobę, to nawet dziś zdarzają się przypadki krzywdzących ko-
mentarzy wobec rodziców. Mówi się do nich: „to była tylko ciąża trzymiesięcz-
na, to nie było nawet dziecko”, „zawsze można mieć kolejne”, „lepiej było stra-
cić dziecko teraz niż później”. Te komentarze nie tylko bolą rodziców i dowodzą 
o braku wsparcia, ale także mogą hamować gojenie się ran, związanych ze stratą 
dziecka, i powodują utratę zaufania pacjentów do służby zdrowia32.

Lieb Benfield i Voliman uważają, że reakcje rodziców w żałobne po śmierci 
noworodków są bardzo zindywidualizowane i mogą zależeć od wielu czynników. 
O zróżnicowaniu przeżywania żałoby może decydować na przykład płeć33. Ko-
biety w większym stopniu niż mężczyźni doświadczają żalu34.

Badania 261 rodziców po gwałtownej śmierci ich dzieci wykazały, że w po-
czątkowej fazie zdrowie żałobników było słabsze. Z upływem czasu poprawiało 
się zdrowie matek a pogarszało zdrowie ojców. Rodzice uskarżając się na pro-
blemy zdrowotne, zwracali uwagę na zaburzenia emocjonalne oraz objawy trau-
matyczne35.

Inne badania wskazują, że istnieje zapotrzebowanie na pracowników opieki 
zdrowotnej, którzy byliby dobrze przygotowani w zakresie poradnictwa dotyczą-
cego problematyki straty i przeżywanej żałoby po śmierci dziecka w okresie oko-
łoporodowym. Zdaniem Gardnera potrzebne są umiejętności komunikowania 
się z osieroconymi i udzielania im wsparcia36.

Kuse-Ising Schulte i współpracownicy (1996) stwierdzili, że psychologiczne 
reakcje związane z poronieniem lub porodem martwego dziecka mogą być zła-
godzone poprzez otwarte rozmowy z personelem medycznym i krewnymi. Waż-

31   Por. d. amstrong, M. hutti., Pregnancy after Perinatal Loss. The Relationship between Anxiety 
and Prenatal Attachment, „Journal of obstetric, Gynecologic, and neonatal nursing”, 1998, nr 27, 
s.183–189. 
32   M. diMarco, P. renker, J. Medas, h. bertosa, J. L. Goranitis, Effects of an Educational Bereave-
ment..., dz. cyt., s. 180–181.
33   tamże, s. 181.
34   Por. K. V. sidmore, Parental Bereavement: Levels of Grief as Affected by Gender Issues, „ome-
ga”, 1999, nr 2, s. 351–374. 
35   Por. J. Makselon, Psychologiczne aspekty żałoby, „analecta cracoviensia”, 2000, nr 32, s. 21. 
36   J. M. Gardner, Perinatal Death: Uncovering the Needs of Midwives and Nurses and Exploring 
Helpful Interventions in the United States, England, and Japan, „Journal of transcultural nursing”, 
1999, nr 10, s. 120–130. 
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ny jest też bezpośredni lub pośredni kontakt ze zmarłym dzieckiem, jak również 
objaśnienie w sprawie miejsca i okoliczności jego pogrzebu37.

Ingela Rädestad i  inni (1996) wykazali, że  ryzyko zaburzeń psychicznych 
zmniejsza się w  sytuacji, gdy rodzice mogą jeszcze zobaczyć dziecko. Smutek 
i lęk matki zmniejszają się, gdy znajduje się ona w posiadaniu obrazu USG lub 
zdjęcia swojego martwego dziecka. Korzystne dla przepracowania żałoby są ry-
tuały, szczególnie pogrzeb38.

2. Przepracowanie żałoby po śmierci dziecka

Każda śmierć wywołuje żałobę, ale nie każda posiada taką samą dynamikę 
i głębię39. Kiedy umiera ktoś w podeszłym wieku, to mamy do czynienia z po-
czuciem większej akceptacji. Śmierć jest wtedy jakby dopełnieniem cyklu chro-
nologicznego. O wiele bardziej bolesna jest śmierć dziecka40. Żałoba przeżywa-
na przez rodziców jest wtedy szczególnie głęboka, ponieważ doświadczają oni 
śmierci, jako czegoś nienaturalnego i niesprawiedliwego.

2.1. sytuacja rodziny po poronieniu

Przepracowanie straty po śmierci dziecka to długotrwały proces, który nie 
zamyka się w większości przypadków w ciągu jednego roku. W następnych mie-
siącach, a nawet latach po śmierci dziecka, dostrzega się u wielu kobiet dłuższe 
fazy smutku i przygnębienia. Bardzo powszechne są zaburzenia snu. Dla samot-
nych kobiet, objawy te są widoczne nawet po dziesięciu latach lub dłużej41.

37   a. Langenmayr, Trauerbegleitung. Beratung – Therapie – Fortbildung, Vandenhoeck & rup-
chert, Gottingen 1999, s. 38. 
38   Por. I. rädestad, G. steineck, c. nordin, b. sjögren, Psychic and Social Consequences of Women 
in Relation to Memories of a Stillborn Child: A Pilot Study. „Gynecologic and obstetric Investiga-
tion”, 1996, nr 41, s. 194–198; Por. a. holz, Mit unserer Liebe für die Toten ehren wir das Leben. Le-
bendige und liebevolle Bestattungskultur in Frauenhänden, [w:] Rituale und Symbole in der Hospi-
zarbeit. Ein Praxisbuch, red. K. Küpper-Popp, I. Lamp, München 2010, s.135–145. 
39   Por. r. Wiles, n. Jarrett, s. Payne, d. field, Referrals for Bereavement Counseling in Primary Care: 
a Qualitative Study, „Patient education and counseling”, 2002, nr 48, s. 81–82.
40   Por. a. azarian, t. W. Miller, L. L. McKinsey, V. skriptchenko-Gregorian, J. bilyeu, Trauma Accom-
modation and Anniversary Reactions in Children, „Journal of contemporary Psychotherapy”, 1999, 
nr 4, s. 355–368; r. c. hurd, Adults View their Childhood Bereavement Experiences, „death stu-
dies”, 1999, nr 23/1, s. 17–41.
41   Por. r. ochsmann, J. howe, Trauer – Ontologische Konfrontation, stuttgart 1991, s. 47.
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Jest to spowodowane między innymi tym, że w czasie trwania ciąży, kie-
dy pojawiają się pierwsze ruchy płodu i  widoczne zmiany fizyczne, zmie-
nia się tożsamość i zachowanie kobiety. Zaczyna ona bardziej koncentrować 
się na  dziecku i  inaczej postrzegać świat. W  przypadku poronienia, nagle 
i brutalnie zostaje zniszczona ta cielesno-duchowa zmiana, która dokonuje 
się w czasie oczekiwania na przyjście dziecka. Matka doświadcza ogromnej 
pustki, ponieważ dziecko nie będzie mogło być w jej ramionach i pić mleka 
z jej piersi42.

W pierwszych tygodniach po  stracie dziecka mają miejsce bardzo mocne 
emocje smutku, żalu. Kobieta czuje się pozostawiona sama sobie w swoim stanie 
psychicznym. Zdaniem R. Ochsmana, utrata dziecka jest skrajnym doświadcze-
niem, wystawiającym małżeństwo na dużą próbę. Tylko połowa ankietowanych 
kobiet czuła wystarczająco zrozumiane i wsparcie przez męża lub partnera. Jed-
na czwarta kobiet przyznała, że nie mieszkają razem z byłym partnerem. Więk-
szość kobiet, odczuwała brak zrozumienia. Tylko 25 proc. z nich uznało wystar-
czającą pomoc okazywaną im przez przyjaciół43.

Kiedy kobieta poronieni początkowo wszyscy są zaniepokojeni jej zdrowiem. 
Pojawiają się też problemy typowe w takich sytuacji. Jeżeli poronienie nastąpiło 
przy pierwszej ciąży, rodzi się pytanie, czy kiedykolwiek będzie szansa, aby uro-
dzić jeszcze dziecko44. Innym ważnym problemem kobiety, która poroniła jest 
poczucie winy45. Rodzi się pytanie, co  doprowadziło do  poronienia. Najpierw 
kobieta oskarża siebie. Czy taka sytuacja nie została spowodowana jej fizycz-
nymi obciążeniami takimi jak jogging, taniec, czy inne ćwiczenia. Oskarżenia 
płyną także pod adresem męża. Kobiety mówią: „Gdyby mój mąż był bardziej 
ostrożny i delikatny przy współżyciu to ta sytuacja nie miałaby miejsca”. Niekie-
dy bywa tak, że żona staje się obiektem gniewu i oskarżeń ze strony swojego mał-
żonka46. Podobnie jak w przypadku innych bolesnych strat, i tutaj jest również 
bardzo ważne, aby osieroceni nie obawiali się mówić o swoich uczuciach i byli 
otwarci i szczerzy.

W celu przepracowania żałoby, zdaniem części terapeutów, ważne jest zoba-
czenie martwego dziecka. Praktyka mówi, przynajmniej w  jakiejś części przy-
padków, że  rodzice po  zobaczeniu, zwłok szybciej rozpoznają realność straty, 
i na tej podstawie lepiej radzą sobie z emocjami. Po zobaczeniu nienarodzone-
go dziecka można bowiem z nim się wewnętrznie pożegnać, przygotować po-

42   Por. tamże, s. 48.
43   Por. tamże, s. 48–50.
44   Por. J. W. Worden, Beratung und Therapie in Trauerfallen, bern, 1986/1999, s. 113–114. 
45   Por. a. stonehouse, b. sutherland, Po poronieniu, Warszawa 1992, s. 40–42.
46   Por. J. W. Worden, Beratung und Therapie... dz. cyt., s.114.
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grzeb i rozpocząć pracę nad smutkiem47. Obrzędy pogrzebowe i złożenie zmarłe-
go do grobu pozwalają oderwać się od niego i przeżyć po nim normalną żałobę48.

2.2. samodzielne przepracowanie żałoby

W trakcie przeżywania żałoby należy rozwiązać wiele różnych zadań49. Naj-
pierw trzeba przyjąć do wiadomości, że śmierć bliskiej osoby jest faktem. Mówi 
się tu o „wywołaniu żałoby”50. Pod pojęciem „wywołanie żałoby” rozumie się to, 
że w ogóle żałoba się rozpoczyna, a osoba doświadczona przez los nie zachowu-
je się tak, jakby się nic nie stało. Człowiek osierocony musi więc zaakceptować 
stratę i przeżyć żałobę51.

Istotnym zadaniem do wykonania jest doprowadzenie osieroconego do uzdro-
wienia i uporządkowania uczuć. Prawie każdy po stracie znajduje się w emocjo-
nalnym chaosie i jest przepełniony intensywnymi uczuciami miłości i nienawiści52. 
Na tym etapie należy wyjaśnić sobie stosunek do zmarłego. Tylko wtedy można 
przepracować żałobę, gdy śmierć zostanie zaakceptowana. Dokonuje się to jednak 
stopniowo, i często przyjęcie śmierci jest przerywane fazami zaprzeczenia.

Pomagający powinien przede wszystkim być obecny przy osieroconym i umieć 
słuchać tego, co on mówi53. Obecność u boku osoby cierpiącej jest darem, to ci-
cha uwaga, bliskość fizyczna, modlitwa, wspierający gest54. Kontakt z przeżywają-
cym żałobę można realizować na wiele sposobów: wizyta, spacer, telefon. Ważne 
jest niekiedy wysłanie SMS-a, napisanie listu. List pozostaje w pamięci często dłu-
żej niż słowa, bo można go ponownie przeczytać i przypomnieć sobie jego treść55.

47   Por. tamże, s. 115.
48   Por. L. W. thomas, Trup. Od biologii do antropologii, łódź 1991, s. 45.
49   Por. c. cardinal, Sterbe- und Trauerbegleitung. Ein praktisches Handbuch, düsseldorf 2005, 
s. 72–83; Por. J. r. Jordan, r. a. neimeyer, Does Grief Counseling Work, „death studies”, 2003, 
nr 27, s. 765–785; J. dziedzic, Die Trauer nach dem Tode von Papst Johannes II. in Polen, „analecta 
cracoviensia” 38–39 (2006–2007), s. 11–12.
50   Por. y. spiegel, Der Prozess des Trauerns..., dz. cyt., s. 86. 
51   Por. J. dziedzic, Doświadczenie żałoby w kontekście psychologicznym, [w:] Człowiek wobec 
śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, red. J. Makselon, Kraków 2005, s. 35–37.
52   Por. G. Gafner, Using the Autopsy Report in Treating Complicated Bereavement, „clinical Geron-
tologist”, 2001, nr 23, s. 141–144. 
53   Por. h. alexander, Doświadczenie żałoby. Różne rodzaje śmierci. Różne typy żałoby, 2001, s. 218; 
W. okła, Pomoc psychologiczna w sytuacji utraty, [w:] Psychologiczne aspekty doświadczenia żało-
by, red. s. steuden, s. tucholska, Lublin 2009, s.201.
54   Por. P. Kelley, Trost in der Trauer. Ein Begleitbuch, München 1997, s. 149.
55   Por. M. specht-tomann, d. tropper, Wir nehmen jetzt Abschied. Kinder und Jugendliche begeg-
nen Sterben und Tod, düsseldorf 2000, s. 40.
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Żałobnikowi należy pomóc także w  dokonaniu konstruktywnych wybo-
rów. Każdy wybór to postęp w dalszym rozwoju. Ten, kto ma motywy do wzro-
stu, zaczyna się zmieniać. Akceptuje ból, nie unika go, bo unikając bólu, unika 
się wzrostu56. Odpowiedzialność za towarzyszenie temu, kto jest w żałobie, nie 
może ograniczyć się jedynie do rodziny, krewnych lub przyjaciół, ale musi zostać 
podjęta przez całą społeczność57.

Osobie w żałobie należy pomagać na wszystkich etapach jej trwania58. W fa-
zach początkowych, otoczenie powinno pomóc osieroconemu przy wykonywa-
niu codziennych obowiązków, i dać mu odczuć, że nie jest on sam. Opieka nie 
powinna być zbyt daleko idąca, ponieważ żałobnik nie może być ubezwłasno-
wolniony, musi dalej samodzielnie żyć.

W fazie, kiedy pojawiają się intensywne emocje, ważne jest, żeby dzielić prze-
życia z będącym w żałobie, wysłuchać go  i być faktycznie obecnym. Aby móc 
rzeczywiście owocnie pokonać żałobę należy cierpliwie przetrzymać wyraziste 
emocje, gdyż to jest jedyna droga powrotu do stabilnego życia. W emocjonal-
nym chaosie znika to, co stare i tworzy się to, co nowe59.

Proces żałoby nie dopełni się tak długo, jak długo osoba w żałobie nie odkryje 
nowego znaczenia życia. W celu przepracowania żałoby sam osierocony musi wy-
konać określoną pracę. Polega ona na: 1) oderwaniu się od zmarłego, 2) zaakcep-
towaniu samego siebie w nowej sytuacji oraz 3) na nawiązaniu relacji z innymi60.

Oderwać się – oznacza stworzyć przestrzeń między śmiercią kochanej osoby 
i wyzwaniem do dalszego realizowania swego planu życia. Chodzi o to, by unie-
zależnić się od  zmarłego61. W  początkowych stadiach żałoby konkretnym ce-
lem jest podejmowanie „małych decyzji”, które pozwolą osieroconemu prze-
zwyciężyć trudności i  odzyskać zaufanie do  samego siebie. Przede wszystkim 
musi on wybrać, że pragnie dalej żyć, a nie jedynie wegetować. Trzeba powrócić 
do codziennego rytmu życia62.

Istotne jest także otwarcie się na innych63. Komunikowanie się pozwala zwe-
ryfikować „normalność” własnych reakcji oraz uświadomić sobie różne sposo-

56   Por. h. Iskenius-emmler, Psychologische Aspekte von Tod und Trauer..., dz. cyt., s. 91–95.
57   Por. W. haunerland, Das Begräbnis- eine wichtige pastorale Chance?, „Pastoralblatt”, 2003, 
nr 10, s. 302–308.
58   Por. d. charles-edwards, Bereavement and Work, „bereavement care”, 2001, nr 20, s. 41–42.
59   Por. t. schnelzer, „Die Liebe hört niemals auf” (1 Kor 13,8). Religionspsychologische und theolo-
gische Aspekte des Trauerprozesses, „Lebendiges Zeugnis”, 2002, nr 57, s. 207–209. 
60   Por. P. Kelley, Trost in der Trauer. Ein Begleitbuch, München 1997, s. 83–86. 
61   Por. M. felber, Jak sobie poradzić ze śmiercią współmałżonka, Kraków 2005, s. 64.
62   Por. tamże, s. 106.
63   Por. h. alexander, Doświadczenie żałoby. Różne rodzaje śmierci. Różne typy żałoby, Poznań 
2001, s. 202–204.
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by stawiania czoła stracie i podjąć odpowiedzialność za własne wybory wobec 
zmienionego życia. W uwolnieniu się od żałoby może pomóc zaangażowanie się 
w wolontariat. Świadomość, że jest się potrzebnym, nadaje nowe znaczenie ży-
ciu64. Utrata drogiej osoby powoduje smutek, ale to nie oznacza, że żałobnik jest 
skazany na bycie nieszczęśliwymi na całą resztę życia.

2.3. terapia rodzinna po stracie dziecka

Doświadczenie żałoby w rodzinie po śmierci dziecka w czasie porodu jest głę-
bokie i wielowymiarowe. Utrata oczekiwanego nowego członka rodziny ma wielki 
wpływ na wszystkich w domu, w zależności od znaczenia tej straty, ich stosunku 
do dziecka oraz ich roli wewnątrz rodziny65. Biorąc pod uwagę ten kontekst tera-
peuta może zacząć terapię od zadawania poszczególnym członkom rodziny pytań 
dotyczących wpływu, jaki wywarła na nich śmierć. Sugeruje się, że rozpoczęcie se-
sji od pytania „co się stało” oraz od pozwolenia członkom rodziny na wyrażenie 
swych przemyśleń i emocji, pomoże w zrozumieniu kontekstu żałoby66.

W terapii, jako narzędzie komunikacyjne, można zaproponować dzielenie 
się własnymi przeżyciami po stracie członka rodziny. Umożliwia to refleksję nad 
całą sytuacją oraz ułatwia dzielenie się doświadczeniami, dotyczącymi tego trud-
nego dla nich czasu67.

J. McBride i S. Simms (2001) uważają, że w przezwyciężeniu bolesnych emo-
cji po  śmierci może pomóc włączenie zmarłego w  terapię za  pomocą zdjęć. 
W wypadku śmierci dziecka w czasie porodu impulsem ułatwiającym rozmowę 
w czasie terapii mogą być otrzymane w szpitalu rzeczy po dziecku. Jeśli terapeuta 
jest w stanie znieść widok takich pamiątek i fotografii, potrafią to także członko-
wie rodziny68. Użycie tego typu pamiątek jest głównym aktem interwencyjnym 
i pomaga przerwać milczenie i izolację (Mary Anne Sedney i inni, 1994).

Terapeuta powinien zwrócić szczególną uwagę na  wzajemne powiązania, 
tempo i koordynację terapii w czasie. Wszyscy członkowie rodziny przeżywają 

64   Por. M. felber, Jak sobie poradzić ze śmiercią współmałżonka, dz. cyt., s. 115–116; J. s. turner, 
d. b. helis, Rozwój człowieka, Warszawa 1999,s. 625.
65   Por. J. J. Ponzetti, Bereaved Families: A Comparison of Parents’ and Grandparents’ Reactions 
to the Death of a Child, „omega”, 1992, nr 25, s. 63–71. 
66   Por. M. a. sedney, J. e. baker, e. Gross, „The Story” of a Death: Therapeutic Cosiderations with 
Bereaved Families, „Journal of Marital and family therapy”, 1994, nr 3, s. 283–296. 
67   Por. J. oikonen, K. brownlee, Family Therapy Following Perinatal Bereavement, „family thera-
py”, 2002, nr 29/3, s. 125–140.
68   Por. J. Mcbride, s. simms, Death in the Family: Adapting a Family System’s Framework to the 
Grief Process, „the american Journal of family therapy”, 2001, nr 29, s. 59–73. 
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żałobę w różnym tempie oraz manifestują swój żal na różne, czasami kontrastu-
jące ze sobą, sposoby69. Należy również pozwolić mężczyznom, kobietom i dzie-
ciom na określenie stopnia, w jakim chcą uzewnętrznić oraz wysłuchać napeł-
nionych emocjami zwierzeń (Sedney i inni, 1994).

Poprzez umożliwienie członkom rodziny, aby opowiedzieli o  swojej wersji 
śmierci, terapeuta jest w stanie odkryć oznaki poczucia winy, gniewu, czy odpo-
wiedzialności. (Sedney i inni, 1994). Również poprzez takie opowiadanie tera-
peuta lepiej poznaje, jakie umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej, posia-
dają poszczególni członkowie rodziny oraz może określić wzajemne relacje, jakie 
panują między nimi70.

Pozwalając członkom rodziny na opisanie swojej wersji wydarzeń terapeu-
ci kształtują jednocześnie odpowiednie porozumienie z dziećmi. Rodzice czę-
sto nie wiedzą, jak rozmawiać na temat śmierci z małymi dziećmi. Użycie odpo-
wiedniego języka unikającego eufemizmów opisujących śmierć i  definiowanie 
śmierci w sposób konkretny i prosty to ważny element rodzinnej terapii71.

W terapii jest ważne poznanie relacji pomiędzy małżonkami. Ponieważ tem-
po i sposób wyrażania żalu są inne u kobiet i mężczyzn, łatwo mogą wyniknąć 
nieporozumienia, które prowadzą między nimi do napięć. Pozwolenie obu stro-
nom na przedstawieniu swojej wersji straty może ułatwić zrozumienie różnych 
sposobów wyrażania żalu. Ponieważ mężczyźni często po śmierci dziecka sku-
piają się na sprawach praktycznych, opowiedzenie o własnych doświadczeniach 
może wzbudzić szacunek wobec innego stylu żałoby i w konsekwencji zażegny-
wać małżeńskie nieporozumienia. Mężczyźni mogą także lepiej zrozumieć prze-
życia kobiety po wysłuchaniu ich relacji dotyczących przywiązania do nienaro-
dzonego dziecka, i o wpływie, jaki dziecko wywarło na intensyfikację żalu72.

Gerald P. Koocher (1994) uważa, że terapeuta zajmujący się rodziną pełni funk-
cję przewodnika, pomagając rodzinom w trudnym zadaniu dzielenia się bólem z in-
nymi członkami rodziny. Sądzi on też, że podstawowym celem terapii jest wzmoc-
nienie więzi rodzinnych do udzielania sobie wzajemnego wsparcia, szczególnie dla-
tego, że poparcie, jakie otrzymują z zewnątrz, najczęściej szybko maleje73.

A. M. Levac, S. McLean, L. M. Wright i J. M. Bell proponują zakończyć sesję 
terapeutyczną, tzw. „teatrem czytelnika”, w którym każdy członek rodziny oraz 

69   Por. J. oikonen, K. brownlee, Family Therapy Following Perinatal Bereavement, art. cyt., 135.
70   Por. tamże, s. 136.
71   Por. I. G. Leon, The Invisible Loss: The Impact of a Perinatal Death on Siblings, „Journal of Psycho-
somatic obstetrics and Gynecology”, 1986, nr 1, s. 1–14. 
72   Por. J. oikonen, K. brownlee, Family Therapy..., art. cyt., s. 135.
73   Por. G. P. Koocher, Preventive Intervention Following a Child’s Death, „Psychotherapy”, 1994, 
nr 3, s. 377–382.
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terapeuta czyta na głos swoje refleksje dotyczące terapii, podczas gdy reszta osób 
słucha bez przerywania. Autorzy utrzymują, że bycie świadkiem i afirmacja czy-
ichś doświadczeń i przekonań, stanowi głębokie przeżycie, które pozwala na re-
fleksję, bezwarunkową obecność i wzmacnia zmiany wewnątrz rodziny74.

3. Pocieszenie chrześcijańskie

W niedzielę 7 lipca 2013 roku papież Franciszek w homilii do seminarzystów 
powiedział: „Każdy chrześcijanin, a zwłaszcza kapłani są powołani, by nieść orę-
dzie nadziei, które daje pokój ducha i radość: pocieszenie Boga, Jego czułość wo-
bec wszystkich. Jest to ważne, aby nasza misja była owocna: odczuwać Boże po-
cieszenie i przekazywać je. Zachęta Izajasza musi rozbrzmiewać w naszym sercu: 
«Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» (Iz 40, 1)”75 .

Orędzie nadziei i pocieszenie z pewnością potrzebne są osobom przeżywają-
cym żałobę po stracie dziecka. Jakkolwiek ważne są psychologiczne badania do-
tyczące żałoby, to jednak wydaje się, że nie są one w stanie udzielić zadowalają-
cej odpowiedzi człowiekowi pytającemu o sens, o nadzieję po śmierci, jak i prze-
zwyciężenie winy i lęku egzystencjalnego76. Zasmucony stratą najbliższych może 
znaleźć pocieszenie, które wypływa z wiary.

3.1. biblijne podstawy pocieszenia

Człowiek przeżywający żałobę zdaje się wołać za psalmistą: „Kiedy Cię we-
zwę wysłuchaj mnie Panie, Boże [...]. Tyś w utrapieniu mnie podniósł” (Ps 4, 2). 
Doczesny smutek splata się z wiecznym pocieszeniem. Już Jeremiasz wołał: „Tak 
mówi Jahwe [...] żałobę ich w radość obrócę a po ich utrapieniach pocieszę ich 
i  wzmocnię” (Jr 31, 7.13). Cierpienie wiąże się więc jakoś z  nadzieją, „bo kto 
we łzach sieje, żąć będzie w radości” (Ps 125, 5–6). Sam Bóg pociesza swój lud 
z miłością ojca (por. Iz 54) i czułością matki (por. Iz 49, 14nn; 66, 11nn)77.

74   Por. a. M. Levac, s. McLean, L. M. Wright, J. M. bell, A Reader’s Theater Intervention to Mana-
ging Grief: Posttherapy Reflections by a Family and Clinical Team, „Journal of Marital and family 
therapy”, 1998, nr 1, s. 81–93.
75   Papież franciszek, Homilia do seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek, 7 lipca 2013 roku, 
www.mojepowolanie.pl/1702,a,homilia-papieza-franciszka-wygloszona-do-seminarzystow-
nowicjuszy.htm
76   Por. Trauer, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, red. J. hoefer, K. rahner, I-IX, freiburg im breis- 
gau, 2001, s. 199–202.
77   Por. y. de andia, Bóg wszelkiej pociechy, „communio”, 1991, nr 5, s. 97.
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Dzieło pocieszenia realizuje Jezus (Łk 4, 16–21). Duch Pana spoczywa na nim. 
Bóg go posłał, aby opatrywać rany serc złamanych [...], aby pocieszać wszystkich 
zasmuconych, «by rozweselić płaczących na Syjonie», aby im wieniec dać zamiast 
popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia 
na duchu (Iz 61, 1–3). Ewangelia jest orędziem pociechy i wyzwolenia dla ubo-
gich i maluczkich. Pociecha kieruje się tu do tych, którzy są obarczeni, obciążeni, 
płaczą, opłakują swoich zmarłych, albo też opłakują własne grzechy. Obiecanym 
błogosławieństwem jest przejście ze śmierci do życia78.

Zapowiedziana pociecha nie jest pociechą czysto ludzką, ale pocieszeniem 
eschatologicznym, które jest pociechą sprawiedliwych w Mieście Świętym, „no-
wym Jeruzalem”, gdzie Bóg będzie przebywał z ludźmi. „I otrze z ich oczu wszel-
ką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie bę-
dzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21, 4)79.

Nie ma pociechy poza Chrystusem. Ta pociecha płynie z Krzyża. „Jak bo-
wiem obfitują w  nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez 
Chrystusa pociechy” (2 Kor 1, 5). Ten, kto spotkał ukrzyżowanego nie umie po-
rzucić krzyża, aby szukać innych „pociech”, ponieważ straciłby wówczas źródło 
wszelkiego dobra. Chodzi bowiem o to, aby nie szukać pociechy w tym, co prze-
mija, ale w tym co trwa wiecznie80. Rozumiał to św. Paweł, który zwraca się to Te-
saloniczan: „Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umi-
łował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, 
niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie” 
(2 Tes 2, 16–17).

Kto czuje się pocieszony przez Boga, ten jest w stanie pocieszać innych (por. 
2 Kor 1, 4; 2 Tes 2, 16). Pierwszym elementem jest radość pocieszenia. Prorok Iza-
jasz zwraca się do ludu, który przeszedł mroczny okres niewoli, zniósł bardzo cięż-
ką próbę: teraz dla Jerozolimy nadszedł czas pocieszenia. Smutek i lęk muszą ustą-
pić przed radością: „Radujcie się [...] weselcie się [...] cieszcie się” – mówi prorok 
(Iz 66, 10). Jest to wielka zachęta do radości, ponieważ Pan wyleje na Miasto Świę-
te i jego mieszkańców „kaskadę” pocieszenia, matczynej czułości: „Ich niemowlęta 
będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna 
matka, tak Ja was pocieszać będę” (Iz 66, 12–13)81. Papież Franciszek podkreśla, 
że ludzie potrzebują dzisiaj świadectwa miłosierdzia, czułości Pana, które rozgrze-
wa serce i budzi nadzieję oraz radość płynącą z Bożego pocieszenia82.

78   Por. tamże, s. 100.
79   Por. tamże, s. 101.
80   Por. tamże, s. 105–106.
81   Por. Papież franciszek, Homilia do seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek, dz. cyt., nr 1. 
82   tamże. 
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3.2. Prawo do pogrzebu

Pogrzeb dziecka martwo urodzonego jest nie tylko wyrazem szacunku 
do  zmarłego dziecka, ale pełni również istotne znaczenie dla rodziny. Bardzo 
często jest on  kluczem do  przepracowania żałoby i  podstawą chrześcijańskie-
go pocieszenia. Zwraca na to uwagę Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia, w Karcie Pracowników Służby Zdrowia z 1995 roku. W dokumencie 
czytamy: „Płodowi już martwemu należy się szacunek właściwy każdemu zmar-
łemu człowiekowi. Wynika z tego, że nie wolno go niszczyć, jakby był jakimś od-
padem. W granicach możliwości należy mu się należyty pochówek” (KPSZ 146).

Konferencja Episkopatu Polski zezwala na  katolicki pogrzeb dzieci, które 
zmarły przed chrztem, jeżeli rodzice pragnęli je ochrzcić (por. KPK kan.1183 § 2). 
Dziecko zmarłe przed porodem należy traktować jak dziecko zmarłe przed 
chrztem. Możliwy jest zatem pogrzeb dziecka, które rodzice stracili na  skutek 
poronienia, nawet w bardzo wczesnym etapie ciąży, o ile będą dokumenty ko-
nieczne do pogrzebu zgodnie z prawem państwowym. Jedynym kryterium roz-
różnienia dla formy pogrzebu jest przyjęty chrzest83. Zgoda ta obejmuje również 
mszę świętą pogrzebową.

Nie tylko, że nie powinno się odmawiać odprawiania takiej mszy świętej, kie-
dy rodzice o nią proszą, lecz duszpasterz powinien nawet sam to zaproponować, 
modląc się o  pociechę dla zasmuconych utratą dziecka84. Zgodnie z  miejsco-
wymi zwyczajami nabożeństwo można odprawić zarówno w domu, w kościele, 
a potem na cmentarzu, jak i tylko na cmentarzu. Teksty modlitw odprawianych 
podczas Eucharystii znajdują sie w Mszale rzymskim.

„Kolekta mszy świętej w  czasie pogrzebu dziecka nieochrzczonego wyra-
ża prośbę o umocnienie ufności w Boże miłosierdzie dla tych, którzy się smu-
cą z  powodu tej śmierci”85. Należy wyjaśnić, że  sprawowana Eucharystia nie 
ma charakteru przebłagania za grzechy dziecka, ale jest prośbą o pociechę dla 
rodziców. Wynika to z tego, że dziecko, które nie osiągnęło używania rozumu nie 
było w stanie popełnić grzechu. Widocznym znakiem niewinności dziecka jest 
biały kolor ornatu, w którym sprawowana jest liturgia86.

83   Por. Instrukcja dotycząca pogrzebu dziecka, statuty synodu archidiecezji Poznańskiej, nr 613 
par. 2, www.poronienie.pl/warto-wiedziec/aspekt-duchowy/instrukcje-dotyczace-pochowku 
(21.08.2013); J. Gołąb, Prawo do pogrzebu i jego wykonanie w prawie kanonicznym i polskim, rze-
szów 2004, s. 90.
84   Por. P. Majer, Kilka uwag na temat pogrzebu dzieci, [w:] Poronienie. Zrozumieć rodziców po stra-
cie, red. c. Klahs, Poznań 2010, s. 233. 
85   J. decyk, Obraz śmierci człowieka w posoborowej liturgii, „communio”, 2012, nr 3, s. 50. 
86   Por. P. Majer, Kilka uwag na temat pogrzebu dzieci, art. cyt., s. 233.
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Właściwe podejście do pogrzebu dzieci, które jest spójne z nauczaniem Kościoła 
o obronie życia nienarodzonych, to świadectwo troski o godność życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci. „Sporadycznie dostrzega się bowiem pewien dysonans między 
stałym nauczaniem Kościoła o tym, iż od chwili poczęcia dziecko jest osobą ludzką, 
a pewną zauważalną tu i ówdzie praktyką pewnego deprecjonowania pogrzebu dzie-
ci, zwłaszcza gdy chodzi o dzieci zmarłe przed urodzeniem. Ten brak konsekwencji 
jest jednym z argumentów podnoszonych przez zwolenników aborcji, którzy zarzu-
cają, iż jednoznaczna postawa Kościoła w obronie życia od chwili poczęcia nie idzie 
w parze z szacunkiem należnym ciału zmarłego dziecka, także tego, które nie dożyło 
dnia swoich narodzin”87. Powodem odmowy pogrzebu nie może być fakt, że rodzice 
nie mają ślubu kościelnego i nie są związani z życiem parafii88.

Kościół nie traktuje pochówku dzieci poronionych, jako obowiązku religij-
nego i zgadza sie na to, aby dzieci zmarłe w okresie płodowym mogły być pocho-
wane bez religijnego obrzędu, jednakże w sposób godny osoby ludzkiej89.

3.3. Liturgia

Liturgia pogrzebowa i modlitwa wspólnoty chrześcijańskiej nadały doświad-
czeniu żałoby nowy charakter90. W jej przeżywaniu nie są ważne głośne zawo-
dzenia, ale spokojna modlitwa i żałoba w ciszy, według ideału Maryi, która pod 
krzyżem chowa w sobie swój ból, stając się wzorem dla wszystkich wierzących91.

Liturgia bierze pod uwagę zarówno zmarłe dziecko, jak i dotkniętych żało-
bą rodziców. Za pomocą znaków wyraża ona zmiany w relacjach między tymi, 
którzy odchodzą a pogrążonymi w żałobie, jak i pomiędzy samymi żałobnika-
mi i ich otoczeniem. Pokazuje ona drogę, którą powinni kroczyć osieroceni oraz 
umożliwia wyrażanie emocji, redukuje lęk przed nową sytuacją życiową, upu-
blicznia ich nowy status i zapewnia im zachowanie miejsca w świecie żyjących. 
Obrzęd spełnia w ten sposób funkcję terapeutyczno-służebną zarówno w sensie 
pracy żałoby, jak i w sensie kerygmatycznych funkcji pocieszenia, które zostało 
obiecane przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa92.

87   tamże, s. 233.
88   Por. Instrukcja dotycząca pogrzebu dziecka, „statuty synodu archidiecezji Poznańskiej”, nr 613 
par. 2, www.poronienie.pl/teologia_instrukcje.html
89   tamże. 
90   Por. P. ariès, Geschichte des Todes, München 1980, s. 191–195; J. dziedzic, Kulturowo-religijne 
aspekty żałoby, „analecta cracoviensia” 35 (2003), s. 29–32. 
91   Por. J. dziedzic, Żałoba po śmierci Jana Pawła II, dz. cyt., s. 40–41.
92   Por. P. M. Zulehner, Heirat. Geburt. Tod. Eine Pastoral zu den Lebenswenden, Wien–freiburg–
basel 1976, s. 227–228. 
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W uporaniu się z żałobą pomaga modlitwa. Formularz mszy za zmarłe dzie-
ci różni się od modlitw mszalnych za zmarłych dorosłych. Nie zawiera on próśb 
o odpuszczenie grzechów, ponieważ Kościół modli się za zmarłe dziecko z prze-
świadczeniem, że dostąpiło ono już szczęścia wiecznego i przebywa w obecno-
ści Boga93. Dlatego też podczas nabożeństw żałobnych należy wykorzystywać 
nie tylko wielkanocne modlitwy, pieśni i czytania, lecz trzeba znaleźć miejsce 
także dla wyrażenia bólu, smutku i żalu. Kościelna ceremonia pogrzebowa jesz-
cze bardziej powinna brać pod uwagę konkretną sytuację, jeśli liturgia ma być 
pomocna w procesie żałoby. Jako, że  liturgia stanowi zawsze interpretację ży-
cia w  świetle misterium paschalnego, nie powinno dziwić, że  chrześcijańskie 
towarzyszenie pogrążonym w bólu odpowiada różnym fazom żałoby. Liturgia 
Eucharystyczna i pogrzeb stanowią także diakonalne wsparcie w żałobie, jeśli 
łączą się z nimi ludzka bliskość i życzliwość. Dlatego istotne jest bycie razem 
także poza liturgią.

3.4. homilia

Rodzice martwo urodzonego dziecka potrzebują słowa pocieszenia. Jest 
ono istotne zwłaszcza wtedy, gdy postrzegają oni swoją sytuacją w  katego-
riach porażki i nieszczęścia. Ważne jest wtedy podkreślenie, że Bóg nie zsyła 
cierpienia, aby karać, i także nie zabiera rodzicom dziecka, aby w ten sposób 
mieli odpokutować za  swoje błędy94. Serdeczne pocieszenie rodziny, która 
utraciła dziecko może dokonać się poprzez Słowo Boże. Ono z wiarą i mi-
łością przybliża prawdę o  godności każdego człowieka, także tego martwo 
urodzonego.

Rodzice przeżywający żałobę powinni zatem w czasie homilii pogrzebowej 
usłyszeć, że każdy człowiek, mimo nawet tak krótkiej egzystencji, posiada swo-
ją, nadaną mu przez Boga, godność i jest przez Niego zaakceptowany i kocha-
ny. Bóg wypowiada swoje „tak” wobec każdego, nawet jeszcze nienarodzonego 
dziecka. Jego obietnica życia po śmierci jest również nieodwołalna dla każde-
go wcześniej zmarłego dziecka. Wyrażają to słowa: Ja ciebie wezwałem po imie-
niu – ty należysz do mnie (por. Iz 43, 1). Także każdemu dziecku w łonie matki, 
tak jak wszystkim ludziom, przynależy pełna godność, dlatego każde wcześniej 
zmarłe dziecko jest wyjątkowym i niepowtarzalnym obrazem Boga. Kiedy poza 
rodzicami nikt z otoczenia nie wiedział o poczętym dziecku – Bóg o nim wie-

93   Por. J. decyk, Obraz śmierci człowieka w posoborowej liturgii, art. cyt., s. 50.
94   Por. d. hecking, c. M. brassel, Wenn Geburt Und Tod zusammenfallen. Ökumenische Arbeitshilfe 
für Seelsorgerinnen und Seelsorger, Zürich 2006, s. 25.
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dział i był świadkiem jego życia. On daje i szanuje wszelkie życie i nie zapomina 
nawet o najmniejszym istnieniu95.

Przy martwo urodzonym dziecku, rodzice stawiają pytanie: dlaczego? Reli-
gijną odpowiedzią na to pytanie mogą być biblijne słowa: „Myśli moje nie są my-
ślami waszymi ani wasze drogi nie są moimi drogami” (Iz 55, 8n). Jeden dzień 
u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat, jak jeden dzień (Ps 90, 4; 2 P 3, 8). Choć osie-
roconym rodzicom trudno pogodzić się z odejściem swojego dziecka, to te słowa, 
mogą pomóc, zwłaszcza osobom wierzącym, przyjąć prawdę, że tak krótkie życie 
ich dziecka mimo wszystko należy postrzegać jako całościowe i pełne96.

Rodzice często szukają zapewnienia, że  ich dziecko nie idzie w pustkę, ni-
gdzie. Nadzieja płynie z wiary, iż dziecko takie jest w objęciach Boga. Nie jest 
w nicości, ale z Chrystusem, który „zwyciężył śmierć i odnowił życie”. „W tym 
sensie wiara łączy się z nadzieją, ponieważ nawet jeśli niszczeje przybytek nasze-
go doczesnego zamieszkania, istnieje wieczne mieszkanie, które Bóg już otwo-
rzył w Chrystusie, w Jego ciele (por. 2 Kor 4, 16 – 5, 5)”97.

Perykopa mówiąca o Emaus (Łk 24, 13–35) a jeszcze wyraźniej 1 Tes 4, 13 
pokazują, że dla wierzących w Chrystusa wskazana jest postawa żalu połączo-
na z nadzieją98, ponieważ przez wiarę w udział w zbawieniu, które dokonało się 
przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, wspólnota chrześcijan jest ukierunko-
wana na ochraniającą bliskość Boga sięgającą ponad śmierć99.

Chrystus jest Pocieszycielem strapionych. Przychodzi, by dodać otuchy tym, 
którzy są przygnębieni z powodu choroby (Mt 9, 2.22). Jest źródłem wszelkiej 
pociechy zwłaszcza dla tych, którzy czują się oddzieleni przez śmierć od dro-
gich im istot (1 Tes 4, 18). To pocieszenie nie kończy się z chwilą Jego odejścia 
do Ojca. Jezus nie opuszcza swoich uczniów. Duch Święty, który został im dany, 
nie przestaje obdarzać społeczności chrześcijańskiej wewnętrznym pokrzepie-
niem, co umożliwia jej wytrwanie wśród trudności (Dz 9, 31)100. „Chrześcijanin 
wie, że nie da się wyeliminować cierpienia, ale może ono nabrać sensu, może stać 
się aktem miłości, powierzeniem się w ręce Boga, który nas nie opuszcza, i tym 
samym być etapem wzrostu wiary i miłości”101.

95   Por. tamże, s. 23.
96   Por. tamże, s. 23.
97   Papież franciszek, Lumen Fidei, rzym 2013, nr 57. 
98   Por. t. holtz, Der Erste Brief an die Thessalonicher, Zürich 1990, s. 187–189.
99   Por. W. holzschuh, Die Trauer der Eltern bei eines Kinder, dz. cyt., s. 137–138; Por. h. sławiński, 
Homilia pogrzebowa: proklamacja Chrystusa a nie pochwalna mowa żałobna, „Przegląd homile-
tyczny” 15 (2011), s. 119–134.
100   Por. Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-dufour, Poznań 1990, s. 691; Por. K. e. apfelbacher, 
Selig die Trauernden. Kulturgeschichtliche Aspekte des Christentums, regensburg 2002, s. 106–108; 
K. stock, Discorso della montagna Mt. 5 – 7. Le beatitudini, roma 1988, s. 48–56.
101   Por. Papież franciszek, Lumen Fidei, dz. cyt., nr 56.
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3.5. diakonia

Liturgia pogrzebu jest istotnym aktem wsparcia w żałobie. Jej przedłużeniem 
winna być konkretna postawa wyrażająca się w  posłudze miłości. Dlatego też 
zrozumiałe staje się pocieszenie, jako chrześcijańskie zadanie wynikające z wia-
ry, realizującej się poprzez służbę, która ma swoje zakorzenienie „w Bogu wszel-
kiej pociechy” (2 Kor 1, 3).

Wiara, która jest świadoma miłości Boga, ze  swej strony prowokuje mi-
łość102. „Należy robić wszystko, co w naszej mocy, aby cierpienie zmniejszyć: 
zapobiec, na  ile to  możliwe, [...] uśmierzać ból, pomagać w  przezwyciężeniu 
cierpień psychicznych”103. Kryterium inspirującym działanie powinno być zda-
nie z Drugiego Listu do Koryntian: „Miłość Chrystusa przynagla nas” (5, 14). 
„Świadomość, że w Nim sam Bóg ofiarował się za nas aż do śmierci powinna 
skłaniać nas do tego, „byśmy nie żyli już dla siebie samych, ale dla Niego, a wraz 
z Nim dla innych”104.

Hymn o miłości (1 Kor 13, 3) staje się Magna Charta całej posługi kościel-
nej; są w nim zebrane wszystkie refleksje na temat miłości105. Jezus pragnie, aby 
z cierpienia i „wokół cierpienia rosła miłość”. W sytuacji osieroconego już sama 
obecność niesie obietnicę ulżenia bólu i  łagodzenia lęku oraz daje możliwość 
braterskiego spotkania106. Aktywne słuchanie sprzyja odreagowaniu emocji ża-
łobnika. Dobrze przeprowadzona rozmowa pomaga w szerszej i swobodnej wy-
mianie myśli, zwłaszcza, kiedy przyjmuje się cierpiącego takim, jakim on  jest 
w danym momencie107. Udzielone wsparcie najczęściej owocuje ujawnieniem się 
u osieroconego sił uzdrawiających, które przyczyniają się do nadania życiu no-
wego sensu108 i wyznaczają horyzont dalszego rozwoju109.

Nie tylko duszpasterze, lecz cała wspólnota, jak i każdy chrześcijanin z osob-
na mają obowiązek, choćby w ramach odwiedzin, pomagać w pracy żałoby, tzn. 
w uświadamianiu straty, w wyrażaniu emocji, jak i sukcesywnym odnajdywaniu 
się w świecie żywych, które jednak pozostawia przestrzeń dla relacji ze zmarłymi 
w kontekście nadziei chrześcijańskiej110.

102   Por. benedykt XVI, Deus caritas est, rzym 2005, nr 39. 
103   benedykt XVI, Spe salvi, rzym 2007, nr 36. 
104   benedykt XVI, Deus caritas est, dz. cyt., nr 33. 
105   tamże, nr 34.
106   Por. e. Kübler-ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu, Warszawa 1979, s. 17; J. dziedzic, Spór 
o eutanazję, Kraków 2005, s. 97.
107   Por. J. Makselon, Z psychologii cierpienia, „homo dei” 56 (1987), nr 1, s. 47. 
108   Por. h. tellenbach, Trauer – Schwermut – Melancholie, „daseinsanalyse”, 1994, nr 11/3, s. 154–155.
109   Por. J. Makselon, Paradoks śmierci – Analiza psychologiczna, „communio”, 2012, nr 3, s.30. 
110   Por. Trauer, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, dz. cyt., s. 202. 
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Regularne kształcenie duszpasterzy, ale i zainteresowanych członków wspól-
noty, seminaria poświęcone żałobie oraz kształcenie tzw. grup wsparcia, mogą 
uzdalniać i zachęcać do wypełniania takiego zadania. Nauczanie winno mieć 
na celu głoszenie słowa na temat śmierci i zmartwychwstania. Motyw chrześci-
jańskiego duszpasterstwa osieroconych jest zawsze podwójny: wyjść naprzeciw 
żałobie ludzi poszukujących pocieszenia, które ostatecznie pochodzi od Boga 
oraz przekazywać Boże miłosierdzie strapionemu człowiekowi. Chodzi o spoj-
rzenie miłości, „aby dostrzec obok siebie brata, który [...] doznaje poczucia 
opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby 
[...] nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują 
wewnętrzną walkę ze złem”111.

4. Zakończenie

Przeżycie żałoby po stracie dziecka martwo urodzonego jest niekiedy bardzo 
trudne. Wiąże się to z tym, że doświadczenie to dotyczy straty kogoś, z kim ro-
dzice wiązali nadzieje i często dalszą przyszłość. Poprzez poronienie, upragnione 
oczekiwanie na narodzenie dziecka, nagle zostało przerwane, a rodzice zamiast 
cieszyć się z przyjścia na świat zdrowego dziecka, muszą przeżywać smutek, spo-
wodowany jego nieoczekiwaną śmiercią.

Bolesna strata wywołuje żałobę. Jeżeli przebiega ona normalnie, nie jest 
ona statyczna, ale dynamiczna. Jej temporalność określają fazy szoku, samo-
kontroli, regresji i adaptacji. Przeżycie poszczególnych etapów jest koniecz-
ne, aby nastąpiło przejście na wyższy poziom postrzegania swojej egzysten-
cji. W przepracowaniu żałoby jest ważne, aby zaakceptować stratę i przyjąć 
śmierć bliskiej osoby jako fakt. Konieczne jest też odreagowanie swoich emo-
cji, które jest możliwe poprzez wypowiedzenie swojego bólu i cierpienia. Nie 
jest więc wskazane przeżywanie żałoby w samotności, izolacji i zamknięciu. 
Otwarcie się na  innych pomaga szybciej wejść w  nową rzeczywistość i  zre-
organizować swoje życie. Informację te  powinno przyjąć także środowisko, 
w którym żyje osierocony. Pomagający, aby udzielać wsparcia, powinien być 
przede wszystkim obecny przy żałobniku, umieć słuchać i  zaakceptować 
go takim, jakim on jest w danym momencie. Kiedy sytuacja wymaga fachowej 
pomocy, konieczna jest psychoterapia. W przypadku śmierci dziecka wskaza-
na jest terapia rodzinna.

111   Por. Jan Paweł II, Homilia wygłoszona 18 sierpnia 2002 w czasie Mszy beatyfikacyjnej na kra-
kowskich Błoniach, www.ojczyzna.pl/arch-teksty/JPII_hoMILIa_JPII_blonia_18-08-02.htm.
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W czasie przezywania żałoby, zwłaszcza dla osób wierzących, istotne jest 
towarzyszenie Kościoła. Chrześcijańskie pocieszenie związane jest z  liturgią, 
głoszeniem słowa Bożego i  diakonią. Chrystus, który poprzez swoje zmar-
twychwstanie zwyciężył śmierć, przynosi pogrążonym w bólu nadzieję. Rodzi-
ce zmarłego dziecka mogą być pewni, że po śmierci nie poszło ono do nikąd, 
ale jest w objęciach Boga. Zapewnieniem tego są słowa Jezusa: „Tak też nie jest 
wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych” 
(Mt 18, 14)112.

112   Por. Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu, 
radom 2008, s. 53. 





UrsZULa dUdZIaK1

sytuacja rodziców doświadczających  
śmierci dziecka przed urodzeniem

Zróżnicowanie postaw wobec rodzicielstwa odzwierciedlają takie zachowa-
nia, jak: rezygnacja z prokreacji na rzecz kariery zawodowej, przeciwdziałanie po-
częciu dziecka poprzez stosowanie środków antykoncepcyjnych, odrzucenie po-
czętego dziecka i uśmiercenie go za pomocą działań abortywnych, manipulacyj-
ne traktowanie embrionów z żądaniem „produkcji” człowieka w procedurze za-
płodnienia in vitro i wkalkulowaniem śmierci jednych embrionów dla uzyskania 
innych, ale także – przeciwstawne dotychczas wymienionym – odpowiedzialne 
rodzicielstwo związane z przygotowaniem się na poczęcie dziecka, z podjęciem 
opieki prekoncepcyjnej i prenatalnej, a potem realizacją właściwego wychowania 
potomstwa, ukierunkowującego go ku wartościom wyższym. Są rodzice traktu-
jący dziecko jako dar Boży i owoc swej miłości. Są inni, uznający je za „intruza” 
i „wpadkę”. Na tym samym oddziale ginekologiczno-położniczym mogą znajdo-
wać się pacjentki żądające przerwania ciąży i te, które proszą o ratunek w sytuacji 
grożącego poronienia. Jedne cieszą się z narodzenia dziecka, inne denerwują się, 
że zostały matkami i traktują dziecko jako „kulę u nogi”. Jedne kobiety od mo-
mentu porodu podziwiają, jak ich dziecko jest piękne i zdrowe. Inne martwią się 
z powodu rozmaitych deficytów występujących u ich noworodków. Są pacjentki, 
które leczą się z powodu niemożności poczęcia upragnionego potomka i te, które 
płaczą z powodu śmierci dziecka, przychodzącej do niego tak wcześnie.

Niniejszy rozdział, ukazując wartość i  świętość życia od  poczęcia, a  także 
postawę odpowiedzialnego rodzicielstwa, przybliży sytuację kobiet i mężczyzn, 
którzy pragnąc dziecka i przygotowując się na jego poczęcie, doświadczyli sytu-
acji nieoczekiwanej śmierci dopiero co wchodzącego w życie małego człowie-
ka. W  doświadczeniu tym, oprócz jego somatycznych i  duchowych aspektów, 
zauważyć należy problemy psychologiczne. Dominującym jest przeżycie utraty 
i żałoba, mogąca przybierać zarówno dojrzałe, jak i niedojrzałe formy. 

1   Urszula dudziak – doktor habilitowany nauk teologicznych, kierownik Katedry Psychofizjologii 
Małżeństwa i rodziny w Instytucie nauk o rodzinie i Pracy socjalnej na Wydziale teologii Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 
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Zauważenia wymaga potrzeba pomocy oraz sposoby jej udzielania osobom 
przechodzącym przez to trudne i traumatyczne doświadczenie. Predysponowa-
nymi do jej świadczenia są osoby stanowiące personel medyczny, ale także naj-
bliższa rodzina, grono przyjaciół i współpracowników oraz ludzi obcych, któ-
rzy przeżyli podobną sytuację. Wskutek podobnych doświadczeń, ci  obcy lu-
dzie stają się bardziej wrażliwi i rozumiejący przeżycia innych, dzięki czemu nie 
ranią niewłaściwymi komentarzami, lecz współodczuwają z  cierpiącymi. Rze-
czywista pomoc wiąże się z unikaniem błędów w postaci sloganów, wmawiania 
że nic się nie stało, obojętności, agresji lub potęgowania – i tak trudnych – prze-
żyć. Prawdziwa pomoc wymaga wiedzy o doświadczanej sytuacji i konkretnych 
reakcjach z nią związanych, wymaga znajomości aspektów medycznych, teolo-
gicznych, psychologicznych i prawnych przeżywanego wydarzenia oraz orien-
tacji w postępowaniu koniecznym dla radzenia sobie z pojawiającymi się pro-
blemami. Nieodzowna przy tym jest, przejawiana przez pomagającego, umiejęt-
ność współodczuwania i współdziałania, a także milczącego współtowarzyszenia 
z osobą, która cierpi.

Przeżycia związane z poronieniem wiążą się ze świadomością, że embrion, za-
rodek, płód nie jest jedynie „zlepkiem komórek”, lecz człowiekiem. Jest on – przez 
jednych mniej, przez innych bardziej – upragnionym i oczekiwanym dzieckiem. 
Rodzice więc opłakują śmierć dziecka, a nie utratę jakieś „galaretki”, czy strzęp-
ka tkanki.

1. od poczęcia człowiek

Początkiem życia ludzkiego jest moment zapłodnienia, czyli wniknięcia 
plemnika do komórki jajowej i połączenia się materiału genetycznego pocho-
dzącego od rodziców, to jest ojca i matki. Potwierdzają ten fakt naukowcy i leka-
rze praktycy, których wypowiedzi, po przeglądzie literatury przedmiotu, zesta-
wiła Krystyna Cygorijni2. Na liście osób zabierających głos w tej sprawie, jako 
pierwszy odnotowany jest dyrektor Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Getyn-
dze Erich Blechschmidt, piszący, że  „Człowiek jest człowiekiem od  momen-
tu, gdy męski plemnik zapłodni żeńską komórkę jajową”3. Kolejny z  wymie-
nionych, profesor Bogdan Chazan, będący w latach 1998–2001 krajowym spe-

2   Por. K. cygorijni, Naukowcy, lekarze o początku życia człowieka, Polskie stowarzyszenie obroń-
ców Życia czło wieka Kraków 2008, www.pro-life.pl/resources/polski/flyers%20pol%20%20pdf%20
files/ulotka%20a4%20%20naukowcy%20o%20poczatku%20zycia%20i%20dokumenty%20onz.pdf 
(02.06.2013).
3   tamże.
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cjalistą w dziedzinie ginekologii i położnictwa, informuje, że „Komórkę jajo-
wą od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, 
że jest to człowiek”4. O tym, że żywa istota istnieje od momentu poczęcia i, że 
dziecko jest osobą już przed narodzeniem, pisze kierownik Kliniki Ginekolo-
gii i Położnictwa w Sztokholmie Axel Ingelman-Sunberg5. Zdaniem światowej 
sławy genetyka Jérôme Lejeuna, ludzka natura człowieka nie jest twierdzeniem 
metafizycznym, ale niepodlegającym sporom faktem doświadczalnym. Dyrek-
tor Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. R. Czerwiakowskiego w Krako-
wie, Antoni Marcinek, jednoznacznie twierdzi, że  „Połączenie komórki jajo-
wej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje początek odrębnemu 
życiu. W wyniku zapłodnienia powstaje w pełni uformowany nowy człowiek, 
którego rozwój dokonuje się w czasie życia ludzkiego. Tak więc embrion, płód, 
noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły, starzec, to określenia poszczególnych 
etapów rozwoju zawsze tego samego człowieka”6. Utworzona z męskiej i żeń-
skiej komórki rozrodczej zygota zaczyna od tej chwili – jak pisze Maria Ryba-
kowa – „żyć własnym rytmem”7. Stanowisko potwierdzające fakt, iż to właśnie 
moment poczęcia jest początkiem życia, wyrażają również profesorowie: Rudolf 
Klimek, reprezentujący Królewskie Towarzystwo Lekarskie w  Londynie, Mi-
cheline Matthews-Roth z Uniwersytetu Harvarda, Ireneusz Roszkowski – pre-
kursor oddziałów patologii ciąży, będący współzałożycielem Międzynarodowe-
go Towarzystwa Ginekologicznego i członkiem Rady Naukowej Instytutu Matki 
i Dziecka w Warszawie, Maria Rybakowa z Komitetu Rozwoju Człowieka Wy-
działu Nauk Medycznych PAN, Bolesław Suszka – biolog z PAN i Michał Tro-
szyński – konsultant w Instytucie Matki i Dziecka i kierownik Pracowni Analiz 
Zdrowia Prokreacyjnego. 

Mimo, że  wiedza o  początku życia ludzkiego powinna być powszechnie 
znana, ponieważ prezentowana jest już w podręcznikach szkolnych8, to jednak 
w obecnych czasach kontestacji tego, co oczywiste, zestawienie takich wypowie-
dzi jest konieczne. Wiedza ta bowiem stanowi istotny element postaw przyjmo-
wanych wobec życia.

Pismo święte ukazuje wielkość i  godność życia ludzkiego, wynikają-
cą ze  stworzenia człowieka na  obraz Boży (Rdz 1,  26). Psalmista zwraca się 
do Boga z pytaniem:

4   tamże.
5   Por. www.ics.org/news.aspx?newsId=36 (02.06.2013).
6   K. cygorijni, Naukowcy, lekarze o początku życia człowieka, dz. cyt.
7   tamże.
8   Por. J. angiel, J. Kądziołka, r. stawarz, Przyroda i człowiek. Podręcznik do klasy czwartej szkoły pod-
stawowej, Warszawa 1999; W. Gołda, M. Kłyś, J. Wardas, Biologia dla gimnazjum, Warszawa 2001.
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czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
[...] chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy (Ps 8, 5–7).

A w Psalmie 139 pełen podziwu twierdzi:

Panie, przenikasz i znasz mnie,
ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
nie tajna ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem (Ps 139, 1. 13–15).

Stanowisko wobec poczętego życia wyrażają też wypowiedzi Magisterium 
Kościoła. Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie Quaestio de abortu procu-
rato naucza, że „od chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się życie, 
które nie jest życiem ojca ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, która rozwija się 
samoistnie. Nie stanie się nigdy człowiekiem, jeżeli nie jest nim od tego momen-
tu”9. W  Instrukcji o  szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i  o  godności 
jego przekazywania Donum vitae, jest mowa o „obecności osobowej od pierw-
szego momentu pojawienia się życia ludzkiego”. To stanowi podstawę dla wska-
zania wymogu: „istota ludzka powinna być szanowana i traktowana jako osoba 
od momentu swego poczęcia i dlatego od tego samego momentu należy jej przy-
znać prawa osoby”10. Wśród praw dziecka poczętego, o których mówi nauczanie 
Kościoła ks. prof. Jerzy Bajda wymienia:

 ■ prawo do narodzenia się;
 ■ realny dostęp do wszelkich dóbr, które Stwórca przygotował, stwarzając 

świat i ustanawiając rodzinę jako dom osoby ludzkiej będącej w rozwoju 
i pielgrzymowaniu do królestwa Bożego;

9   Kongregacja nauki Wiary, Quaestio de abortu procurato, deklaracja o sztucznym poronieniu 
(18 XI 1974), Acta Apostolicae Sedis, rzym 1909- [dalej: aas], 66 (1974) s. 731–738, tekst pol-
ski w serii Rodzina Bogiem Silna – Dokumenty Kościoła, red. t. Kieliszewski, Wrocław 1993, nr 60.
10   Kongregacja do spraw nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkie-
go i o godności jego przekazywania Donum vitae, odpowiedź na niektóre aktualne zagadnienia 
(22 II 1987), aas 80 (1988), s. 70–102, tekst polski w serii Rodzina Bogiem Silna – Dokumenty Ko-
ścioła, red. t. Kieliszewski. Wrocław 1994, nr 79.



 ■ prawo do miłości;
 ■ prawo do bezinteresownego i bezwarunkowego przyjęcia jako daru, któ-

ry przychodzi od Ojca11.
O życiu człowieka w okresie prenatalnym wydano wiele książek, albumów, 

filmów. Przykładowo warto wymienić pozycje, takie jak: Życie przed narodze-
niem. Fotodokumentacja rozwoju życia ludzkiego w łonie matki12; Mamo, tato je-
stem w drodze, czyli dziewięć miesięcy pełnych przygód13; Jak cało i zdrowo przy-
szedłem na świat14; W imieniu dziecka poczętego15; Oto jestem. Ilustrowana opo-
wieść o pierwszych miesiącach życia człowieka16; Od poczęcia do narodzin17; Wo-
kół początku życia ludzkiego18; Cud miłości19. Rozwój aparatury ultrasonograficz-
nej umożliwił przyglądanie się życiu dziecka w łonie matki. Wszystko to stwarza 
coraz lepsze warunki przygotowania się na przyjęcie dziecka i odpowiedzialnej 
troski o jego rozwój.

2. odpowiedzialne rodzicielstwo

Podstawowym dokumentem, wyjaśniającym zasady moralne w  dziedzinie 
przekazywania życia ludzkiego, jest encyklika Humanae vitae20. Do powstania tej, 
sygnowanej przez papieża Pawła VI encykliki, przyczynili się dwaj wielcy Polacy: 
kardynał Karol Wojtyła i o. Karol Meissner. W punkcie 10. Humanae vitae przy-
szli rodzice pouczani są, że decyzji o poczęciu dziecka powinna towarzyszyć po-
stawa wielkoduszności. Powinien ją również poprzedzić roztropny namysł, obej-
mujący: aspekt fizyczny (zdrowotny), psychologiczny, ekonomiczny, społeczny, 
demograficzny, moralny i  religijny. Odpowiedzialne rodzicielstwo to  rodziciel-
stwo świadome, wolne, kompetentne i przygotowane, uwzględniające wszystkie 

11   J. bajda, Prawa dziecka poczętego w nauczaniu Kościoła, „służba Życiu”, 2011, nr 6 (113), s. 4–5.
12   L. nilsson, a. Ingelman-sulberg, c. Wirsén, Życie przed narodzeniem – fotodokumentacja roz-
woju życia ludzkiego w łonie matki, tłum. J. sychowska-Kavedžija, Zagreb–Warszawa 1985.
13   c. singer, Mamo, tato jestem w drodze, czyli dziewięć miesięcy pełnych przygód, tłum. a. Kie-
dos, Zakrzewo 2009.
14   W. breinholst, Jak cało i zdrowo przyszedłem na świat, tłum. M. Kaczorowska, Warszawa 2010.
15   W imieniu dziecka poczętego, red. J. W. Gałkowski, J. Gula, rzym–Lublin 1988.
16   W. fijałkowski, r. Jędrzejewska-Wróbel, Oto jestem. Ilustrowana opowieść o pierwszych miesią-
cach życia człowieka, Gdańsk 1998.
17   r. rugh, L. b. shettels, Od poczęcia do narodzin, tłum. P. czerski, e. Manikowska-czerska, War-
szawa 1988.
18   d. Kornas-biela, Wokół początku życia ludzkiego, Warszawa 1993.
19   Cud miłości. Od poczęcia po narodziny, dVd video, zdjęcia L. nilsson, Wrocław [b.r.w.].
20   Paweł VI, Humanae vitae, o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego (25 
VII 1968), aas 60 (1968), s. 257–299. 
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wyżej wymienione aspekty i, poprzez to, umożliwiające poczęcie dziecka w jak 
najwłaściwszym czasie i stworzenie mu jak najwłaściwszych warunków rozwoju. 
Decyzja prokreacyjna, tak jak dom, do którego zaprasza się gości, wymaga od pla-
nujących poczęcie dziecka rodziców uprzedniego przygotowania. Dotyczy ono: 
oceny swego stanu zdrowia, pozytywnego nastawienia emotywnego, pozyskania 
przydatnej wiedzy na temat opieki prekoncepcyjnej i prenatalnej, troski o warun-
ki materialne, podjęcia działań organizacyjnych, modlitwy. 

Dla poczęcia dziecka w jak najwłaściwszym czasie nieodzowne jest opano-
wanie umiejętności rozpoznawania dni płodnych i  niepłodnych w  cyklu. Ko-
nieczne jest również przyjęcie takiego stylu życia, który nie tylko nie zagraża 
mającemu się począć, a potem narodzić dziecku, ale wręcz sprzyja jego zdrowiu 
i rozwojowi. O czynnikach szkodliwych, których trzeba unikać (np. używkach 
i innych substancjach toksycznych, niewłaściwej diecie) oraz postępowaniu, ja-
kie warto podejmować dla pozytywnego wsparcia procesu organogenezy (np. 
zażywanie kwasu foliowego przez mężczyzn na 3 miesiące przed planowanym 
poczęciem dziecka i przez kobiety przez 3 miesiące przed zajściem w ciążę oraz 
przez pierwsze 3 miesiące jej trwania) warto przeczytać w publikacjach Bogdana 
Chazana21, Marii Szczawińskiej22, Urszuli Dudziak23.

Zdarza się jednak, że mimo pozytywnych i odpowiedzialnych postaw wobec 
rodzicielstwa, otaczania dziecka miłością i podejmowania troski o jego zdrowie, 
następują poważne zaburzenia procesu prokreacyjnego doprowadzające do tego, 
że noworodek przychodzi na świat martwy lub umiera niedługo po urodzeniu.

3. doświadczenie śmierci dziecka

Z praktyki ginekologicznej wynika, że „około 50–60 proc. ciąż ulega poronie-
niu samoistnemu, większość tych poronień zdarza się w bardzo wczesnym okre-
sie ciąży”24. Nierozpoznane przez kobietę i lekarza samoistne poronienia przed-

21   b. chazan, Opieka prekoncepcyjna i wybrane problemy niepłodności małżeńskiej, [w:] Płodność 
i planowanie rodziny. Kompendium dla pracowników służby zdrowia oraz instruktorów poradnictwa 
rodzinnego, red. Z. szymański, szczecin 2004, s. 181–199. 
22   M. szczawińska, Opieka przedkoncepcyjna. Ciąża. Poród. Połóg, [w:] Rozpoznawanie płodności. 
Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR oraz zainteresowanych zdrowiem prokre-
acyjnym, red. M. troszyński, Warszawa 2009, s. 169–183.
23   U. dudziak, Odpowiedzialność za miłość i życie warunkiem i przejawem zdrowia człowieka, [w:] 
Otoczmy troską życie, red. Komitet naukowy Międzynarodowej Konferencji naukowej „otoczmy 
troską życie”, białystok 2011, s. 48–60.
24   b. chazan, M. troszyński, Wczesne niepowodzenia prokreacji, [w:] Rozpoznawanie płodności. 
Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR oraz zainteresowanych zdrowiem prokre-



kliniczne dotyczą dziecka będącego we  wczesnych stadiach jego rozwoju: tuż 
po  zapłodnieniu lub zagnieżdżeniu i  następują zwykle w  czasie oczekiwanego, 
„spóźniającego się” krwawienia miesiączkowego. Poronienie rozpoznanej ciąży 
to poronienie kliniczne. Z danych Instytutu Matki i Dziecka za lata 1990–1997 
wynika, że rozpoznanych samoistnych poronień w Polsce jest co roku około 40–
45 tysięcy, co w odniesieniu do żywych urodzeń stanowi ponad 10 proc. B. Cha-
zan i M. Troszyński szacują, że w odniesieniu do ciąż rozpoznanych, poronienie 
następuje w przypadku 12–15 proc.25. Około 25 proc. wszystkich kobiet przeżyło 
poronienie samoistne26, czyli wydalenie z macicy zarodka lub płodu przed 22. ty-
godniem ciąży. Jego waga wynosi do 500 gramów. Po tym tygodniu, zamiast ter-
minu „poronienie” używa się określenia „przedwczesny poród”. „Największa czę-
stość utraty ciąż występuje przed implantacją i wynosi około 50 proc. W okresie 
poimplantacyjnym częstość poronień zmniejsza się i wynosi 12–24 proc. Po 8 ty-
godniu ciąży ryzyko poronienia maleje do 10 proc. Przy widocznej w badaniu ul-
trasonograficznym czynności serca płodu ryzyko poronienia wynosi 3 proc. Ry-
zyko to zmniejsza się jeszcze bardziej, jeśli stężenie progesteronu w surowicy krwi 
wynosi więcej niż 15 ng/ml. Po 13 tygodniu ciąży tylko 1–2 proc. ciąż ulega samo-
istnemu poronieniu.”27. Poronienie określane mianem „wczesne” następuje do 12 
tygodnia ciąży, natomiast późne – w okresie 12–22 tygodnia ciąży. 

Śmierć dziecka może nastąpić także: w  wyniku przedwczesnego porodu, 
w trakcie akcji porodowej następującej w prawidłowym czasie i po porodzie. Jak 
pisze Marek Dziewiecki „śmierć osób, które kochamy zawsze przychodzi zbyt 
wcześnie. [...] Wyjątkowo boleśnie przeżywamy śmierć kogoś bliskiego, z kim 
nie zdążyliśmy się pożegnać. [...] Najbardziej boli śmierć kogoś, z kim nie zdąży-
liśmy się jeszcze przywitać!”28.

Śmierć dziecka przed narodzeniem bywa również wywołana świadomie. 
Taki rodzaj poronienia nazywany jest przerwaniem ciąży, aborcją, interrupcją, 
sztucznym poronieniem, spędzaniem płodu. Zabicie dziecka w łonie matki do-
konywane jest bądź to farmakologicznie, za pomocą środków wywołujących po-
ronienie, bądź chirurgicznie, poprzez zabieg rozkawałkowania dziecka i wydo-
stania go na zewnątrz jamy macicy. Mimo, że jest to działanie zamierzone i pod-
danie się mu dokonywane jest świadomie, w psychice osób podejmujących taką 
decyzję i angażujących się w jej wykonanie pojawiają się wczesne i późne konse-

acyjnym, red. M. troszyński, Warszawa 2009, s. 48.
25   tamże, s. 49.
26   J. skrzypczak, Poronienie, [w:] Położnictwo i ginekologia, t. 1 Położnictwo, red. G. h. bręboro-
wicz, Warszawa 2008, s. 111.
27   tamże.
28   M. dziewiecki, Jak wspierać matkę po poronieniu dziecka? „Głos dla Życia”, 2011 nr 6 (113), s. 16.
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kwencje tego „zabiegu”. Wielka obrończyni życia, doktor psychiatrii Wanda Pół-
tawska, zajmująca się poradnictwem prorodzinnym, prelegentka i autorka po-
czytnych publikacji mówiła: „choć ludzie usiłują nazwać ją inaczej, aborcja jest 
zbrodnią. Kobieta nosi w sobie na zawsze jej piętno. Każda, która pozwoliła, żeby 
zabito dziecko w jej łonie, cierpi całymi latami”29. Opisywane objawy układają się 
w zespoły: Post Abortion Distress (PAD) – zespół stresu pourazowego, rozpaczy 
poaborcyjnej i Post Abortion Syndrom (PAS), czyli syndrom postaborcyjny – ze-
spół objawów po zabiciu dziecka przed jego urodzeniem. 

badania przeprowadzone w 1985 roku wśród kobiet, które dokonały aborcji w jednej 
z amerykańskich klinik pokazują, że dla 46 proc. z nich aborcja stała się przyczyną naj-
większego kryzysu w życiu. Większość kobiet doświadczyła poczucia straty i goryczy, 
zamiast oczekiwanej ulgi. 48 proc. stwierdziło, że relacje z ojcem zabitego dziecka zmie-
niły się znacząco na niekorzyść lub wprost załamały się. U 33 proc. kobiet po zabiegu 
przerywania ciąży wystąpiły zaburzenia seksualne. 52 proc. odczuwało smutek.

W 1984 roku w ohio przebadano 70 kobiet po wielokrotnych aborcjach. U więk-
szości z nich stwierdzono tendencje samobójcze, głębokie zaburzenia osobowości, 
a u 40 proc. występowały tzw. reakcje rocznicowe (poczucie bólu w rocznicę aborcji 
lub w rocznicę wyznaczonego terminu porodu). natomiast badania opublikowane 
na Uniwersytecie Minnesota przez annę c. speckhard w 1985 roku, które obejmo-
wały kobiety od 5 do 10 lat po aborcji, wykazały, że 100 proc. z nich doświadczało 
smutku, poczucia utraty. 92 proc. przeżywało poczucie winy, a 85 proc. było zasko-
czonych intensywnością smutnych przeżyć postaborcyjnych30.

Rozmowy z kobietami po przerwaniu ciąży pozwalają również zauważyć sto-
sowanie przez nie rozmaitych mechanizmów obronnych: wyparcia, racjonalizacji, 
projekcji31. Kobiety po aborcji badane przeze mnie na oddziałach ginekologiczno-
-położniczych mówiły: „Nie ja pierwsza, nie ja ostatnia”, „A może byłoby nienor-
malne”, „To mama i babcia mi kazały”, „Lekarka od razu wydała skierowanie”32. 
Takie kobiety zachowują się tak, jakby nic złego się nie wydarzyło. Jeżeli mają już 
dzieci, to, oceniając siebie jako matkę, odnoszą się jedynie do relacji z dziećmi uro-

29   W. Półtawska, Aborcja – jak żyć z piętnem zbrodni?, www.deon.pl/inteligentne-zycie/obiektyw/
art,112,aborcja-jak-zyc-z-pietnem-zbrodni.html (03.06.2013).
30   a. Puścikowska, Co to jest syndrom poaborcyjny?, www.aborcjabolterapia.com/index1.php?i-
d=objawy (03.06.2013).
31   Por. U. dudziak, Cechy osobowości kobiet przerywających ciążę, praca magisterska, archiwum 
KUL Lublin 1982.
32   tamże; zob. też. U. dudziak, Niektóre wymiary psychospołecznej sytuacji kobiet przerywających 
ciążę, „summarium”, 1982–1983, nr 11–12, s. 275–284; U. dudziak, Motywy podejmowania decyzji 
o przerwaniu ciąży. „Z pomocą rodzinie” kwartalnik PaX, 1992, nr 1, s. 222–227.



dzonymi, nie uwzględniając dziecka, na które wydały wyrok śmierci. U niektórych 
z nich pojawia się tzw. daltonizm etyczny, utrudniający rozeznawanie dobra i zła. 
Może mieć miejsce również desensytyzacja, czyli odwrażliwienie sumienia. Nie-
rzadko przyjmują postawy ofensywne, usiłując przekonać innych, że wolność ko-
biety, zgodnie z hasłem pro choice – daje jej prawo do zabijania.

W sytuacji dualizmu postaw, nieustający żal daje większe szanse przemiany 
niż zobojętnienie, utrata wrażliwości i agresja. Cierpiące z powodu świadomie 
wywołanego poronienia kobiety utworzyły w USA Stowarzyszenie Kobiet Ofiar 
Aborcji. Jego przewodnicząca Oliwia Gans, wraz z innymi osobami, które prze-
rwały ciążę, prowadzi obecnie działalność chroniącą życie od poczęcia, odwo-
dząc inne kobiety od dokonania tego czynu33.

Należy jednak zauważyć, że  śmierć dziecka przed narodzeniem zdarza się 
również wtedy, gdy jest zupełnie niezawiniona i  nieplanowana przez matki. 
Może ona mieć miejsce w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, oddzia-
ływania substancji toksycznych, z powodu choroby, różnego rodzaju zaburzeń 
rozwojowych, w tym patologii chromosomalnych i z wielu innych, nie zawsze 
rozpoznanych powodów.

Z psychologicznego punktu widzenia, śmierć dziecka wywołuje sytuację kry-
zysu psychologicznego, który jest tym większy im „bardziej strata ta jest niespo-
dziewana i tym dotkliwszy, im większym uczuciem darzy się osobę straconą”34. 
Psycholog Izabela Barton-Smoczyńska, autorka książki O dziecku, które odwró-
ciło się na pięcie35, prowadząca badania nad radzeniem sobie kobiet po poronie-
niu, próbuje przedstawić, co i dlaczego powoduje cierpienie osób, których dziec-
ko umiera. Przedstawia ona śmierć dziecka poczętego jako wydarzenie trauma-
tyczne i silnie stresujące. Matka w krótkim czasie przeżywa silne, przeciwstawne 
emocje. Upewniając się o fakcie poczęcia dziecka „czuje radość, dumę i szczęście, 
ale także niepokój i zagubienie związane z koniecznością odnalezienia się wobec 
nowości. Gdy zaczyna się poronienie czuje smutek, złość, rozpacz i gorycz wobec 
druzgocącej rzeczywistości”36. Jej doświadczeniem jest rozłąka z  kimś bliskim, 
co budzi smutek, gorycz, żal. Ruina marzeń, wyobrażeń, fantazji, planów i ocze-
kiwań związanych z dzieckiem powoduje żal, złość, poczucie krzywdy i rozpacz. 
Pojawiające się u kobiety poczucie niższości, niedowartościowania, braku akcep-
tacji, żalu, winy – to doświadczenie porażki, związanej z niemożnością donosze-

33   film edukacyjny o zespole proaborcyjnym, Zranione serce, dodatek Zranieni śmiercią. tor rybnik.
34   M. Mierzejewska-spyra. 15 października Dniem Dziecka Utraconego, www.we-dwoje.pl/15;paz-
dziernika;dniem;dziecka;utraconego,artykul,29561.html (24.11.2012). 
35   I. barton-smoczyńska, O dziecku, które odwróciło się na pięcie, łomianki 2006.
36   strona Internetowa stowarzyszenia rodziców po Poronieniu, www.poronienie.pl/warto-wie-
dziec/aspekt-psychologiczny/ty-i-poronienie/ (07.06.2013).
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nia i urodzenia dziecka. Jej organizm przystosowywał się do odmiennego stanu 
związanego z poczęciem i nagle musiał się przestawić na sytuację, że dziecka nie 
ma. Podobnie w relacjach społecznych: kobieta zaczęła być postrzegana jako mat-
ka, a tu nagle dziecka, będącego powodem tej nowej roli, po prostu brak. Ta sytu-
acja jest powodem ogromnego bólu psychicznego37.

Powodem bólu jest także podkreślany przez Izabelę Barton-Smoczyńską fakt, 
że „śmierć dziecka poczętego należy do społecznej «sfery milczenia»”38. To ro-
dzi poczucie osamotnienia w  przeżywaniu tej śmierci. Bolesne jest także do-
świadczenie dehumanizacji dziecka przez personel medyczny, traktujący dziec-
ko jedynie jako zarodek lub płód, z pominięciem wartości osobowej. Zrozumiały 
smutek rodzi poczucie swoistej bezdomności dziecka, które nie zakorzeniło się 
jeszcze w rodzinie, nie pozostawiło śladu po sobie we własnym domu. Tragizm 
doświadczenia rodziców potęguje brak rytuałów żałoby i ucieczka – nie tylko 
własnego środowiska, ale także wielu specjalistów: filozofów, psychologów, leka-
rzy – od podejmowania rozważań na ten temat39.

Doświadczane przeżycie straty i żałoby powoduje rozmaite reakcje. Jedni po-
padają w bezruch i całkowite milczenie, inni wyrażają rozpacz poprzez płacz i za-
wodzenie. Jedni, doznając tak silnego przeżycia, szukają kryjówki, inni zaś szukają 
wsparcia. Badacze przeżyć matek po samoistnym poronieniu wymieniają nastę-
pujące reakcje: szok, pobudzenie lub odrętwienie psychiczne, zaprzeczanie, od-
czuwanie obecności dziecka w łonie lub w domu, słyszenie płaczu, wyczerpanie, 
nieumiejętność odprężenia się, dolegliwości fizyczne, złość, smutek, żal – jako re-
akcja na stratę, depresja – z tendencją do zalegania40. Następstwem doświadczo-

37   tamże.
38   tamże.
39   tamże.
40   Por. d. Kornas-biela, Niespełnione macierzyństwo. Psychologiczna sytuacja matek po poronie-
niu, [w:] Oblicza macierzyństwa, red. d. Kornas-biela, Lublin 1999; Zob. K. Kowalski, No happy en-
ding. Pregnancy loss and bereavement. Naacogs Clinical Issues in Perinatal and Womens Health 
Nursing, 1991, nr 2 (3), s. 368–380; J. a. rosenfeld, Bereavement and grieving after spontane-
ous abortion, „american Journal of orthopsychiatry”, 1984, nr 43 (5), s. 1679–1684; M. seibel, 
W. L. Graves, The psychological implications on spontaneous abortion, „Journal of reproductive 
Medicine”, 1980, nr 24 (4), s. 161–165; r. c. hall, t. P. beresford, J. e. Quinones, Grief following 
spontaneous abortion, „Psychiatric clinics of north america”, 1987, nr 10 (3), s. 405–420; a. hay-
ton, Miscarriage and delayed depression, „Lancet”, 1988 nr 1 (8589), s. 834; M. Läpple, Health and 
psychosocial effects of miscarriage, „fortschritte der neurologie und Psychiatrie”, 1991, nr 59 (5), 
s. 155–163; P. c. Leppert, b. s. Pahlka, Grieving characteristic after spontaneous abortion. A ma-
nagement approach, „obstetrics and Ginecology”, 1984, nr 64 (1), s. 119–122; M. beutel, r. dec-
kardt, M. von rad, h. Weiner, Grief and depression after miscarriage: their separation, antecedents, 
and course, „Psychosomatic Medicine”, 1995, nr 57 (6), s. 517–526, e. Lindemann, Symptomatolo-
gy and management of acute grief, „american Journal of Psychiatry”, 1944, vol 101, nr 2, s. 141–
148; t. friedman, d. Gath, The psychiatric consequences of spontaneous abortion, „british Journal 



nego poronienia dziecka jest też: poczucie niesprawiedliwości i krzywdy, poczucie 
głębokiego nieszczęścia, bezradność, zobojętnienie, bierność, niepokój, trudności 
z koncentracją, zaburzenia jedzenia, podatność na wypadki związane z nieuwagą 
oraz choroby pojawiające się pod wpływem zaburzenia odporności (w wyniku od-
działywania depresji na limfocyty T), a także lęki przed opinią innych, przed wyj-
ściem z domu, przed niebezpieczeństwem grożącym rodzinie41. Przeżycia związa-
ne z poronieniem własnego dziecka wywołują niestałość emocjonalną, zaburze-
nia nastroju, poczucie mniejszej wartości, zaburzenia seksualne. Może pojawić się 
także kryzys religijny przejawiający się buntem wobec Boga, złością, zwątpieniem. 
Śmierć dziecka w łonie matki może być odbierana jako kara, czemu niejednokrot-
nie towarzyszy lęk przed kolejną karą. Innym przejawem kryzysu religijnego jest 
dewocja i neurotyczna religijność lub zerwanie związków z Kościołem42.

Przeżycie poronienia powiązane z poczuciem straty – bo dziecka tu na ziemi 
rzeczywiście nie ma: nie można go bawić, dotknąć przytulić – wywołuje sympto-
my fizyczne, ale także zmiany w stanach emocjonalnych, intelektualnych, beha-
wioralnych i duchowych. Fizyczne manifestacje doświadczanych przeżyć to: ści-
skanie w gardle, ściskanie w żołądku, ciężki oddech, często pojawiający się przy-
mus wzdychania, poczucie pustki w brzuchu, totalne osłabienie, brak sił, napięcie 
mięśni43. Jeszcze inne to: zaburzenia snu, brak apetytu lub nadmierne objadanie 
się, problemy metaboliczne, alergie, choroby psychosomatyczne. Zmiany emocjo-
nalne to: szok, zaprzeczenie, pustka, smutek, poczucie przytłoczenia, bezsilność, 
obwinianie się, złość, poczucie zagrożenia, strach przed przyszłością, nadmierne 
oczekiwania wobec dziecka już urodzonego, albo tego, które kiedyś się urodzi, na-
dopiekuńczość wobec brata lub siostry dziecka poronionego, wynikająca z obaw 
o życie. W procesie myślenia może pojawić się zaburzenie koncentracji uwagi, dez-
organizacja procesów poznawczych, wypadanie z toku rozumowania, niezdolność 
do precyzyjnego wnioskowania, robienie błędów, skoncentrowanie na własnych 
przeżyciach, utrudniające podejmowanie bieżących analiz, zapominanie, halucy-

of Psychiatry”, 1989, nr 155, s. 810–813; r. neugebauer, J. Kline, P. shrout, a. skodol, P. o’connor, 
P. a. Geller, Z. stein, M. susser, Major depressive disorder in the 6 months after miscarriage, „Jour-
nal of the american Medical association”, 1997, nr 277 (5), s. 383–388. 
41   Por. L. a. rich, When Pregnancy Isn’t Perfect. A Layperson’s Guide to Complications in Pregnan-
cy, dutton 1997; M. Läpple, Health and psychosocial effects of miscarriage, „fortschritte der neu-
rologie and Psychiatrie”, 1991 nr 59 (5), s.155–163. 
42   Por. Ż. Golańska, a. bacz, The psychological effects of maternal attitudes in cases of repeated 
unfavorable pregnancy outcome. [w]: Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, red. P. fe-
dor-freyberg, M. L. V. Vogel, Lancaster 1988, s. 93–97; d. Kornas-biela, Potrzeby rodziców po stracie 
dziecka w okresie okołoporodowym, [w:] Z zagadnień psychologii prokreacyjnej, red. e. bielawska-
-batorowicz, d. Kornas-biela, Lublin 1992, s. 61–75.
43   Por. www.poronienie.pl/warto-wiedziec/aspekt-psychologiczny/ty-i-poronienie/ (07.06.2013).
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nacje słuchowe. Zmiany w zachowaniu to: płaczliwość, zamartwianie się, zdener-
wowanie, stronienie od innych lub lgnięcie do nich, słuchanie nastrojowej muzyki, 
przeglądanie tego, co w jakiś sposób wiąże się z utraconą osobą, nastawienie escha-
tologiczne, mówienie i pisanie do osoby zmarłej. Po – niemym lub wykrzyczanym, 
zadawanym sobie, lub innym ludziom, a także Bogu – rozpaczliwym pytaniu „dla-
czego?”, mogą następować trojakie zmiany w stanach duchowych. U jednych poja-
wienie się silnej pretensji do Boga może spowodować zachwianie wiary i odejście 
od Kościoła. Inni zareagują zwiększoną troską o życie pozagrobowe, która w skraj-
nych przypadkach prowadzi do niebezpieczeństwa w postaci spirytyzmu i okulty-
zmu. Jeszcze inni spróbują „przepracować” swe cierpienie, ofiarować je Bogu, cze-
go skutkiem będzie pogłębienie dojrzałości religijnej.

Trudne doświadczenie związane ze  śmiercią dziecka przed narodzeniem 
bywa też dzielone, jeśli nie z najbliższymi, to z innymi, którzy chcą je współprze-
żywać. Współcześnie dzielenie to ma miejsce za pośrednictwem wielu stron in-
ternetowych. Ostatnio pojawiła się również książka zawierająca między innymi 
opisy przeżyć kobiet po poronieniu. Jest nią, opublikowana przez Wydawnictwo 
M, praca zbiorowa Aniołkowe mamy44. Książka, oprócz zwierzeń kobiet, zawiera 
wypowiedzi lekarza, psychologa i duszpasterza.

4. historie kobiet, które poroniły

Psychologiczny wstrząs doświadczany przez kobiety po poronieniu dziecka 
skłania do dzielenia się tymi przeżyciami. Często ma to miejsce w formie wpi-
sów prowadzonych na  blogu. Zacytowanie niektórych wypowiedzi umożliwia 
współodczuwanie z ich autorkami. Kobiety, których dzieci umarły przed naro-
dzeniem, nazywają się „aniołkowymi mamami”. Z teologicznego punktu widze-
nia nie jest to prawidłowe określenie, człowiek bowiem jest człowiekiem, a anioł 
aniołem. Czasami na grobach małych dzieci odczytać można równie nieprawi-
dłową sentencję: „powiększył grono aniołków”. Być może dusza ludzka kojarzy 
się niektórym osobom z istotami duchowymi, być może jej delikatność, niewin-
ność i czystość utożsamiana jest z anielskością. Słowa: „piękny jak aniołek”, „do-
bry jak anioł” to wyraz zachwytu, podziwu, uznania, miłości. Tak więc, mimo 
niepoprawności teologicznej, zwrot „aniołkowe mamy” jest po prostu wyrazem 
pozytywnych uczuć. Tęsknota za dzieckiem i żal, że odeszło, nie pozwalając do-
świadczyć radości narodzin  –  przyczynia się do  wspominania jedynych chwil 
z nim związanych. Wspominany bywa zwłaszcza dzień jego odejścia i moment, 

44   Aniołkowe mamy. Historie kobiet, które poroniły. Porady ekspertów, red. M. Wojaczek, Kraków 2009.



w którym ta niespodziewana prawda dotarła do jego rodziców. Monika ujawnia 
to, co któregoś dnia miało miejsce w gabinecie ginekologa:

Miałam przed sobą monitor i widziałam, że na ekranie nic nie pulsuje, widziałam, 
że serduszko już nie bije. Pan doktor długo oglądał monitor, pamiętam wyraz jego 
twarzy, pamiętam ten smutek. Zapytałam tylko „Panie doktorze, co się dzieje?” 
I usłyszałam „Monisia, nie jest dobrze”. Poprosił Męża i powiedział, że serduszko 
Maleństwa nie bije od 8 tygodnia ciąży... Wstałam z leżanki i wybuchłam płaczem, 
nie mogłam się uspokoić. Wyszłam z gabinetu z płaczem, takim głośnym szlochem... 
nigdy tak nie płakałam... to był krzyk rozpaczy [...] rozpacz matki, która właśnie 
dowiedziała się, że straciła swoje dziecko.45.

Inna kobieta pisze:

Zostałam podwójną aniołkową Mamą. straciłam dwoje dzieci, które nosiłam pod 
sercem. Kto to przeżył, wie, co wtedy czułam. ból przeogromny, rozpacz mieszała się 
z nienawiścią. byłam nieobecna dla męża, dla rodziny. Miałam swój świat, do któ-
rego nikt nie miał prawa wstępu. byłam bliska obłędu. tęsknota za nienarodzonymi 
dziećmi przesłoniła mi cały świat. W końcu odpuściłam i zrozumiałam, że nigdy nie 
zostanę mamą tu na ziemi.46.

Dla wielu kobiet po  poronieniu szczególnie bolesne przeżycie wiąże się 
z Dniem Zadusznym:

Jestem po prostu mamą i w tym dniu, jak co roku, nie mam gdzie zapalić zniczy i po-
stawić kwiatów, ponieważ moje nienarodzone dzieci nie mają swojego grobu

– tak zaczyna się pierwszy wpis na blogu, kobiety określającej się mianem „Mamy 
dwóch aniołków”47.

Kolejna kobieta pisze:

sama... sama... sama...
Z własnym bólem,
Z własnym żalem,
Z własnymi marzeniami,

45   www.feel-so-alone-now.blog.onet.pl (24.11.2012).
46   www.mojedzieciatka.blog.onet.pl; www.szafiarenka.pl/79/3396521/aniolkowe-mamy.html 
(24.11.2012).
47   www.dziecko.onet.pl/34766,0,0,aniolkowe_mamy,artykul.html (24.11.2012).
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Z własnymi rozterkami...
bez wsparcia
bez zrozumienia
bez pocieszenia
to tak bardzo boli!48.

I dalej:

tylko tęsknota za tobą córeczko nigdy nie ustaje.
nigdy się nie zmniejsza, nigdy w nic nie zmienia.
trwa przy mnie... we mnie.
czasem głośno szlocha... czasem milczy zaklęcie...
czasem wbija drzazgi w serce!
ale jest! ona nigdy nie ustaje.
Połączone w jedno nierozerwalnym i niewidocznym grubym sznurem!
Miłość moja i tęsknota!49.

5. Przeżycie straty i żałoby

Mimo, że ciąża w sposób bardziej bezpośredni wiąże się z organizmem ko-
biety, to jednak w przypadku utraty ciąży, ból psychiczny dosięga także mężczy-
zny. Chodzi bowiem nie tylko o sam fakt ciąży, ale życia i śmierci dziecka, które-
go rodzicem jest także on. Wydaje się jednak, że przeżycia ojca są umniejszane 
przez otoczenie, bo nie nosił dziecka, był jakby na zewnątrz ciąży. Przez samego 
mężczyznę przeżycia te nierzadko bywają tłumione ze względu na poczucie obo-
wiązku i chęć bycia oparciem dla żony oraz typowe dla wielu mężczyzn reago-
wanie zadaniowe. Zdarza się, że bolesne przeżycia są zagłuszane używkami bądź 
pracą. To swoista ucieczka od problemu, który nie daje się rozwiązać. Przeżycia 
mogą być również odroczone, a więc początkowo jakby nieobecne, aby potem 
dać o sobie znać w formie silnej frustracji lub braku kontroli, w rozmaicie przeja-
wiającej się wściekłości, albo przytłaczającym poczuciu winy. Niestety, podobnie 
jak w przypadku niepłodności, tak i po poronieniu, zdarzać się może niesprawie-
dliwa krytyka i obwinianie kobiety przez mężczyznę. Niektóre z wymienionych 
stanów emocjonalnych i zachowań, to szczególnie negatywne formy przeżywa-
nia doświadczonej straty i niemożności cieszenia się przejawami własnego ojco-

48   www.nieznajomapannan.blog.interia.pl/?pack=4 (24.11.2012).
49   tamże.



stwa. Mogą one świadczyć o niedojrzałości osobowej, którą silne przeżycie ujaw-
nia, potęguje, zaostrza.

Jak pisze zajmująca się terapią rodzin psycholog kliniczny i psychoterapeu-
ta Bernadetta Janusz, po śmierci dziecka poronionego trzeba dać sobie prawo 
do smutku, bycia niedyspozycyjnym przez jakiś czas, otworzyć na potrzebę roz-
mowy z innymi, ponieważ „Nieprzeżyta żałoba może trwać całe życie, albo wie-
le lat”50. Cierpienie związane z odejściem kogoś bliskiego jest stanem natural-
nym, o ile nie trwa wiecznie. W tym zaś pomaga właściwe przeżycie kolejnych 
etapów żałoby51. Po szoku, zaprzeczaniu śmierci dziecka, pretensji, że to się sta-
ło, opłakiwaniu straty, dezorganizacji życia, powinno dojść do jego organizowa-
nia na nowo. Nieprawidłowo przeżywana żałoba prowadzi do reakcji patologicz-
nych. Należy do nich:

 ■ nadmierna koncentracja na stracie;
 ■ długotrwałe, nieustępujące przeżycia trwające latami aż do własnej 

śmierci;
 ■ tworzenie mauzoleum po śmierci dziecka;
 ■ nasilenie problemów zdrowotnych;
 ■ silna wrogość;
 ■ represja prowadząca do zobojętnienia;
 ■ głęboka depresja52.

Do reakcji patologicznych należy zaliczyć także: niezdolność do kontaktu 
z innymi, co szczególnie niekorzystnie może skutkować w odniesieniu do naj-
bliższych członków rodziny, zwłaszcza – potrzebujących tej relacji w procesie 
własnego rozwoju – dzieci. Osoba skoncentrowana na własnym psychicznym 
bólu, nieustannie wspominająca zmarłe dziecko, usiłująca wciąż podejmować 
próby kontaktu z nim, bardziej żyjąca w zaświatach niż w rzeczywistym świe-
cie, dla której najważniejszym zadaniem, stawianym wyżej niż troska o domow-
ników, jest ciągnące się latami spisywanie własnych przeżyć, wymiana kwiatów 
i  świec w  domowym mauzoleum dziecka poronionego  –  krzywdzi dzieci już 
urodzone, poprzez zaniedbywanie ich, stwarzanie poczucia, że  są mniej war-
tościowe i kochane niż to dziecko, które nie żyje. Do przejawów, następującego 
po poronieniu, niedostosowania można zaliczyć także występujące w skrajnych 

50   b. Janusz, Psychologiczne aspekty utraty dziecka, [w:] Aniołkowe mamy. Historie kobiet, które 
poroniły. Porady ekspertów, red. M. Wojaczek, Kraków 2009, s. 190.
51   Por. M. Kriese, Smutek, żałoba, strata. Jak sobie z nimi radzić? Jak pomóc innym?, radom 2004; 
c. M. sanders, Jak przeżyć stratę dziecka, Gdańsk 2001.
52   Por. e. Lindemann, Symptomatology and management of acute grief, „american Journal of Psy-
chiatry”, 1944, nr 101, s. 141–148; b. Janusz, Psychologiczne aspekty utraty dziecka, dz. cyt., s. 182–
205; d. Kornas-biela, Potrzeby rodziców po stracie dziecka..., dz. cyt., s. 63–64.
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przypadkach działania szkodliwe społecznie, napady lęku, zakłócenia funkcjo-
nowania, myśli i próby samobójcze, ucieczkę w pracoholizm, lekomanię i inne 
uzależnienia53.

Wymienionymi już wcześniej stresorami wywołującymi tak przykre i nega-
tywne reakcje, zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa są, opisywane szcze-
gółowiej przez badaczy tego zagadnienia:

 ■ biegunowe doznania: radość poczęcia-smutek poronienia, nadzieja-rozpacz;
 ■ niezaspokojenie potrzeby posiadania dziecka;
 ■ niespełnienie oczekiwań społecznych;
 ■ poczucie niepełnowartościowości;
 ■ zakwestionowanie siebie jako matki;
 ■ rozłąka z kimś bliskim, zerwanie przywiązania;
 ■ ruina marzeń, planów;
 ■ brak kontaktu z dzieckiem – utrudnienie przeżywania żałoby;
 ■ pustka, jaką pozostawia dziecko;
 ■ uświadomienie sobie przygodności bytu;
 ■ społeczne unikanie problemów tanatologicznych, smutku, bezradności, 

brak wsparcia;
 ■ położenie kobiety po poronieniu w sali matek karmiących piersią swo-

je dzieci54.
Utrudnieniem psychologicznych przeżyć, związanych z  traumą poronienia 

dziecka, są  błędy osób z  otoczenia, które nie zdają sobie sprawy z  tego, jakie 
reakcje są właściwe. Błędem jest podawanie leków uspokajających zamiast po-
zwolenia na ekspresję przeżywanych uczuć. Zwykle towarzyszy temu hamowa-
nie płaczu i  objawów smutku: „nie płacz”, „czemu wciąż się smucisz i  zamar-
twiasz”, „wszystko będzie dobrze”. Działanie tego typu można uznać za odbie-
ranie prawa do przeżywania straty. Zdarza się, że w tak zwanej dobrej wierze, 
personel medyczny i współmieszkańcy starają się tuszować fakt realności życia 
dziecka i  szybko usuwać ślady jego obecności. Takie zachowanie, zamiast po-
móc, zaburza proces żałoby. Okrutne są też sformułowania, w których mówiący 
usiłuje pocieszać, minimalizując przeżycia słowami: „nic się nie stało”, „to prze-
cież było małe dziecko, więc i strata mała”. Takie wypowiedzi świadczą o niezro-
zumieniu cierpienia kobiety po poronieniu, spłycaniu, umniejszaniu i bagateli-

53   Por. b. Janusz, Psychologiczne aspekty utraty dziecka, dz. cyt., s. 182–205; d. Kornas-biela, Po-
trzeby rodziców po stracie dziecka..., dz. cyt., s. 63–64; e. Lindemann, Symptomatology and mana-
gement of acute grief, „american Journal of Psychiatry”, 1944, nr 101, s. 141–148;
54   Por. d. Kornas-biela, Potrzeby rodziców po stracie dziecka..., dz. cyt., s. 61–62, M. h. Klaus, 
J. h. Kennell, Bonding. The Beginnings of Parent-Infant Attachment, new york 1983, b. Janusz. Psy-
chologiczne aspekty utraty dziecka, dz. cyt., s. 182–184.



zowaniu go, a także nieuznawaniu faktycznej wartości dziecka, której nie mierzy 
się jego wielkością. Bolesna dla kobiety po poronieniu może być także racjona-
lizacja typu: „lepiej, że umarło niżby miało wady”. Za zupełnie nie do przyjęcia 
należy uznać pocieszenie w formie „urodzi sobie Pani następne”. Kolejne dziecko 
nie jest bowiem tym samym, które odeszło55. 

Sytuacja, w  której znajdują się rodzice poronionego dziecka nie może być 
społecznie obojętna. Chęć udzielenia pomocy jest reakcją właściwą, nieodzowne 
jest jednak, by była ona rzeczywista, a nie pozorna, by prowadziła do łagodzenia, 
a nie zaostrzania napięć i przeżywanych problemów.

6. Potrzeba i formy pomocy

Z prowadzonych rozmów wynika, że  pomocą w  trudnym doświadczeniu 
śmierci dziecka przed narodzeniem jest dla jego rodziców relacja z  Bogiem. 
Właściwą, konkretną i przydatną pomocą powinni jednak służyć również inni 
ludzie, zwłaszcza zaangażowani w tę sytuację, z racji pełnionego zawodu: pra-
cownicy służby zdrowia, urzędnicy, osoby zajmujące się sprawami pogrzebu, 
rodzina, przyjaciele, znajomi. Od  kontaktu pomocnego nie wolno się uchy-
lać. Zarówno dla osób cierpiących z powodu poronienia, jak i tych które chcą 
im zaoferować kontakt pomocny pożyteczne jest poznanie rzeczywiście przy-
datnych form pomocy.

Według psychologów właściwe jest:
 ■ bycie razem i empatyczne słuchanie;
 ■ zachęta do wyrażenia uczuć i myśli;
 ■ akceptacja osoby, niezależnie od jej zachowań i wypowiadanych przez 

nią treści;
 ■ wykazywanie rodzicom normalności ich reakcji, podkreślanie prawa 

do smutku i zwolnienie ich z poczucia winy;
 ■ umocnienie poczucia własnej wartości u ojca i matki poronionego 

dziecka, ukazywanie ich jako dobrych rodziców przeżywających śmierć 
swego dziecka;

 ■ solidarność rodzinna, wspólne przeżywanie utraty dziecka i rytuałów 
związanych ze śmiercią56.

Jak pisze Marek Dziewiecki, „pierwszym zadaniem osób pomagających mat-
kom w  obliczu śmierci dziecka poronionego jest cierpliwość, wyrozumiałość, 

55   Por. d. Kornas-biela, Potrzeby rodziców po stracie dziecka..., dz. cyt., s. 65–66, b. Janusz, Psycho-
logiczne aspekty utraty dziecka, dz. cyt., s. 183–184.
56   d. Kornas-biela, Potrzeby rodziców po stracie dziecka..., dz. cyt., s. 67–68.
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promieniowanie Bożym pokojem, miłością i  nadzieją”57. Za  najlepszą pomoc 
w tej fazie nie uważa on prób tłumaczenia tego, co się stało. Uważa, że najlepsze 
jest „współczujące milczenie i ufna modlitwa w intencji cierpiącej matki”58. Od-
wołując się do słów cierpiącego na krzyżu Jezusa, „Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił” (Mt 27, 46). Dziewiecki pisze, że „w obliczu wyjątkowo bolesnych 
cierpień mamy prawo wykrzyczeć nasz ból wobec Boga, chociaż to nie On zesłał 
nam cierpienie”59.

Drugi etap żałoby, będący od strony osoby pomagającej czasem rozmów, wy-
jaśnień i porad, może rozpocząć się „dopiero po udzieleniu cierpliwego wspar-
cia”60. Podkreślenia wymaga właściwa terminologia podczas rozmów. Rodzicom 
należy wyjaśnić, że dziecko, które poniosło śmierć w wyniku poronienia – i nie 
bawi się w  pokoju zabawkami, ani nie jest ubierane w  przygotowane dla nie-
go ubranka – nie zostało stracone, ani utracone. Ono bowiem nie przestało ist-
nieć, ale żyje nadal po drugiej stronie życia. Chociaż nie ma go w życiu docze-
snym, cieszy się radością życia wiecznego i  kiedyś spotka się ze  swą rodziną 
w niebie, a teraz jest orędownikiem swych bliskich. Prawdę tę unaocznia zaapro-
bowany przez Benedykta XVI dokument Międzynarodowej Komisji Teologicz-
nej Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu (19 I 2007)61. Do-
kument ten w 70. numerze wskazuje na dotychczasową dwuznaczność w opi-
niach teologicznych dotyczących zbawienia dzieci nieochrzczonych. „Z  jednej 
strony, pod wieloma względami, stojące u podstaw problematyki zasady teolo-
giczne wydają się sprzyjać tezie przyjmującej zbawienie dzieci nieochrzczonych, 
zgodnie z powszechną wolą zbawczą Boga. Jednak, z drugiej strony, nie można 
zaprzeczyć, że dość długo istniała tradycja doktrynalna (jej wartość teologicz-
na nie ma ostatecznego charakteru), która – aby zachować i nie naruszyć innych 
prawd w chrześcijańskiej budowli teologicznej – wyrażała pewną rezerwę, czy 
nawet bezpośrednio odrzucała ujęcia opowiadające się za zbawieniem tych dzie-
ci”62. Taka sytuacja u osób głęboko wierzących, dla których sprawa zbawienia 
nie jest obojętna, mogła rodzić dodatkowe poczucie zgnębienia związane z nie-
pewnością losu dzieci, które poniosły śmierć przed narodzeniem. Wątpliwości 
duchowe, a także zdarzająca się odmowa pogrzebu dziecka poronionego, mogły 
przysparzać rodzicom dziecka dodatkowego cierpienia. Obok bólu fizycznego, 

57   M. dziewiecki, Jak wspierać matkę po poronieniu dziecka?, „Głos dla Życia”, 2011, nr 6 (113), s. 16.
58   tamże.
59   tamże. 
60   tamże, s. 17.
61   Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu, 
tłum. ks. J. Królikowski, Poznań 2008, www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_docu-
ments/rc_con_cfaith_doc_20070419_un-baptised-infants_pl.pdf (24.09.2013).
62   tamże, nr 70.



emocjonalnego mógł pojawiać się u nich jeszcze ból duchowy. Rozwikłanie tych 
wątpliwości ma więc niebagatelne znaczenie nie tylko dla prawdy teologicznej 
w aspekcie naukowym i duszpasterskim, ale także dla dziecka, którego ta sprawa 
dotyczy i dla przeżyć jego rodziców.

Warto zwrócić uwagę, że rodzicom doświadczającym śmierci dziecka przed 
narodzeniem potrzebne jest nie tylko wsparcie medyczne i psychologiczne, ale 
także duchowe. Potrzebna jest im nadzieja, której niesienie jest zadaniem chrze-
ścijan. „Chrześcijanie są dzisiaj szczególnie wezwani do bycia świadkami i no-
sicielami nadziei w  świecie (por. konstytucja Lumen gentium, 48–49; konsty-
tucja Gaudium et  spes, 1). Kościół w  swojej uniwersalności i  katolickości jest 
nośnikiem nadziei, która rozciąga się na całą ludzkość, a zadaniem chrześcijan 
jest ofiarować wszystkim tę nadzieję”63. Nauczanie Kościoła opiera się na tym, 
co zostało mu objawione. Jest jednak prawdą, że chociaż Kościół czci Świętych 
Młodzianków, „nie ma pewnego poznania odnośnie do zbawienia dzieci, które 
umierają bez chrztu”. Komisja Teologiczna stwierdza jednak, „że to, co wiemy 
o Bogu, Chrystusie i Kościele, dostarcza nam racji do żywienia nadziei na ich 
zbawienie”64. Podstawą takiej nadziei jest miłosierdzie Boga, solidarność z Chry-
stusem, komunia wierzących i świętych, prawo modlitwy i prawo wiary. Rozmo-
wa zorientowanego w tej tematyce duszpasterza z rodzicami poronionego dziec-
ka powinna te racje nadziei uwzględnić.

Udzielanie duchowego wsparcia i budzenie nadziei może dokonywać się po-
przez przypomnienie tego, że Opatrzność Boża obejmuje wszystkich ludzi. Oso-
bom, które bez własnej winy nie doszły do poznania Boga, nie odmawia On „po-
mocy koniecznej do zbawienia”65 i jak Dobry Pasterz nie chce, by ktoś zginął66. 
On życie swoje oddaje za owce, a Jego sprawiedliwy czyn – usprawiedliwia, da-
jąc życie. W Nim wszyscy będą ożywieni67. Umierające w okresie okołoporodo-
wym dziecko może też otrzymać chrzest z pragnienia, wyrażonego w jego imie-
niu przez rodziców lub Kościół68. Wspólnota Kościoła obejmuje swoją modlitwą 
także dzieci, które umarły bez chrztu. Dokument Nadzieja zbawienia dla dzie-
ci, które umierają bez chrztu przedstawia, że Kościół wstawiając się za dziecko 
może „wyrażać w  jego imieniu votum baptismi skuteczne wobec Boga”69. Do-
dające otuchy są też słowa zachęcające do tego, „by mieć nadzieję, że Bóg zbawi 

63   tamże, nr 73.
64   tamże, nr 79.
65   sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 16.
66   Por. J 10, 11–18.
67   Por. rz 5, 5.18; 1 Kor 15, 22.
68   Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., nr 94. por. 2 Kor 3, 4.
69   Międzynarodowa Komisja teologiczna, Nadzieja zbawienia..., dz. cyt., nr 98.
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te dzieci, ponieważ nie można było uczynić dla nich tego, co chciałoby się uczy-
nić, to znaczy ochrzcić je w wierze i życiu Kościoła”70.

Małżonkom cierpiącym z powodu śmierci ich dziecka, oprócz porady ducho-
wej, przyda się też konkretna pomoc w załatwianiu spraw, łagodzenie przeżywanej 
agresji, pomoc w odbudowaniu zaufania pomiędzy nimi oraz w rozwoju miłości 
i dalszej odpowiedzialności za wzajemną miłość. W ramach konkretnej pomocy 
konieczne jest umożliwienie pożegnania się z dzieckiem. Wciąż jednak się zdarza, 
że dla niektórych staje się to niemożliwe osobiście. Konieczne wówczas jest przy-
najmniej pożegnanie symboliczne. O takim zdarzeniu, mającym miejsce w Londy-
nie, pisze dominikanin Robert Plich, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 
i wykładowca teologii moralnej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Do-
minikanów w Krakowie71. Pewna kobieta w ciąży mnogiej trafiła w stanie krytycz-
nym na oddział szpitalny. Życie kobiety udało się uratować, niestety jej trojaczki nie 
przeżyły. Lekarz dokonał łyżeczkowania jamy macicy i ciała dzieci, zgodnie ze szpi-
talnymi procedurami, zostały poddane utylizacji. Matka po wybudzeniu z narkozy 
nie mogła zobaczyć swoich dzieci. Skutkiem tego doświadczenia była głęboka de-
presja, której żadne środki farmakologiczne, ani metody psychoterapeutyczne nie 
mogły pokonać. Kobiecie pomógł dopiero kapelan szpitalny, który uznał, że „przy-
czyną jej stanu jest nie tylko utrata nienarodzonych dzieci, ale także brak możliwo-
ści przeżycia żałoby wyrażonej w jakichś społecznie uznanych, zewnętrznych ge-
stach i religijnych symbolach”72. Z tego powodu zaproponował kobiecie „rozbudo-
waną formę modlitwy podczas której zapalono trzy świeczki symbolizujące utra-
cone dzieci, aby w ten sposób mogła się z nimi pożegnać. Dopiero to wydarzenie 
pozwoliło jej właściwie przeżyć żałobę i pomogło wyjść z depresji.”73.

Pogrzeb dziecka poronionego, oprócz oddania szacunku dla ciała ludzkiego, 
ma  znaczenie dla rodziny mogącej pożegnać zmarłego. Rodzicom, przeżywa-
jącym po poronieniu ogromne cierpienia – jak twierdzi o. Plich – pogrzeb po-
maga przeżyć żałobę spowodowaną odejściem dziecka. Jeżeli bronimy dziecko 
przed aborcją, jeżeli sprzeciwiamy się manipulacji embrionami ludzkimi pod-
czas moralnie niegodziwej procedury in  vitro, to  również powinniśmy zdecy-
dowanie opowiadać się za  zorganizowaniem pochówku dziecka, które zmarło 
przed urodzeniem. Człowieczeństwo nie zależy bowiem od wieku, wyglądu, roz-
woju, kształtu, ani wielkości wyrażanej w centymetrach.

Obowiązujący dotychczas stan prawny sprawiał, że dziecko poronione, nie 
mając aktu urodzenia, nie mogło mieć również aktu zgonu, a  to powodowało 

70   tamże, nr 103.
71   r. Plich, Duszpasterz tłumaczy i radzi, [w:] Aniołkowe mamy. Historie kobiet..., dz. cyt., s. 208–234.
72   tamże, s. 221–222.
73   tamże, s. 222.



trudności w przeprowadzeniu pogrzebu. W dniu 26 maja 2011 Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej uchwalił przepisy dotyczące pochówku dzieci zmarłych przed 
urodzeniem74. Konieczne jest w  ciągu trzech dni zgłoszenie do  Urzędu Stanu 
Cywilnego faktu narodzin martwego dziecka przez Zakład Opieki Zdrowotnej 
lub rodzica. Dokonuje się to na podstawie medycznej karty zgonu. Rodzice mają 
prawo do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego i otrzymania aktu uro-
dzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Akt ten jest równoznacz-
ny z aktem zgonu. Należy podkreślić, że wskazana przez ten przepis możliwość 
prawna dotyczy zarówno płodu (powyżej 8.  tygodnia życia prenatalnego), jak 
i zarodka (poniżej 8. tygodnia życia prenatalnego).

Fundacja Vita familiae opracowała poradnik dla rodziców, których dziecko 
zmarło. Radzi się w nim rodzicom, by w placówce służby zdrowia, w której do-
konało się poronienie, zastrzegli chęć odbioru ciała dziecka, bądź to osobiście, 
przynosząc urnę lub drewnianą kasetkę, bądź za pośrednictwem firmy pogrze-
bowej. W poradniku informuje się również, że: rodzice mają prawo uzyskać do-
kumentację medyczną i informacje na temat pochówku, skorzystać z ośmioty-
godniowego urlopu macierzyńskiego, pochować dziecko bez względu na  czas 
zakończenia ciąży (na podstawie karty zgonu wydanej przez szpital), uzyskać za-
siłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych75.

Specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla rodziców po  poronieniu dziec-
ka świadczą terapeuci programu NEST (New Experience for Survivors of Trau-
ma  –  Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą)76. Program powstał 
na podstawie terapii opracowanej na początku lat 90-tych przez zespół Philipa 

74   a. M. Gil, Prawo po stronie rodziców i dziecka utraconego, „Głos dla Życia”, 2011, nr 6 (113), 
s. 18–19.
75   Por. Dziecko też człowiek – umiera i ma prawo do pogrzebu. Miniporadnik dla rodziców, których 
dziecko zmarło. łomża 2011, zob. też „Głos dla Życia”, 2011, nr 4 (111), s. 28.
76   W. simon, M. Gajowy. Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zanie-
dbania i straty ciąży, „Psychiatria Polska”, 2002, nr 6 (36), s. 929–944. Listę terapeutów wraz z kon-
taktem do nich można znaleźć na stronie internetowej: www.nest-terapia.eu/index.php/terapeu-
ci-nest (18.06.2013). terapeutyczną troskę nad osobami dźwigającymi następstwa aborcji podjęto 
w ramach Programu „rachel” działającego w archidiecezji Milwaukee (Usa) od 1984 roku. „Inicja-
torką programu jest psycholog Vicki thorn, autorytet w dziedzinie pokonywania traumy poabor-
cyjnej. Inspiracją do opracowania i uruchomienia projektu stały się przeżycia jej przyjaciółki, która 
nie mogła poradzić sobie z syndromem poaborcyjnym.” Zgodnie z informacjami podanymi na stro-
nie www.aborcjabolterapia.com/index1.php?id=program (18.06.2013). Program „rachel” jest dro-
gą nadziei i uzdrowienia dla tych, którzy cierpią z powodu skutków aborcji. celem podejmowanej 
terapii jest: przezwyciężyć syndrom poaborcyjny, podźwignąć się z głębokiego kryzysu duchowego 
i psychicznego, poradzić sobie z niszczącymi skutkami aborcji, zrehabilitować sens życia i znacze-
nie człowieczeństwa, odzyskać pokój z bogiem i z ludźmi, na powrót odnaleźć swoje miejsce w co-
dzienności. W Polsce Program realizuje stowarzyszenie Psychologów chrześcijańskich, www.spch.
pl (18.06.2013). Psychoterapię dla osób z doświadczeniem traumy – zaniedbania, przemocy i strat 
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Ney’a w The International Institute of Pregnancy Loss Child Abuse Research and 
Recovery (IIPLCARR) w Kanadzie. W Polsce kształceniem terapeutów NEST za-
jęli się Witold Simon i  Andrzej Winkler. Realizowany program terapeutyczny 
obejmuje osoby dorosłe, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych 
przeżyć takich jak: wykorzystanie, zaniedbanie, przemoc, a także różnego rodza-
ju utraty dziecka, do których zalicza się: poronienie, urodzenie martwego dziec-
ka, aborcja, wczesna śmierć noworodka, ciąża ektopowa, oddanie dziecka do ad-
opcji zaraz po porodzie. Proces terapeutyczny obejmuje osiem etapów:

■■ Uzyskanie zgody po otrzymaniu informacji na temat terapii; zobowiąza-
nie się do przestrzegania podstawowych reguł procesu, jako fundamentu 
dla pracy terapeutycznej.

■■ Zajęcie się traumatycznymi doświadczeniami.
■■ Odniesienie się do problemów egzystencjalnych, takich jak: wina, lęk, 

śmierć oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.
■■ Spotkanie się z autentycznym sobą, ze swoimi możliwościami, poprzez 

rozpoznanie i odrzucenie społecznych masek oraz opłakanie utraty oso-
by, którą mogło się było zostać, gdyby nie trauma i strata, które prze-
szkodziły w rozwoju osobistym.

■■ Zajęcie się skutkami znaczących strat osobistych, takich jak strata ciąży.
■■ Proces przebaczenia i pojednanie.
■■ Uczenie się podstawowych umiejętności życiowych, takich jak planowa-

nie czy podejmowanie decyzji oraz prowadzenie negocjacji.
■■ Zakończenie terapii. Przegląd całości procesu i utrwalanie poczynio-

nych zmian.77.
Zamiarem terapeutów jest udzielenie osobom zgłaszającym się na terapię po-

mocy w zakresie: rozumienia wydarzeń z przeszłości i powiązań między nimi 
a obecnymi trudnościami doświadczanymi przez pacjenta; rozpoznania, wyra-
żania i radzenia sobie z uczuciami bólu, strachu, zagubienia i złości; uczenia się 
zachowań adaptacyjnych w  odpowiedzi na  traumę, lub w  sytuacjach koniecz-
nych ucieczki; zapoczątkowania naturalnych procesów psychologicznych takich 
jak żałoba, żal po stracie i przebaczenie krzywd78.

W poradach kierowanych do  rodziców doświadczających śmierci dziecka 
przed narodzeniem, zwłaszcza gdy to poronienie było zawinione, warto przedsta-
wić zachętę do spowiedzi. Warto również pojąć kształtowanie postawy odpowie-
dzialnego rodzicielstwa, opartej na którejś z metod naturalnego planowania ro-

okołoporodowych dziecka – prowadzą też działające w Warszawie i Gdańsku grupy Żywa nadzieja, 
www.zywanadzieja.pl (18.06.2013).
77   Www.nest-terapia.eu (18.06.2013). 
78   tamże.



dziny. Obserwacja cyklu miesiączkowego kobiety, w niektórych przypadkach po-
przez wczesną diagnozę, na przykład niedomogi ciałka żółtego, może skutecznie 
przyczynić się do zapobieżenia kolejnemu poronieniu. W wielu sytuacjach poro-
nienia samoistnego uzasadnione jest pogłębienie wiedzy na temat opieki prekon-
cepcyjnej i prenatalnej, i podjęcie odpowiedniej profilaktyki na przyszłość. Mobi-
lizacja do ograniczenia ryzyka poronienia w przyszłości obejmuje: troskę o zdro-
wie, podejmowanie badań lekarskich, stosowanie właściwej diety, pozytywne wię-
zi z najbliższymi, unikanie substancji szkodliwych (alkohol, nikotyna, leki, środki 
antykoncepcyjne, promieniowanie rentgenowskie, chemikalia), unikanie dźwiga-
nia ciężarów, rezygnacja z kontaktów z osobami chorymi na choroby zakaźne, 
profilaktyka chorób odzwierzęcych, zachowanie higieny itp.

Oprócz koncentracji na dalszych planach prokreacyjnych, wciąż istotne po-
zostaje odniesienie do dziecka, które odeszło. Autentycznym wsparciem rodzi-
ców po poronieniu mogą być skierowane do nich słowa ks. Marka Dziewięckie-
go: „dziecko poronione nie jest dzieckiem straconym, gdyż odtąd istnieje zawsze 
w społeczności świętych”79.

7. Zakończenie

Zarówno genetyka, embriologia, psychologia prenatalna, jak i teologia nie po-
zostawiają wątpliwości, że dziecko jest człowiekiem od chwili poczęcia. W związ-
ku z tym należy mu się odniesienie właściwe osobie ludzkiej, to jest miłość i po-
szanowanie jego godności. Postawa odpowiedzialnego rodzicielstwa zakłada ko-
nieczność takiej relacji już przed poczęciem, czego dowodzi podejmowana opie-
ka prekoncepcyjna. Zrozumiały również jest wymóg opieki prenatalnej, będącej 
dowodem troski o dziecko przed jego narodzeniem. Zdarzają się jednak choroby, 
którym nie da się zapobiec, ani cierpiącego na nie pacjenta wyleczyć. Człowiek 
bowiem nie jest Panem życia i śmierci (por. 1 Sm 2, 6–7). Utrata kogoś bliskiego, 
kochanego, oczekiwanego, na którego przyjście podjęto tak wiele przygotowań, 
jest zawsze psychologicznym wstrząsem. Dowodzą tego świadectwa kobiet mają-
cych doświadczenie poronienia. Godzenie się z tym, że dziecko dla którego śniło 
się rozmaite plany – umarło, nie dokonuje się w jednej chwili. Czasami koniecz-
na jest pomoc terapeutyczna. Dla osób głęboko wierzących ogromnym wspar-
ciem jest chrześcijańska nadzieja. Wiara i wiedza religijna dotycząca tego, że życie 
ludzkie z chwilą śmierci zmienia się tylko, ale się nie kończy80 sprawia, że kobie-

79   M. dziewiecki, Jak wspierać matkę po poronieniu dziecka?, dz. cyt., s. 16.
80   Por. 1 Prefacja ze Mszy świętej za zmarłych, [w]: Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, 
s. 103*; 2 Kor 5, 1.6–10.
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ty po przebytym poronieniu niejednokrotnie określają się mianem „aniołkowe 
mamy”. Ta niezbyt fortunna teologicznie nazwa – gdyż człowiek po śmierci nadal 
jest człowiekiem i ani jego ciało, ani dusza nie przekształca się w anioła – jest jed-
nak próbą ukazania, przez tak mówiących, ich wiary w rzeczywistość duchową 
i żywot wieczny. Prawda o tym, że dziecko, które umarło, nie jest utracone, że na-
wet jeśli jego ciało poddano w szpitalu niegodnej człowieka „utylizacji”, to nadal 
istnieje na sposób duchowy – otwiera drogę do wyzwolenia z bezsilnej rozpaczy. 
O bólu po stratach prokreacyjnych piszą psycholodzy, psychiatrzy i duszpaste-
rze. Sytuacja przeżywanej przez rodziców żałoby po stracie mającego się narodzić 
dziecka wymaga zrozumienia ze strony otoczenia i przyjmowania właściwych po-
staw. Zaprzeczanie istnieniu tego cierpienia i negowanie człowieczeństwa płodu 
jest nie tylko fałszowaniem rzeczywistości, ale jest również nieludzkie i okrutne. 
Podjęcie odpowiedniej formacji społeczeństwa daje szanse przyjęcia właściwych 
odniesień wobec śmierci, żałoby, cierpienia i człowieka w każdym okresie rozwo-
jowym i w każdej sytuacji życia.
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Koszalińska Inicjatywa społeczna  
„nasze na zawsze”

Historia koszalińskiej inicjatywy „Nasze na zawsze” zaczęła się od materia-
łu reporterskiego Alicji Górskiej, dyrektorki i dziennikarki „Radia Plus” w Ko-
szalinie, korespondentki Katolickiej Agencji Informacyjnej, na  temat śmierci 
i radzenia sobie z utratą najbliższych. Była to audycja radiowa przed uroczysto-
ścią Wszystkich Świętych w 2010 roku. Wiadomość, że w koszalińskim szpita-
lu na oddziale patomorfologii ciała dzieci martwo urodzonych przechowywane 
są od 1998 roku w słoikach z formaliną, wywołała olbrzymie zdziwienie. Temat 
został podjęty poza anteną radiową. Okazało się, że sprawa jest skomplikowana 
od strony prawnej, niejasne są zakresy kompetencji instytucji samorządowych 
i szpitala, ale i niemałą rolę odgrywa w niej zwykły biurokratyczny bałagan i nie-
chęć do zmagania się z bardzo delikatną materią, otoczoną panującym tabu. Pa-
dły pytania: co się dzieje z ciałami dzieci utraconych, jakie są procedury w przy-
padku pragnienia rodziców, aby zorganizować pogrzeb, dokąd mogą udać się ro-
dzice ze swoim bólem po stracie dziecka, jakie jest podejście lekarzy i personelu 
szpitalnego do niedoszłych matek, co w tej sprawie ma do powiedzenia i zrobie-
nia Kościół w swojej praktyce duszpasterskiej?

Drążenie tematu przez Alicję Górską szybko wywołało zainteresowanie 
coraz większej grupy tych, którzy przeżyli podobne sytuacje, ale też i  wśród 
służbowo „ocierających” się o te sprawy: pracowników administracji lokalne-
go samorządu, lekarzy. Wówczas ks. Henryk Romanik, diecezjalny konserwa-
tor zabytków i ówczesny kapelan sanktuarium maryjnego na Górze Chełmskiej 
w Koszalinie, zaproponował budowę pomnika dzieci utraconych na koszaliń-
skim cmentarzu. Dołączyli dziennikarze innych redakcji i księża. Zaczęli poja-
wiać się rodzice, szczególnie matki dzieci utraconych, które dzieliły się bardzo 
przejmującymi doświadczeniami. Rosło przekonanie, że w tej sprawie jest wiele 
do zrobienia.

1   bp Krzysztof Zadarko – biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, doktor nauk teo-
logicznych, wykładowca Wyższego seminarium duchownego diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 
w Koszalinie.
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W Polsce rocznie rodzi się ok. 50 tys. dzieci martwych. Z pozoru sprawa bar-
dzo osobista dzieje się w  szpitalu, w  przestrzeni kościelnej, w  Urzędzie Stanu 
Cywilnego, rzadko w poradni psychologicznej, w końcu na cmentarzu. Ma też 
niebagatelny wymiar finansowy. Najczęściej rodzice dziecka utraconego pozo-
stają sami z mnóstwem niedomówień, nieścisłości prawnych i proceduralnych 
oraz niestety muszą się zmierzyć z niechęcią i zaniedbaniami wielu, po których 
mogli się spodziewać pomocy. Zastanawia postawa środowisk medycznych, dla 
których dziecko utracone to materiał medyczny („wyskrobiny po poronieniach” 
i bardzo niedojrzałe płody wczesnych ciąż), bez imienia, pozbawione godności 
i należnego szacunku zarówno w szpitalu, jak i na cmentarzu. W dramatycznej 
sytuacji traumy rodzice po stracie dziecka narażeni są na kolejne przykre przeży-
cia, trwające niekiedy latami. Najbardziej bolesne, czy wręcz szokujące, okazują 
się chwile, gdy matki dzieci umierających przed 22. tygodniem ciąży dowiadują 
się, że ich dzieci dla szpitali to „odpady medyczne”.

Fragment z audycji radiowej Alicji Górskiej:

41-letnia Marta, matka Janka i Julki dowiedziała się, że jest w ciąży. Z obawami, ale 
i wielką radością oczekiwali z mężem na narodziny Marysi. „Lekarz na początku ciąży 
powiedział mi: mam nadzieję, że nie będzie pani na siłę tej ciąży podtrzymywać, taki 
lichy ten pęcherzyk. to słowo pęcherzyk. to mnie tak zabolało, bo jak on mógł tak 
o moim dziecku powiedzieć. Powiedziałam mu, że jestem matką i będę o to dziec-
ko walczyć. Zmieniłam lekarza, ale cała ciąża podszyta była strachem.” – wspomina 
Marta. W 23. tygodniu ciąży straciła dziecko, chociaż słowa „strata” nie lubi. „Moja 
Marysia była powołana do świętości i muszę ten plan boga zaakceptować, co jest dla 
mnie bardzo trudne, bo każdy ma swoje projekcje szczęścia dla dziecka” – przyznaje 
Marta, która po pogrzebie dziecka przeżyła kryzys.

1. Komitet budowy Pomnika dzieci Utraconych

W styczniu 2011 roku powołany został w Koszalinie Komitet Budowy Po-
mnika Dzieci Utraconych. W  skład komitetu weszli: przedstawiciele kurii bi-
skupiej, władz miejskich, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Stanu Cywilnego, Szpitala Wojewódzkie-
go oraz dziennikarze z koszalińskiej redakcji TVP Szczecin, „Radia Plus” Kosza-
lin i koszalińskiego oddziału tygodnika „Gość Niedzielny”. Obok zbierania fun-
duszy na ten cel, komitet postanowił, w ramach kampanii społecznej nazwanej 
„Nasze na zawsze”, na różne sposoby podejmować inicjatywy budzące świado-
mość praw, jakie przysługują rodzicom po stracie dziecka, począwszy od prawa 
do żałoby, a skończywszy na prawie do zasiłku pogrzebowego i pogrzebu, nieza-
leżnie do momentu jego śmierci w okresie ciąży.
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Dzięki przychylności lokalnych władz miasta, szczególnie prezydenta Koszali-
na Piotra Jedlińskiego, zorganizowano dwie publiczne zbiórki pieniędzy: 1 czerw-
ca (Dzień Dziecka) i  15 sierpnia 2011 roku (podczas diecezjalnej pielgrzymki 
do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Ko-
szalinie). Ponad 150 wolontariuszy, głównie młodzieży z koszalińskich szkół gim-
nazjalnych i  ponadgimnazjalnych, harcerzy ZHR oraz członków ruchów i  sto-
warzyszeń katolickich, kwestowało i rozprowadzało ulotki. Do akcji włączyła się 
diecezjalna „Caritas”. Rozdawane podczas zbiórek znaczki i – malowane sprayem 
na chodnikach przy kościołach oraz na drodze do sanktuarium – symbole stó-
pek dziesięciotygodniowego dziecka, przemawiały mocno do wyobraźni, budząc 
ciekawość tematu i chęć włączenia się wielu ludzi do akcji. Zauważalny był coraz 
większy rezonans dla sprawy. Wielką zasługę miały w tym lokalne media: „Radio 
Plus” Koszalin, „Gość Niedzielny” i koszalińska redakcja TVP Szczecin. Dzięki 
kilku konferencjom prasowym z udziałem władz lokalnego samorządu, koszaliń-
skiego Szpitala Wojewódzkiego, zwłaszcza lekarza pediatry Urszuli Mikietyńskiej 
i przedstawicieli diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej z jej biskupem diecezjalnym 
Edwardem Dajczakiem, informacja o sprawie i podejmowana inicjatywa stawa-
ła się coraz bardziej znana i popierana przez społeczeństwo. Udało się zebrać od-
powiednią kwotę i na koszalińskim cmentarzu komunalnym 24 marca 2012 roku 
postawiono i odsłonięto pomnik Dzieci Utraconych. Projekt pomnika, a właści-
wie kopia rzeźby Maryi Matki Życia  –  łódzkiej artystki Krystyny Fałdygi-Sol-
skiej – został wybrany w drodze konkursu. 

19 kwietnia 2011 roku po raz pierwszy w historii Koszalina zorganizowano 
pochówek dzieci utraconych, przechowywanych w koszalińskim szpitalu. Kolej-
ne pochówki, organizowane odtąd dwa razy w roku, mają oprawę ekumenicz-
nego nabożeństwa, z udziałem wszystkich funkcjonujących wyznań religijnych. 
Do października 2012 roku odbyły się cztery takie pochówki, podczas których 
pochowano 1586 dzieci. Rocznie w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie odno-
towuje się około 200 martwych urodzeń. Większość tych ciał pozostawianych 
jest w szpitalu do wspólnego pochówku. Tylko 1 procent rodziców dokonuje po-
chówku indywidualnie.

2. Koszaliński szpital Wojewódzki i Urząd Miasta Koszalina

Najwięcej pracy zabrało komitetowi stworzenie platformy porozumienia 
między dwiema instytucjami, najbardziej zainteresowanymi tematem pochów-
ku dzieci utraconych i wypracowanie procedur sprawnie funkcjonujących i słu-
żących rodzicom. Zasługą dyrekcji Szpitala jest niewątpliwie wydanie i  wpro-
wadzenie w  życie Zasad postępowania ze  zwłokami dzieci martwo urodzonych 
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w  Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w  Koszalinie (28.06.2011). 
Szesnaście punktów Zasad bardzo precyzyjnie określa kompetencje i zadania, ja-
kie stoją przed personelem szpitala po stwierdzeniu przez lekarza zgonu dziecka, 
niezależnie od czasu trwania ciąży. Zasady nakładają na pielęgniarkę lub położ-
ną obowiązek powiadomienia rodziców dziecka poronionego o „konieczności 
odebrania zwłok dziecka w celu pochówku, jak również o zasadach postępowa-
nia w przypadku nieodebrania zwłok dziecka”. Oni też powinni służyć pomocą 
w załatwieniu pisemnych formalności (druki, oświadczenia, karta skierowania 
do chłodni etc.). Problemem pozostaje sprawa określenia płci dziecka martwo 
urodzonego. W takim przypadku wypełnia się Kartę zgonu dla celów dokonania 
pochówku. Organizacją pogrzebu zajmują się firmy pogrzebowe po otrzymaniu 
z Urzędu Stanu Cywilnego aktów zgonu dziecka. Zasady regulują również po-
chówki organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Władze miasta Koszalina w uchwale z 22 września 2011 roku (zmieniającej 
zasady sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasta Koszalin) dopełniły formalno-
ści od strony prawnej takich pochówków, przede wszystkim wyjaśniając sprawę 
ich finansowania dwa razy w roku na miejscowym cmentarzu. Regulacje doty-
czą m.in. przewozu zwłok, ich przechowywania w chłodni, zakupu urny i wiąza-
nek, kremacji zbiorowej, obsługi. Nieocenioną pomocą okazało się doświadcze-
nie i chęć współpracy na każdym etapie Katarzyny Bassel-Jazgar, kierowniczki 
tamtejszego Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Świadomość i procedury

Kampania społeczna przyczyniła się więc do opracowania procedur i zorgani-
zowania po  raz pierwszy zbiorowego pochówku dzieci utraconych, pozostawio-
nych przez lata w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Zgromadzono też fundu-
sze na budowę Pomnika Dzieci Utraconych na koszalińskim cmentarzu. Najwyraź-
niejszym efektem kampanii było powstanie takich zapisów prawnych w 2011 roku 
(w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych), które wychodzą naprzeciw rodzi-
com dzieci utraconych. Trzeba podkreślić, że stało się to możliwe dzięki osobiste-
mu zainteresowaniu sprawą posłów z terenu Pomorza Środkowego. Staraniem ko-
mitetu kampanii ukazał się poradnik (folder) dla rodziców po stracie dziecka roz-
dawany w szpitalu koszalińskim, parafiach i Urzędzie Stanu Cywilnego.

Kampania „Nasze na zawsze” w dalszym ciągu przyczynia się do rzetelniej-
szego informowania rodziców o prawach im przysługujących w obliczu straty 
dziecka w okresie płodowym. Przekłada się to również na coraz większą świa-
domość społeczną, że rodzice po stracie dzieci jeszcze przed ich narodzeniem 
mają prawo także do pogrzebu, wyrażenia żałoby, uzyskania wsparcia ze strony 
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państwa w postaci świadczeń społecznych. Rokrocznie organizowany jest Dzień 
Dziecka Utraconego, na stałe wpisany w kalendarz inicjatyw współorganizowa-
nych przez koszaliński samorząd. W szpitalach, parafiach, instytucjach pomo-
cy społecznej rozdawane są miniporadniki (ulotki) dla rodziców dzieci utraco-
nych, z podstawowymi informacjami o sytuacji prawnej, możliwościach pomocy 
i miejscach, gdzie tacy ludzie powinni znaleźć właściwe wsparcie.

4. co dalej?

Mimo wielu wysiłków wymienionych środowisk temat ten ciągle traktowany 
jest jako coś bolesnego i wstydliwego. Rodzice po stracie nierzadko mają odwagę 
wyznać, że zaskakuje ich brak fachowej opieki psychologicznej. Jeszcze raz frag-
ment z materiału dziennikarskiego:

Leżałam zapłakana w szpitalu, otumaniona lekami i kompletnie nie rozumiałam, o czym 
tak naprawdę pani psycholog do mnie mówiła, a drażniła mnie u niej nawet biżute-
ria – opowiada Karolina i dodaje, że po kilku tygodniach udała się z mężem na kolejną 
wizytę do innego psychologa. „Zaczęła nam opowiadać o swoim rozwodzie, a później 
przekonywała nas, że najlepiej, jak zapomnimy, że nasza córka w ogóle się urodziła. ra-
dziła mi, bym zapomniała o dziecku, które przez osiem miesięcy nosiłam pod sercem, 
wtedy będzie nam lżej. nie mieliśmy o czym z nią rozmawiać i doszliśmy do wniosku, 
że potrzebna jest w Koszalinie grupa wsparcia, gdzie psycholog będzie mówił do nas 
z sensem i pomagał nam w zrozumieniu, dlaczego tak się stało i aby inni rodzice nie usły-
szeli takich słów jak my!” – wspomina z rozżaleniem Karolina. „najgorsze w pierwszych 
dniach po śmierci Madzi było pakowanie jej ubranek, łóżeczka. najważniejsze, że mamy 
siebie, ale trudno nam było poradzić sobie z tą tragedią” – dodaje Maciej, mąż Karoliny.

Dla zaangażowanych w inicjatywę „Nasze na zawsze” jasnym się stało, że ko-
nieczny jest dal szy wysiłek nad wypracowaniem form pomocy przez grupy 
wsparcia dla rodziców po stracie dziecka: ze strony lekarzy, duszpasterzy, urzęd-
ników. Mimo zapewnień dyrekcji szpitala, że lekarze przeszli właściwe szkolenia, 
do zaangażowanych w „Nasze na zawsze” ciągle docierają ludzie, opowiadając 
o nieumiejętności lekarzy w prowadzeniu rozmów z matkami po stracie. Przede 
wszystkim od  lekarzy oczekuje się najwięcej w  takich sytuacjach. Przykładem 
i zachętą, że można temu zaradzić jest na przykład śląska Fundacja „By dalej iść”, 
prowadząca grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.

Nie ulega wątpliwości, że nadal istotna jest zmiana regulacji prawnej, która 
pozwoliłaby pocho wać rodzicom dziecko, którego płeć nie jest możliwa do okre-
ślenia, z prawem do zasiłku po grzebowego, urlopu macierzyńskiego itp. Wpraw-
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dzie ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych od 14 października 2011 roku 
umożliwia pogrzeb dziecka, ale na koszt własny rodziców, co często stanowi dla 
nich przeszkodę. Czy możliwe byłoby solidarne włączenie się struktur samorzą-
dów i  rządowych w  taki sposób, aby mogły ponosić opłatę za  określenie płci 
dziecka, najczęściej na podstawie badań DNA?

Wśród instytucji społecznych ma też wiele do zrobienia Kościół katolicki. Bra-
kuje ciągle właści wego obrzędu pogrzebu dzieci utraconych, czekamy więc na jego 
opracowanie i wprowadzenie do użytku. Prowadzone pogrzeby w praktyce adapto-
wane są przez kapłanów na podstawie obowiązu jących Obrzędów pogrzebu, niestety 
nieprzystosowanych do wyjątkowości sytuacji pochówku dziecka utraconego.

O wiele bardziej skomplikowana jest sprawa przygotowania do posługi wo-
bec rodziców zgłaszających się z przypadkiem poronienia lub urodzenia dziec-
ka martwego. To problem nie tylko dla kapelanów szpitali. Dotyczy wszystkich 
duszpasterzy, którzy już na etapie przyjmowania rodziców w kancelarii parafial-
nej powinni wykazać się właściwą wiedzą prawniczą, zarówno cywilną jak i ka-
noniczną, ale przede wszystkim odpowiednią kompetencją pastoralną. Kto i jak 
przygotowuje alumnów seminariów od strony właściwej opieki psychologicznej 
i duchowej rodziców, rodzeństwa, najbliższych w rodzinie, głęboko przeżywają-
cych stratę dziecka (brata, siostry)? Jak wyglądają te tematy w formatio continua 
duszpasterzy, zwłaszcza, że zmieniają się przepisy prawa cywilnego i niewątpli-
wie poszerza się wiedza psychologów na ten temat? Ignorancja w tej dziedzinie 
niejednokrotnie staje się źródłem rozczarowania przeżywających żałobę i pogłę-
bia ich traumatyczne przeżycia.

W koszalińskim środowisku katolickim (kurialnym) udało się przygotować 
kilka zestawów katechez dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na te-
mat dzieci utraconych i ich pochówku. Włączył się zarówno wydział duszpaster-
stwa rodzin, jaki wydział katechetyczny kurii biskupiej. Temat stał się znany nie 
tylko w Koszalinie, ale na terenie całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Do za-
angażowanych w inicjatywę „Nasze na zawsze” zgłaszają się przedstawiciele samo-
rządów innych miast, szukając podpowiedzi i wskazań praktycznych. Ale to nie 
koniec. Będzie dalszy ciąg, bo sprawa – ludzie przeżywający dramat życia i śmier-
ci – pozostaje pilnym wyzwaniem na przyszłość.



Problematyka  
medyczno-prawna

Wysokim uznaniem darzymy tych lekarzy i członków służby zdrowia, którzy 
w pełnieniu swojego zawodu ponad wszelką ludzką korzyść przenoszą to, czego 
wymaga od nich szczególny wzgląd na chrześcijańskie powołanie. niech nieza-
chwianie trwają w zamiarze popierania zawsze tych rozwiązań, które zgadzają 
się z wiarą i prawym rozumem oraz niech starają się dla tych rozwiązań zjed-
nać uznanie i szacunek ze strony własnego środowiska. niech ponadto uważają 
za swój zawodowy obowiązek zdobywanie w tej trudnej dziedzinie niezbędnej 
wiedzy, aby małżonkom zasięgającym opinii, mogli służyć należytymi radami 
i wskazywać właściwą drogę, czego słusznie i sprawiedliwie się od nich wymaga.

encyklika ojca Świętego Pawła VI  
o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego  
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nieudane rodzicielstwo... 
 – współczucie dla rodziców,  

szacunek dla ciała dziecka

Nie każde rodzicielstwo oznacza spotkanie rodziców podczas porodu z ży-
wym, zdrowym dzieckiem, bywa, że oczekiwanym długo przed poczęciem. Po-
ronienie, urodzenie martwego dziecka czy zgon noworodka to wydarzenia, któ-
re są przyczyną bólu rodziców, rodzeństwa, smutku personelu medycznego od-
działu położniczego.

Częstość niepowodzeń położniczych w krajach rozwijających się jest bardzo 
duża. W niektórych krajach afrykańskich, umiera co piętnasta kobieta rodząca 
i w okresie okołoporodowym co piąte dziecko. Wydawało się, że postęp wiedzy 
i  technologii medycznej umożliwi dalsze zmniejszanie częstości niepowodzeń 
położniczych w krajach rozwiniętych gospodarczo. Odsetek poronień i innych 
powikłań ciąży i porodu nie zmniejsza się jednak ostatnio w takim tempie, jak 
to obserwowaliśmy jeszcze niedawno. W niektórych z tych krajów ponownie ro-
śnie, prawdopodobnie w  wyniku częstego stosowania antykoncepcji, a  przede 
wszystkim metod sztucznego rozrodu, które są przyczyną porodów przedwcze-
snych. A przedwczesne urodzenia to najczęstsza przyczyna martwych urodzeń 
i zgonów noworodków. Coraz późniejszy wiek matki, w którym duża część mał-
żeństw planuje urodzenie dziecka, przyczynia się również do wzrostu częstości 
poronień, wad rozwojowych dzieci, powikłań ciąży.

Do utraty dziecka może dojść w  krótkim okresie po  zapłodnieniu, przed, 
podczas lub wkrótce po  implantacji zarodka w  macicy. Są  to tzw. poronienia 
przedkliniczne, nie rozpoznawane przez kobietę ani lekarza. Zwykła „próba cią-
żowa” ani badanie ultrasonograficzne nie są wówczas w stanie wykryć faktu cią-
ży. Umiera w ten sposób w bardzo wczesnym okresie rozwoju prawdopodobnie 
co trzecie poczęte dziecko. Poronienie, do którego dochodzi już po rozpozna-
niu ciąży, ale przed 22. tygodniem jej trwania, to tzw. poronienie kliniczne. Cza-

1   bogdan chazan – profesor doktor habilitowany nauk medycznych, dyrektor szpitala specjali-
stycznego im. Świętej rodziny w Warszawie. 
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sem ma miejsce wydalenie z macicy żywego, ale niezdolnego do życia dziecka, 
które waży mniej niż 500 gramów. Podczas ciąży takie dziecko jest już widocz-
ne na  ekranie ultrasonografu. Umiera wkrótce po  poronieniu. Niekiedy takie 
małe, niedonoszone dziecko obumiera w macicy. Jest to tzw. poronienie chybio-
ne. Liczba poronień klinicznych odpowiada mniej więcej 10 proc. liczby uro-
dzeń, a więc w Polsce jest to około 35 tysięcy rocznie. Tylu rodzin dotyczy ten 
poważny problem medyczny, psychologiczny i społeczny. Prawdopodobnie rze-
czywista liczba poronień jest większa niż szacowana.

Liczba martwych urodzeń dzieci po 22. tygodniu ciąży, o masie ciała powy-
żej 500 gramów, wynosi w Polsce około 1500 w ciągu jednego roku. Około 900 
noworodków umiera w ciągu roku przed szóstym dniem życia po urodzeniu.

Prawdopodobnie niektóre z tych bolesnych strat są do uniknięcia. Dotyczy 
to  tych, których przyczyną są  niekorzystne wpływy środowiskowe (papierosy, 
alkohol), choroby matki. Dlatego tak ważne jest zgłoszenie się do lekarza jesz-
cze przed ciążą, by wykryć czynniki ryzyka i je usunąć. Większości poronień nie 
da się jednak uniknąć. Nie można zmniejszyć ryzyka zaburzeń rozwoju zarod-
ka na podłożu genetycznym. Ryzyko to zależy miedzy innymi od wieku matki.

Jedno poronienie w niewielkim stopniu łączy się ze zmniejszoną możliwością 
donoszenia następnej ciąży. W przypadku tzw. poronień nawykowych, kilku po so-
bie następujących, ryzyko poronienia w następnej ciąży jest zwiększone. Im wcze-
śniejszy okres ciąży, tym częściej w wyniku niekorzystnych okoliczności dojść może 
do zahamowania rozwoju dziecka, do zakończenia dopiero co rozpoczętego życia.

Po zapłodnieniu...

Wykres statystyki poronień, za: t. chard, Frequency of implantation and early pregnancy loss in na-
tural cycles, baillieres clin. obst. Gynaecol., 1991, 5, 179–189.
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Przeszkody na drodze wędrówki zarodka z miejsca zapłodnienia przy ujściu 
brzusznym jajowodu, przez jajowód do macicy mogą spowodować jego osiedle-
nie się w jajowodzie zamiast w macicy i tzw. ciążę pozamaciczną (ektopową). Bar-
dzo rzadko dochodzi do donoszenia dziecka rozwijającego się w jajowodzie i in-
nych miejscach poza macicą. Dochodzi zwykle do obumarcia zarodka w jajowo-
dzie albo do pęknięcia jajowodu i groźnego dla życia matki krwotoku.

Przypuszcza się, że u części kobiet, u których rozpoznano niepłodność, praw-
dziwą przyczyną braku dziecka w rodzinie są przedkliniczne poronienia . Około 
80–90 proc. kobiet które poroniły jeden raz urodzi zdrowe dziecko po następnej 
ciąży . W 1/3 przypadków poronień „klinicznych” w badaniu ultrasonograficz-
nym macicy, w oględzinach i w badaniu histopatologicznym poronionych tka-
nek nie stwierdza się zarodka. Jest to tzw. puste jajo płodowe (blighted ovum). 
Poronione tkanki to wówczas jedynie trofoblast, który wcześniej otaczał zaro-
dek dostarczając mu tlenu i substancji odżywczych. Zarodek po obumarciu zo-
stał częściowo lub całkowicie resorbowany. Jest to uwaga istotna dla procedu-
ry wystawiania zaświadczenia uprawniającego do pochowania dziecka, o czym 
wspomnę później. Niekiedy dochodzi do nowotworowego zwyrodnienia komó-
rek trofoblastu, tworzy się wówczas tzw. zaśniad groniasty lub nowotwór złośli-
wy, dający przerzuty, tzw. rak kosmówki.

Ze śmiercią dziecka w  wyniku poronienia, urodzeniem martwego dziecka 
lub śmiercią dziecka, które urodziło się żywe w późniejszym okresie ciąży, łą-
czy się problem pogrzebania jego (jej) ciała. Z dzisiejszej perspektywy zaskakuje, 
że problem ten pojawił się w Polsce w świadomości rodziców, personelu medycz-
nego i organizatorów opieki medycznej dopiero niedawno, a wielu krajach, także 
chrześcijańskich, nadal nie jest dostrzegany.

Cześć dla zmarłych wyraża się w naszej kulturze od wielu wieków, miedzy in-
nymi poprzez spełnienie obowiązku pochowania ciała. Grobowce stanowią istot-
ną część wykopalisk odkrywających ślady dawnych cywilizacji. Konflikty związane 
z brakiem czci dla ciała zmarłej osoby są obecne w antycznej literaturze. Pomyle-
nie ciał osób zmarłych w katastrofie smoleńskiej (10.04.2010) jest teraz ogromnym 
obciążeniem psychicznym dla rodzin i ważnym tematem w mediach.

Uznajemy, że  życie człowieka zaczyna się od  momentu poczęcia. Konse-
kwentnie więc powinniśmy grzebać zwłoki ludzi zmarłych, nawet w  najwcze-
śniejszym okresie ich życia. Pochówek w ziemi należy się każdemu, we właści-
wym, poświeconym miejscu, gdzie potem najbliżsi będą czcić pamięć zmarłej 
osoby. Świadomość tego obowiązku w  odniesieniu do  dzieci zmarłych przed 
urodzeniem, nawet tych bardzo małych, niezależnie od wieku ciąży czy masy 
ciała dziecka, jest w naszym kraju coraz powszechniejsza. Niektórym rodzicom, 
mającym swoje dzieci zamrożone w klinikach in vitro, świadomość tego faktu 
zaczyna obciążać sumienia. Organizowane są pogrzeby zarodków w momencie, 
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kiedy rodzice uznają, że  nie będą już przeprowadzać ich transferu do  macicy 
matki lub kiedy uświadamiają sobie istotę tej procedury, jej zagrożenie dla czło-
wieczeństwa ich i ich dzieci.

Coraz częściej lekarze są teraz pytani przez rodziców po poronieniu o możli-
wość pogrzebania ciała dziecka, wręcz żądają tego. Nie zawsze tak było. Pierwszy 
w Polsce pogrzeb „dzieci utraconych” zorganizowany został w Warszawie w 2005 
roku z inicjatywy pani Marii Bieńkiewicz przez Fundację „Nazaret” w współpracy 
ze Szpitalem św. Rodziny, którego byłem od 2004 roku i nadal jestem dyrektorem. 
Dzieci pochodziły z tego szpitala, gdzie urodziły się martwe lub zmarły po uro-
dzeniu. Rodzice wówczas nie zabierali tych dzieci, by je samodzielnie pochować. 
Ksiądz Józef Maj, proboszcz Parafii św. Katarzyny na Służewie, ofiarował miejsce 
na piękny grób na miejscowym cmentarzu. Razem z księdzem prałatem Zdzisła-
wem Peszkowskim wziął udział w  uroczystości. Pogrzeb był zaskoczeniem dla 
wszystkich, wzbudził oburzenie autorytetów medycznych, wątpliwości prokura-
tury i Ministerstwa Zdrowia. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie po-
informował, że prokuratura na wniosek Ministra Zdrowia wszczęła w tej sprawie 
działania sprawdzające. Dyrektorowi szpitala miało grozić do trzech lat pozbawie-
nia wolności za „niedopełnienie obowiązków służbowych” lub „zbywanie w ce-
lach zarobkowych cudzych komórek lub tkanek”. („Gazeta Wyborcza” 20.10.2005). 
W tej samej gazecie Ewa Siedlecka nazwała pomysł zbiorowego pogrzebu mar-
twych dzieci „makabrycznym”. Profesorowie ginekologii mówili o skandalu.

Była to, jak widać, inicjatywa idąca w  tym czasie „pod prąd” nieprzygoto-
wanych mentalnie opiniom, w tym ocenom mediów, administracji państwowej 
i środowisk medycznych. Opinie takie wynikały z nieznajomości obowiązujące-
go prawa, nie postrzegania „płodu” jako dziecka. Ciała dzieci poronionych były 
przedtem utylizowane jako odpady medyczne lub przekazywane do Zakładów 
Anatomii Akademii Medycznych do celów dydaktyczno-naukowych. Inicjatywa 
ta, wsparta od początku przez Kościół, budziła jednak nadzieje na większe po-
szanowanie w przyszłości dla ciała utraconego dziecka, a w szerszym kontekście 
ewidentnie wyrażała szacunek dla życia ludzkiego od momentu poczęcia. I rze-
czywiście tak się stało.

Rodzice, którzy stracili dzieci po poronieniach i martwych urodzeniach nie mo-
gli pogodzić się ze sposobem traktowania w szpitalach matek, które roniły swoje 
dzieci, a  także samych dzieci, domagając się możliwości ich pochowania. Utwo-
rzyli organizacje, które starały się wpłynąć na zmianę praktyk szpitalnych, prze-
pisów prawnych, domagali się szacunku dla nich i  ich utraconych dzieci, możli-
wości uzyskania rzetelnej informacji i psychicznego wsparcia. Początkowo trafia-
li na mur niechęci i niezrozumienia, zarówno w administracji terenowej, admini-
stracji cmentarzy, ordynatorów oddziałów i dyrektorów szpitali. Napotykali czasem 
na brak zrozumienia także księży. Działania tych organizacji, niektórych lekarzy 
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i mediów przyniosły korzystne zmiany, wpłynęły na uchwalenie nowych przepisów 
prawnych i na stopniową zmianę podejścia większości dyrektorów szpitali . Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 16 grudnia 2008 roku zwró-
cił się do dyrektorów szpitali o poszanowanie praw rodziców, którzy stracili dziecko 
w wyniku poronienia. Sytuacja zmienia się więc na korzyść, poszanowanie dla ciała 
dziecka staje się wyrazem prawidłowego stosunku do ludzkiego życia.

Na naszych oczach zmienia się ocena „człowieczeństwa” zarodka i płodu. Po-
czątkowo rzadko, teraz coraz częściej rodzice i personel medyczny uznają je jako 
dzieci, których życie należy bezwzględnie chronić i których stratę traktuje się tak, 
jak śmierć dziecka donoszonego. Wprowadzenie ultrasonografii do praktyki me-
dycznej, możliwość zobaczenia przez rodziców na przykład siedmiotygodniowego 
poruszającego się dziecka przyczyniło się do zmiany społecznej świadomości.

Utrata dziecka w wyniku poronienia głęboko dotyka rodziców. Zamiast spo-
dziewanej radości z narodzin dziecka, spotyka ich niespodziewanie śmierć dziec-
ka we  wczesnej lub późniejszej ciąży. Poronienie oznacza dla rodziców stratę 
oczekiwanego, upragnionego, kochanego dziecka. Łączy się z bólem fizycznym 
i – jak to mówią matki, które tego doświadczyły – z wielkim bólem serca, poczu-
ciem ogromnej straty, osobistej porażki. Najtrudniejsze są pierwsze dni, dni spę-
dzone w szpitalu. Nawet drobne rzeczy mogą ranić: użyte słowa, brak znieczule-
nia do zabiegu, nie udzielenie zgody na obecność męża w gabinecie zabiegowym. 
Podkreśla się istotną rolę oparcia psychicznego ze strony lekarza i położnej. Obok 
fachowej pomocy medycznej potrzebna jest wrażliwość, indywidualne traktowa-
nie, pomoc psychologiczna i duchowa. Rutyna codziennych obowiązków czasem 
przeszkadza w rozpoznaniu przez personel medyczny poronienia jako indywidu-
alnego, ciężkiego przeżycia. Dla personelu jest to codzienne niemal doświadcze-
nie, dla rodziców – tragiczne doświadczenie, utratę najbliższej osoby. Doświad-
czony, dysponujący osobistą wrażliwością lekarz poradzi sobie ze  wsparciem 
psychicznym, podejściem do kobiety po poronieniu jak do matki, która utraciła 
dziecko. Warto jednak zatrudnić w szpitalu psychologa. Kapelan szpitala powi-
nien być stale dostępny, by udzielić duchowej pociechy.

Nierzadkie są przypadki przewlekłej depresji po poronieniu. U części kobiet 
i ich mężów ma miejsce reakcja stresu pourazowego i kolejne fazy żałoby. Bada-
nia wykazują, że nasilenie żalu czy depresji nie zależy od zaawansowania ciąży, 
podczas której doszło do poronienia. Poronienie powtarzające się, stwarza jesz-
cze trudniejszą sytuację. Przeżycia psychiczne są czasem przyczyną ambiwalent-
nego stosunku do następnej ciąży lub trwałej rezygnacji z posiadania potomstwa 
w przyszłości. Niepowodzenia prokreacji, zwłaszcza powtarzające się, mogą być 
przyczyną głębokiego poczucia winy, poczucia mniejszej wartości własnej osoby 
jako potencjalnej matki, także jako kobiety. Rodzice tracą nadzieję na urodzenie 
żywego, donoszonego dziecka albo uważają, że powoływanie do życia kolejnych 
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dzieci, które mają małą szansę, by urodzić się donoszone i żywe, nie jest rzeczą 
właściwą. Bardzo istotne są procedury, jakie mają miejsce wobec kobiety ronią-
cej dziecko. Bardziej ważna jest atmosfera, jaką personel wytwarza wokół niej i jej 
rodziny, autentyczne, pełne empatii zaangażowanie w niesienie pomocy medycz-
nej i psychologicznej, traktowanie poronienia jak utratę dziecka, a nie jak zabieg 
medyczny. Nie chodzi o zdawkowe pocieszanie, ale prawdziwe, wynikające z po-
wołania lekarza, pielęgniarki i położnej oraz potrzeby serca słowa i gesty, o prze-
kazywanie komunikatu: „jesteśmy tutaj, by wam pomóc, możecie na nas liczyć, 
pomożemy w przejściu przez ten trudny czas, rozumiemy wasz ból i jesteśmy przy 
was”. Przeżyta przez rodziców żałoba pozwala później ze spokojem wspominać 
to smutne wydarzenie i spoglądać z nadzieją w przyszłość. Pamiątki po dziecku 
pomagają rodzicom przetrwać trudny czas żałoby.

Wsparcie psychiczne kierowane być powinno w kierunku obojga małżonków. 
Utrzymują oni czasem swoje niepowodzenia prokreacyjne w  tajemnicy przed 
rodziną. Rola lekarza jako nie tylko doradcy medycznego, ale jedynej zaufanej 
osoby jest wówczas większa. Lekarze, pielęgniarki i położne są czasem nieprzy-
gotowani do  przekazywania pacjentom niepomyślnych wiadomości. Odrucho-
wo nabierają dystansu, nie wiedzą, co powiedzieć, unikają rozmowy, nie czują się 
zdolni do podjęcia tego trudnego, ale koniecznego obowiązku. Uważają czasem, 
że dzielenie w jakimś stopniu cierpienia z pacjentem będzie oznaką braku profe-
sjonalizmu i koniecznego opanowania, wręcz słabości. Gorzej, jeżeli swoim za-
chowaniem, słowami pełnymi lekceważenia czy zdawkowego, rutynowego pocie-
szenia, dodają rodzicom kolejnego, zbędnego cierpienia. Zdarza się, że podejmo-
wana jest decyzja by mąż nie był obecny przy procedurach medycznych, że braku-
je możliwości łagodzenia cierpień fizycznych, stosuje się nadmierną medykaliza-
cję, umieszcza pacjentkę na sali szpitalnej razem z kobietami po porodzie, mnoży 
trudności z przygotowaniem i wydaniem dokumentów potrzebnych, by pocho-
wać dziecko. Nie wydaje to  dobrego świadectwa dla jakości opieki medycznej, 
sposobu traktowania pacjentów w szpitalu.

Smucą przypadki lekceważącego traktowania prośby rodziców o możliwość 
pochowania dziecka, nasycone ironią wypowiedzi doświadczonych lekarzy gi-
nekologów na kongresach medycznych i podczas kursów podyplomowych or-
ganizowanych dla młodych adeptów ginekologii i  położnictwa. Tytuł jednego 
z takich referatów odnosił się do „pogrzebu ciąży pozamacicznej”. Tego rodzaju 
podejście do rodziców, którzy przeżywają stratę oczekiwanego dziecka ze stro-
ny części personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek czy położnych wystawia 
im niedobre świadectwo.

W sąsiednich krajach zwykle nie ma możliwości pochowania dziecka po poro-
nieniu. Tam, podobnie jak i w niektórych szpitalach w Polsce, ciała zmarłych dzie-
ci są wciąż traktowane jak odpady medyczne i utylizowane. Zdesperowani rodzi-
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ce szukają czasem możliwości spełnienia obowiązku pochowania swoich poronio-
nych dzieci w Polsce. Lekarze w niektórych z tych krajów twierdzą, że Polska stała 
się pionierem zmian i nadzieją na zmiany również w krajach sąsiednich.

Coraz więcej jest szpitali, w których przestrzega się nasyconego szacunkiem 
i taktem postępowania wobec kobiety z poronieniem w izbie przyjęć, w gabine-
cie zabiegowym i o oddziale.

W szpitalu, którym kieruję, kobieta przyjęta z powodu poronienia otrzymuje 
pisemną informację o swoich prawach, o procedurach medycznych, możliwości 
zabrania ciała dziecka i pochowaniu przez siebie, jak i o możliwym pozostawieniu 
ciała dziecka w szpitalu. Informujemy, że szpitala może wówczas wziąć na siebie 
obowiązek pochowania dziecka. Dziecko niezdolne do życia poza ciałem matki, 
ale żywo urodzone, jest ogrzane, nie oczekuje na śmierć w metalowym zimnym 
naczyniu, rodzice mogą być obecni przy jego śmierci.

Rodzice otrzymują bez problemów wszystkie potrzebne dokumenty. Do spo-
rządzenia Aktu Urodzenia Dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego potrzebny jest 
wydany przez szpital dokument Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka oraz Karta 
zgonu dziecka. Ministerstwo Zdrowia nie zaleca stosowania uprawdopodobnienia 
płci, ale określenie płci dziecka jest możliwe poprzez wykonanie badań genetycz-
nych jego poronionych tkanek. Brak wpisu określenia płci nie stanowi przeszkody 
w sprawieniu pochówku. Na Cmentarzu Służewieckim w Warszawie, dzięki po-
mocy księdza Józefa Maja Szpital św. Rodziny otrzymał miejsce, na którym przy 
pomocy rodziców jednego z  martwo urodzonych dzieci wybudowaliśmy grób. 
Kiedy dziecko jest jeszcze bardzo małe, prawie niewidoczne, nie upieramy się, 
że konieczne jest badanie histopatologiczne wszystkich poronionych tkanek. Wy-
starczy mały ich fragment, reszta wraz z dzieckiem należy do rodziców. Zapewni-
liśmy pomieszczenie, gdzie można przygotować dziecko na ostatnią drogę, ubrać, 
gdzie rodzina razem z osobami z personelu szpitala może pożegnać się z dziec-
kiem. Pożegnanie z dzieckiem, nawet symboliczne, jest bardzo ważne.

Nie wszyscy rodzice są zainteresowani pogrzebaniem dzieci. Około 25 proc. ro-
dziców pozostawia dzieci po poronieniu w szpitalu, część z nich dowiaduje się, czy 
szpital je pogrzebie. Dyrektor szpitala razem pielęgniarką społeczną, panią Hanną 
Kulczycką, która odpowiada za te sprawy i z dużym zaangażowaniem i taktem je or-
ganizuje, odprowadza na cmentarz te dzieci, przyjmuje na siebie obowiązek pogrze-
bania ludzkiego ciała. Rodzice są poinformowani o dacie i miejscu uroczystości, 
część z nich przychodzi na cmentarz, by uczestniczyć w modlitwach i ceremonii po-
chówku. Wiedzą, gdzie spoczywa ich dziecko, to dla nich bardzo ważne.

Jesteśmy dumni z faktu, że jako jedni z pierwszych zorganizowaliśmy w cy-
wilizowany, ludzki sposób opiekę medyczną podczas poronienia, z pomocą or-
ganizacji zrzeszających rodziców przygotowaliśmy odpowiednie informacje dla 
rodziców, dokumenty i  sposób postępowania, począwszy od Izby Przyjęć. Bar-
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dzo dobrze układa się współpraca z Opieką Społeczną i Urzędem Stanu Cywilne-
go na warszawskim Mokotowie. Przyjeżdżają do nas rodzice z różnych zakątków 
Polski z prośbą, by w naszym szpitalu odbyło się poronienie. Szkolimy lekarzy 
i położne z innych szpitali z całego kraju, przekazujemy nasz sposób postępowa-
nia, udostępniamy wzorce procedur medycznych i dokumentów.

Należy wyraźnie powiedzieć, że personel medyczny w wielu polskich szpita-
lach w coraz większym stopniu niesie pomoc duchową i wsparcie emocjonalne 
rodzicom, dla których poronienie oznacza śmierć najbliższej osoby . Utrata dziec-
ka we wczesnym okresie ciąży przeważnie nie jest już przez personel medyczny 
uważana za  wydarzenie niemające większego znaczenia. O  utraconym dziecku 
mówimy „dziecko” a nie „płód” czy „szczątki”. Potrafimy lepiej zachować się wo-
bec śmierci, nie ignorować jej, kiedy dotyczy najmniejszych z nas.

Byłoby dobrze, aby dzieci były przed śmiercią ochrzczone, także te poronione. 
Brakuje często personelowi medycznemu jasnego przekazu w tej kwestii. Dużo 
zależy od inicjatywy i zrozumienia kapelanów szpitalnych.

Zaskoczyć może, że w wielu krajach na świecie nie przywiązuje się dużej uwa-
gi do odpowiedniego traktowania ciała dziecka po poronieniu. Najczęściej kie-
ruje się je razem z łożyskiem do badania histopatologicznego. W Polsce ten pro-
blem dostrzeżono i coraz częściej przestrzegamy zasady cywilizowanego podej-
ścia zgodnie z zasadą miłosierdzia wobec ciała : „Umarłych pogrzebać”.

Dużo zrobiono w położnictwie, by objąć opieka medyczną i psychologiczną 
kobiety podczas porodu. Najwyższy czas, by w pełni dostrzec i wypełnić potrzeby 
kobiet roniących swoje dzieci oraz potrzeby ich rodzin. Położnictwo nie powin-
no być określane jako „medycyna matczyno-płodowa” ale jako medycyna macie-
rzyństwa, gdzie w teoretycznych rozważaniach i klinicznej praktyce weźmie się 
pod uwagę nie tylko medyczne, ale również psychologiczne, społeczne i duchowe 
potrzeby pacjentów.

Konieczne jest dostrzeżenie w prokreacji pierwiastka duchowego i przestrze-
ganie prawa naturalnego we wszystkich aspektach ciąży i porodu oraz procedu-
rach medycznych. Przede wszystkim konieczne jest przestrzeganie praw człowie-
ka, niezależnie od jego wielkości i miejsca, w którym się znajduje. Nawet wów-
czas, kiedy jest bardzo mały i przebywa w macicy matki lub wtedy, kiedy nie dane 
mu było urodzić się w odpowiednim czasie i zobaczyć swoich rodziców.



JaceK rUdnIcKI1

strata dziecka
Medyczne, prawne i bioetyczne aspekty  

leczenia dzieci płodowych2

Częstość poronień spontanicznych szacuje się na 50 proc. wszystkich ciąż, za-
kładając, że wiele poronień spontanicznych jest klinicznie nierozpoznanych. Wśród 
tych kobiet, które wiedzą, że są w ciąży, ryzyko jej utraty wynosi 15–20 proc. Ryzyko 
poronienia gwałtownie obniża się po 10 tygodniu ciąży, gdy embrion staje się pło-
dem. Ryzyko poronienia rośnie wraz z wiekiem: przed 25. rokiem życia jest 40 proc 
mniejsze niż w grupie 25–29 lat, po 40 roku życia jest 60 proc większe niż w grupie 
25–29 lat. Przyczyny poronień przybliża nam diagnostyka genetyczna (BACs-on-
-BEADS, metaboliczna GCMS). Śmierć jako zjawisko naturalne jest coraz bardziej 
obce. Sukcesy neonatologii pozwalają nabrać fałszywego przekonania, że możliwe 
jest przeżycie każdego dziecka. Sto i więcej lat temu ludzie byli obeznani ze śmiercią 
dziecka, a jego przeżycie uważali za dar (Joanna Nieznanowska).

Dzieci płodowe to wcześniaki urodzone poniżej 23. tygodnia ciąży z masą 
ciała 401–500 gramów stanowiące 0,25 proc ogółu urodzeń. Płód w 22. tygo-
dniu ciąży w macicy jest płodem, po porodzie dzieckiem. Z medycznego punktu 
widzenia istotne są pytania: czy dziecko płodowe jest zdolne do życia? Czy jest 
zdolne do dalszego prawidłowego rozwoju? Czy powinny być podjęte wobec nie-
go czynności resuscytacyjne i dalsze intensywne leczenie?

Umocowanie prawne reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 sierp-
nia 2001 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki 
zdrowotnej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2000 roku o rzecz-
niku praw dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnię-
cia pełnoletniości”. Jeżeli płód ma poniżej 22. tygodni życia, ale po wydobyciu 
oddycha lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, jak czynność serca, tętnie-

1   Jacek rudnicki – profesor doktor habilitowany nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Katedry 
Położnictwa, Ginekologii i neonatologii oraz Kierownik Kliniki neonatologii Pomorskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w szczecinie. 
2   fragmenty niniejszego opracowania były wcześniej publikowane w innych artykułach autora.
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nie pępowiny, skurcze mięśni zależnych od woli, to jest to urodzenie żywe. Akt 
zgonu sporządza się zawsze po 22. tygodniu życia płodowego, wcześniej jedynie 
wtedy, gdy urodzi się żywe. Akt urodzenia sporządza się dla urodzenia żywego. 
W październiku ubiegłego roku rozporządzenie zostało zmienione. W przeszło-
ści, do 22. tygodnia ciąży nie pozostawał po dziecku ślad, nawet jeżeli urodziło 
się żywe według nowych kryteriów. Aktualnie sporządza się akt urodzenia (para-
graf 8a), jeżeli dziecko poniżej 22. tygodnia urodzi się z oznakami życia.

Zasady deontologii lekarskiej w podejmowaniu decyzji o leczeniu dziecka pło-
dowego opierają się na pisanych i niepisanych podstawach etyki w myśl zasad de-
ontologii lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej z  roku 1935. Nie jest zabronione 
podjęcie resuscytacji u dziecka płodowego, ani u 21. ani u 22. tygodniowego!

W latach 1995–2005 w  Katedrze i  Klinice Położnictwa i  Perinatologii Po-
morskiej Akademii Medycznej w Szczecinie urodziło się 11 516 noworodków. 
Liczba dzieci urodzonych poniżej 23. tygodnia wieku ciążowego wynosiła 28, 
co stanowiło 0,24 proc wszystkich porodów. Najczęściej występującym proble-
mem klinicznym w czasie pobytu na intensywnej terapii, były zespół zaburzeń 
oddechowych, wymagający wsparcia oddechowego, zakażenia, martwicze zapa-
lenie jelit, retinopatia.

czas jest pojęciem względnym

Fakt, że dziecko płodowe jest skrajnie niedojrzałe i  jego życie zwykle trwa 
bardzo krótko, nie powinien przesłaniać wartości jego życia. Należy o nim my-
śleć tak samo, jak o każdym innym życiu trwającym dziesięciolecia, jak o jed-
nym, całym życiu.

Leczyć czy nie leczyć? 

Podjęcie zabiegów resuscytacyjnych, a następnie leczenia, pozwala zaspokoić 
podstawowe potrzeby fizjologiczne dziecka płodowego i daje szanse na przeżycie. 
Zaspokaja oczekiwania emocjonalne rodziców i personelu medycznego. Nie nale-
ży stosować uporczywej terapii, bowiem w efekcie zyskamy nieco czasu, ale wzro-
sną cierpienia dziecka. Ten pogląd reprezentuje Jan Paweł II w Evangelium vitae.

Do utrzymania tych dzieci przy życiu i zapewnienia im prawidłowego roz-
woju potrzeba nowych technologii medycznych: czynników wzrostu (epidermal 
growth factor – EGF, neuronal growth factor – NGF), i innych hormonów (życie 
na  dopingu), komórek niezróżnicowanych wielopotencjalnych (stem cell) oraz 
wektorów ukierunkowujących ich różnicowanie i usadowienie w uszkodzonych 
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narządach, autohemotransfuzji krwi pępowinowej, nowych technik ochrony 
skóry np. błony płodowe z komórkami macierzystymi, nowych technik wsparcia 
oddechowego, w tym podawanie surfaktantu w aerozolu.

To, co dzisiaj jest niemożliwe, za dwadzieścia lat będzie postępowaniem ru-
tynowym, jeżeli będziemy podejmowali próby i wykorzystywali nowe możliwo-
ści wynikające z postępu nauk. Tym sposobem to, co dzisiaj jest próbą ratowa-
nia życia graniczącą z eksperymentem medycznym, w przyszłości będzie normą.

Z filozoficznego punktu widzenia „życie jest obecne już od momentu zapłod-
nienia” (dr Jerome Lejeune, University of Descartes, Paris), a „osoba jest osobą, 
nie ma znaczenia jak jest mała!” (dr Seuss).

Wnioski 

Dzieci płodowe stanowią grupę dużego ryzyka zgonu. Zwiększenie liczby prze-
żywających dzieci płodowych, wymaga znacznych postępów neonatologii o cha-
rakterze jakościowym. Rodzice tych dzieci wymagają szczególnej opieki w huma-
nistycznym wymiarze. Prawo postępuje za praktyką i chroni dzieci płodowe.

Wspomnienia rodziców dziecka płodowego

Mama
3 października 2011 roku urodził się nasz synek w 22. tygodniu ciąży. Ważył 530g 
i miał 29 cm długości. niestety, nie był to upragniony poród, ponieważ wiedziałam, 
że moje dziecko ma małe szanse na przeżycie. rozmowy z lekarzami dokładnie uświa-
domiły mi, jaka spotkała nas tragedia. cała masa konsekwencji, chorób i wad, któ-
rych nie byłam wstanie zrozumieć i zapamiętać. bałam się, że coś złego może mu się 
stać. był przecież taki malutki i delikatny. Leżał bezbronny w inkubatorze podłączo-
ny do niezliczonej liczby kabelków i rurek. cała masa sprzętu medycznego otaczała 
go z każdej strony. alarmy, które włączały się kilkanaście razy dziennie śniły mi się 
po nocach. bałam się, że mogę go stracić i modliłam się, by miał siłę i wolę przeżycia.

dni były długie i ciężkie. Przez 3,5 miesiąca zmagaliśmy się z różnymi przeciwno-
ściami. były takie momenty, o których chciałabym jak najszybciej zapomnieć, ale i też 
takie, które zapadły głęboko w serce. Pierwszy dotyk i pierwsze trzymanie w ramionach 
mojego maleństwa sprawiły, że wreszcie poczułam się mamą. Wtulona w najmniejszą 
istotkę, jaką tylko mogłam sobie wyobrazić, upajałam się tamtą chwilą. teraz, kiedy jest 
już w domu, każdy dzień jest dla nas bezcenny. codziennie dziękuję i cieszę się, że jest 
teraz z nami. Kocham go nad życie i zrobiłabym dla niego wszystko, ale boję się, żeby tak 
wczesne urodzenie nie zostawiło w jego organizmie żadnych konsekwencji.
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tata
3 godziny po porodzie przyszła do nas pani doktor z wiadomością, że nasz synek 
żyje i możemy go zobaczyć. Uświadomiła nam dokładnie sytuację, w której się zna-
leźliśmy. Powiedziała, że organizm naszego synka jest jeszcze nie w pełni wykształ-
cony, że ma przezroczystą skórę i szpiczastą główkę. Że trzeba czekać, a oni nic nie 
są w stanie obiecać i że te pierwsze godziny są decydujące. byłem pełen obaw. 
Poszedłem na oddział intensywnej terapii i nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczy-
łem. był tak mały, że z niedowierzaniem patrzyłem na niego. Zastanawiałem się, jak 
w ogóle możliwe jest ratowanie tak małych istot. W głowie miałem najgorsze myśli. 
Kiedy dotarło do mnie, jakie mogą być konsekwencje tak wczesnego urodzenia za-
stanawiałem się, czy ratowanie tak małych dzieci jest dobre i potrzebne.

Mijały dni, on dalej żył, przeszedł żółtaczkę i podstawowe badania. Jego para-
metry życiowe cały czas sie jednak wahały, saturacja spadała drastycznie. Z minuty 
na minutę wszystko się zmieniało. a my mogliśmy się tylko modlić, by to wszyst-
ko skończyło się dobrze. teraz po 7 miesiącach życia, po licznych wizytach u leka-
rzy i specjalistów, po wielu badaniach jestem trochę spokojniejszy, ale dalej pełen 
obaw. nie wiem, czy jego rozwój będzie prawidłowy, ale wiem na pewno, że jestem 
wdzięczny szpitalowi i całemu personelowi medycznemu za to, że podjęli próbę ra-
towania tak małego dziecka.

to wszystko było o mnie.
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sytuacja prawna 
 rodziców dziecka poronionego

Dla rodziców oczekujących narodzin dziecka, poronienie jest jednym z naj-
bardziej traumatycznych doświadczeń. W  Polsce co  roku dotyczy ono blisko 
40 tys. matek i ojców, niezależnie od wieku, stanu zdrowia oraz dbałości o sie-
bie i  dziecko. W  zaistniałej sytuacji rodzice potrzebują wsparcia medycznego, 
psychologicznego, ale także rzetelnej informacji o sytuacji prawnej, w której się 
znajdują, i  płynących z  niej konsekwencji. Pomimo coraz szerzej upowszech-
nianych przez środki masowego przekazu informacji, dotyczących sytuacji 
prawnej rodziców poronionych dzieci, świadomość społeczna przysługujących 
im uprawnień jest nadal niska. Dlatego tak ważne jest przedstawienie obowiązu-
jących przepisów prawa, które w sposób dosyć szczegółowy regulują tę proble-
matykę. W niniejszym przedłożeniu zostanie zatem nakreślony prawny aspekt 
organizacji pogrzebu dziecka poronionego.

Na wstępie znaczyć należy, że w dotychczas przyjętych przez ustawodawcę 
regulacjach w  stosunku do  poronionych dzieci stosuje się definicję martwego 
urodzenia. W istocie mamy do czynienia z dwiema definicjami martwego uro-
dzenia. Inną definicją należy się posługiwać w zakresie spraw dotyczących doku-
mentacji medycznej, inną w przypadku akt stanu cywilnego2.

Na podstawie ustawy Prawo o  aktach stanu cywilnego3 oraz rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka4 po-
wstaje obowiązek zgłoszenia każdego martwego urodzenia, bez względu na czas 
trwania ciąży, a więc również zgłoszenia martwego urodzenia, w  tym dziecka 

1   Katarzyna Myślińska – magister prawa, asystent sędziego w Wojewódzkim sądzie administracyj-
nym w Krakowie, doktorant na Wydziale Prawa i administracji Krakowskiej akademii im. andrzeja 
frycza Modrzewskiego w Krakowie.
2   J. haberko, Konsekwencje prawne żywego i martwego urodzenia, „Prawo i medycyna”, 2007, 
nr 3, s. 64. 
3   Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. dz.U. 2011 nr 212 poz. 
1264 ze zm.). 
4   rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie pisemnego zgłoszenia uro-
dzenia dziecka (dz.U. 2005 nr 27 poz. 232 ze zm.). 
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poronionego. Nieuzasadnione jest powoływanie się przez szpital na  niemoż-
ność zgłoszenia martwego urodzenia dziecka w  sytuacji nieosiągnięcia przez 
płód 22. tygodnia ciąży, gdyż obowiązek zgłoszenia wynika nie z konieczności 
wpisu w dokumentacji medycznej, ale z obowiązku mającego swe źródło wła-
śnie w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Należy zatem przyjąć, że sko-
ro pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka nie stanowi dokumentacji medycznej, 
to wówczas nie mają do niego zastosowania definicje zawarte w rozporządze-
niu w sprawie dokumentacji medycznej, wprowadzające rozróżnienie na martwe 
urodzenie i poronienie5.

W przypadku martwego urodzenia, w  tym także dziecka poronionego, 
szpital wystawia, tak zwane, pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka (metrycz-
kę). Zasady sporządzania tego dokumentu określa rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w  sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka. Warto zazna-
czyć, że  rozporządzenie ograniczające rejestrację noworodka do  dzieci uro-
dzonych powyżej 22. tygodnia ciąży lub z wagą powyżej 500 gramów czy też 
długością ciała powyżej 25 centymetrów przestało obowiązywać dnia 6 czerw-
ca 1998 roku. Tym samym, w obecnym stanie prawnym dla wystawienia „pi-
semnego zgłoszenia urodzenia dziecka” nie ma znaczenia, w którym tygodniu 
ciąży doszło do martwego urodzenia. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka 
dokonuje się więc również w  odniesieniu do  dzieci poronionych. Składa się 
ono z dwóch działów.

Dział pierwszy wypełniany jest na podstawie dokumentacji medycznej. Do-
konuje tego upoważniony pracownik zakładu opieki zdrowotnej, w  którym 
urodziło się dziecko lub do  którego została przyjęta kobieta z  dzieckiem bez-
pośrednio po urodzeniu poza zakładem opieki zdrowotnej, oraz lekarz lub po-
łożna, którzy byli obecni przy urodzeniu. W innym przypadku dział pierwszy 
zgłoszenia może wypełnić lekarz położnik po przeprowadzeniu badania matki 
i dziecka. Dział drugi zgłoszenia wypełnia upoważniony pracownik urzędu sta-
nu cywilnego. To, jakie dane i informacje muszą być zawarte w dziale pierwszym 
i drugim zgłoszenia opisuje szczegółowo ust. 5 § 2 oraz ust. 6 § 2 rozporządzenia 
w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka. Zgodnie z § 4 cytowanego 
aktu prawnego, dla każdego dziecka wypełnia się odrębne zgłoszenie w dwóch 
egzemplarzach i przekazuje do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu 
na miejsce urodzenia w terminie 3 dni od dnia urodzenia (jest to termin okre-
ślony dla martwego urodzenia dziecka).

Po przekazaniu opisanego zgłoszenia do właściwego miejscowo urzędu stanu 
cywilnego, jednostka ta ma obowiązek sporządzić akt urodzenia dziecka. W wy-

5   J. haberko, Konsekwencje prawne żywego i martwego urodzenia, dz. cyt., s. 64.
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padku urodzenia dziecka martwego, w tym również poronionego, sporządza się 
akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi”, że dziecko urodziło się martwe. 
Nie sporządza się natomiast aktu zgonu6. Akt urodzenia z odpowiednią adnota-
cją jest równocześnie aktem zgonu.

W świetle art. 39  ust. 1  Prawa o  aktach stanu cywilnego obowiązanym 
do  zgłoszenia zdarzenia skutkującego sporządzeniem aktu urodzenia, a  więc 
martwego urodzenia (poronienia), jest ojciec dziecka, matka, jeżeli stan zdrowia 
na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie, lekarz albo położna. Jeże-
li urodzenie nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia obowiązany 
jest zakład opieki zdrowotnej (art. 39 ust. 2 Prawa o aktach stanu cywilnego). Za-
znaczyć należy, że prawo do rejestracji dotyczy również tych martwych urodzeń 
(poronień), które miały miejsce w domu, a także tych, które nastąpiły poza gra-
nicami Rzeczypospolitej Polskiej, nawet jeżeli przepisy prawne państwa obcego, 
w którym doszło do martwego urodzenia (poronienia) ograniczają prawo reje-
stracji na przykład ze względu na długość trwania ciąży.

Na wyraźną prośbę osób uprawnionych, w tym nade wszystko rodziców, szpi-
tal (zakład opieki zdrowotnej) jest obowiązany wydać zwłoki dziecka oraz kar-
tę zgonu. Dokument ten należy okazać na cmentarzu w celu pochowania zwłok 
dziecka. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku7 określa 
wzór karty zgonu oraz sposób jej wypełnienia. § 1 ust. 2 cytowanego rozporzą-
dzenia stanowi, że karta zgonu wypełniana jest dla dzieci martwo urodzonych, 
bez względu na czas trwania ciąży, czyli także poronionych, na wniosek osób 
uprawnionych do pochowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Kartę zgonu wydaje się w  dwóch egzemplarzach. Znowelizowane w  2007 
roku rozporządzenie Ministra Zdrowia w  sprawie postępowania ze  zwłokami 
i szczątkami ludzkimi8 w § 2 stanowi, że za zwłoki uważa się ciała osób zmar-
łych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, czyli także 
poronionych, mając na uwadze terminologię medyczną. W 2011 roku nastąpiła 
również zmiana zapisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych9 poprzez 
dodanie w art. 11 ust. 5 a10. Zgodnie z treścią tego przepisu w przypadku dziecka 

6   art. 38 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. dz.U. 2011 nr 212 poz. 1264 ze zm.). 
7   rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie wzoru karty zgonu oraz 
sposobu jej wypełniania (dz.U. 2001 nr 153 poz. 1782 ze zm.). 
8   rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłoka-
mi i szczątkami ludzkimi (dz.U. 2001 nr 153 poz. 1783 ze zm.). 
9   Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (dz.U. 2011 nr 118 
poz. 687). 
10   Ust. 5 a art. 11 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2011 roku zmieniającej niniejszą 
ustawę z dnia 14 października 2011 roku. 
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martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego na wniosek 
osoby uprawnionej do pochowania, o której mowa w art. 10 ust. 1, sporządzono 
kartę zgonu, dla celów określonych w ust. 5, nie jest wymagana adnotacja urzędu 
stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

Rodzice, którzy nie zdecydują się na samodzielne zorganizowanie pogrzebu 
swojego martwo urodzonego dziecka, mają prawo zostawić zwłoki w szpitalu, 
a obowiązek pochówku, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowa-
niu zmarłych, przechodzi na gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. Obo-
wiązek pochowania zwłok, określony w ust. 3 cytowanej ustawy, nie wyklucza 
jednak żądania zwrotu kosztów na podstawie innych ustaw (art. 10 ust. 4 ustawy 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Z odrębnych przepisów wynikają uprawnienia do otrzymania zasiłku po-
grzebowego i  korzystania z  urlopu macierzyńskiego. Przesłanką formalno-
prawną, umożliwiającą korzystanie z  tych uprawnień, jest posiadanie aktu 
urodzenia dziecka, który w  przypadku urodzenia martwego (dziecka poro-
nionego) stanowi jednocześnie akt zgonu. Po stracie dziecka większość matek 
korzysta ze zwolnienia lekarskiego, co wynika z braku świadomości, iż w ta-
kiej sytuacji mogą starać się o udzielenie ośmiotygodniowego urlopu macie-
rzyńskiego. W razie urodzenia martwego dziecka, w tym dziecka poronione-
go, lub zgonu dziecka przed upływem 8  tygodni życia, pracownicy przysłu-
guje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jed-
nak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła 
więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w  takim przy-
padku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozosta-
łych przy życiu11. Podstawą do  udzielenia przez pracodawcę urlopu macie-
rzyńskiego po  urodzeniu dziecka martwego (poronionego) jest akt urodze-
nia wystawiony przez urząd stanu cywilnego z adnotacją w rubryce „Uwagi”, 
że dziecko urodziło się martwe. Pracodawca nie może wymagać innych do-
kumentów, oświadczeń, deklaracji od kobiety, która przedstawi w firmie akt 
urodzenia12. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 
akta stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w  nich stwierdzo-
nych. Ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępo-
waniu sądowym.

Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko 
w okresie ubez pieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego. Tak stano-
wi art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-

11   art. 1801 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dz.U. nr 24 poz 141 ze zm.). 
12   t. Zalewski, Kobieta po poronieniu ma prawo do urlopu macierzyńskiego, „dziennik Gazeta 
Prawna”, 2 lipca 2012 roku.
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łecznego13 w razie choroby i macierzyństwa. Zasiłek ten wypłaca się przez okres 
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego (art. 29 ust. 5 ustawy). Jego wysokość wynosi 100 proc. kwoty stanowiącej 
podstawę wymiaru zasiłku. W przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe (zo-
stało poronione) lub zmarło przed upływem 8 tygodni życia, okres płatności za-
siłku wynosi 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej jednak niż 7 dni od dnia 
zgonu dziecka. Wypłata zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami 
Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego następuje na podstawie do-
wodów określonych w  §  9  rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecz-
nej z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia dowodów stanowiących 
podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w  razie 
choroby i macierzyństwa. Jeżeli pracownicy nie wydano aktu urodzenia dziecka 
z odpowiednią adnotacją, może ona ubiegać się o wypłatę zasiłku chorobowe-
go, przedkładając w tym celu zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności 
do pracy na druku ZUS ZLA.

Rodzice, którzy chcą pochować swoje zmarłe dziecko, mają również pra-
wo do ubiegania się o przyznanie zasiłku pogrzebowego. W tej sytuacji zasiłek 
pogrzebowy będzie przysługiwał z tytułu śmierci dziecka, jeśli było ono człon-
kiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej rentę czy też emeryturę. 
Oznacza to, że wnioskującym o zasiłek pogrzebowy powinien być członek ro-
dziny dziecka, który jest objęty ubezpieczeniem rentowym bądź jest emerytem 
lub rencistą i poniósł koszty pogrzebu. Mogą to więc być na przykład dziadko-
wie, jeśli rodzice nie pracują i nie podlegają z żadnego innego tytułu ubezpie-
czeniu rentowemu. W celu przyznania prawa do zasiłku pogrzebowego osoba, 
wnioskująca o  jego wypłatę, powinna złożyć w  jednostce Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania, wy-
pełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z 12) i dołączyć 
do  niego: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, oryginały rachunków po-
niesionych kosztów pogrzebu (bądź kopie rachunków potwierdzonych przez 
bank, który zatrzymał oryginały), dokumenty potwierdzające stosunek pokre-
wieństwa lub powinowactwa ze  zmarłym dzieckiem, zaświadczenie swojego 
płatnika składek o  podleganiu ubezpieczeniu rentowemu, jeśli nie jest eme-
rytem lub rencistą (np. zaświadczenie pracodawcy ojca, iż został on zgłoszo-
ny do ubezpieczenia rentowego z  tytułu wykonywania umowy o pracę, bądź 

13   Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa (dz. U. 2010 nr 77, poz. 512 ze zm.).
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umowy zlecenia itp.). ZUS powinien dokonać wypłaty zasiłku pogrzebowego 
niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej oko-
liczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku14.

Należy również pamiętać o tym, że rodzice mają prawo do uzyskania wszel-
kich informacji na  temat zdrowia matki i  dziecka, przeprowadzonych badań, 
podawanych leków, możliwych przyczyn poronienia. W związku z powyższym, 
mają prawo do uzyskania pełnej dokumentacji medycznej. Dokumentacja me-
dyczna jest udostępniana na  podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby 
przez niego upoważnionej15.

14   Podstawa prawna ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z funduszu Ubez-
pieczeń społecznych oraz ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
15   Źródło: www.nfz.gov.pl. (24.07.2013) oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pa-
cjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (dz.U. 2009 nr 52 poz. 17 ze zm.). 
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from the Pain of Loss to the hope of Life
the funeral of the stillborn child

The death of a close relative is always associated with the experience of sorrow 
and grief. The intensity and dynamics of grief are not the same in every case. It is 
different when a dying is an elderly person who has lived a fulfilled life than when 
it is a child, who is losing his chance for living his whole life. Particularly traumatic 
is the death of a child in the perinatal period or a loss due to a miscarriage. Parents 
who often eagerly await the birth of a child suddenly have to accept that a  life 
that just begun has unexpectedly ended. This difficult situation gives them a great 
sense of loss, which sometimes involves the whole human person. 

The bereaved often ask about the eternal destiny of their child, who died with-
out baptism, or ask whether there is a possibility of its funeral. There are also diffi-
culties for the family members and friends in establishing correct relations with the 
people experiencing the loss. Lack of proper communication between the relatives 
and medical personnel can often cause even more pain for the mourners.

Various initiatives connected with the idea of organizing a joint funeral for 
the children who died before birth became the inspiration for a broader look 
at  the issue of children who died as a result of a miscarriage. It  is one among 
many such initiatives that take place in Poland, there are for example the “lost 
children” funeral, organized by the Foundation “Nazareth” (Warsaw, 2005) and 
the funeral of the lost children (Koszalin 2011), organized by the social initiative 
“Our forever” (cf. Bishop K. Zadarko).

This publication, entitled From the Pain of Loss to the Hope of Life. The Funeral 
of the Stillborn Child, takes into account the above context, while discussing the 
issue in  philosophical, theological, psychological, pastoral, medical and legal 
terms. From an anthropological point of view it is important first of all to assume 
that every human being deserves respect by  virtue of  his being a  person; the 
respect when he is alive and the respect after his death (cf. P. Kieniewicz). Although 
we  are not able to  “welcome” new human beings because of  their premature 
death, we can, in a funeral ceremony, appropriately say “goodbye” (cf. G. Hołub). 
“It is inalienable right of the family to say goodbye, to mourn and to bury a child” 
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(Pastoral Letter, Let us care for human life, 2008). Since we recognize that human 
life begins at conception, we should consequently bury the bodies of dead people 
even in  the earliest stages of  their life (cf. B. Chazan). The Polish law protects 
such rights (cf. K. Myślińska). At the expressed request of the entitled persons, 
especially the parents, the hospital (health care facility) is required to release the 
child’s body and to issue the death certificate (Regulation of the Minister of Health 
dated 7 December 2001 [Journal of Laws of 2001, No. 153, pos. 1782]). 

Thanks to the liturgical reform of Vatican II, The Roman Missal from 1970 con-
tains a form of the Holy Mass for a funeral for an unbaptized child, for whom the 
parents want to give the sacrament of rebirth. Also, The Code of Canon Law, prom-
ulgated in 1983, excluded the still-born children and those, who have died without 
baptism, from a group of people to be refused the Church burial (cf. M. Ficoń).

Parents who mourn their children that died before their birth are not left 
without hope for their children’s eternal life. The Catechism of  the Catholic 
Church (No. 1261) teaches, that “the great mercy of  God who desires that all 
men should be saved, and Jesus’ tenderness toward children [...] allow us to hope 
that there is a way of salvation for children who have died without Baptism” (see 
M. Machinek, A. Muszala, B. Mierzwiński, H. Sławiński).

We need to remember that a person experiencing grief should not be left alone. 
He or she needs our presence, quiet attention, gesture of support, conversation, 
and prayer. While processing the mourning it is important: to detach from the 
dead, to  accept oneself in  a  new situation, and to  establish relationships with 
other people. For the believer, the Church’s support is  essential. The Church 
helps to  overcome the pain of  loss by  proclaiming the hope of  eternal life 
(cf. J. Dziedzic, U. Dudzik, P. Morciniec).

This publication does not exhaust the chosen topic. It calls for further research, 
not only from the theoretical but also from the empirical dimension. There are still 
open questions that concern the treatment of the fetal children (cf. J. Rudnicki) 
as well as constant search for new causes of losing a child before its birth. There 
are also needed further changes in the approach to the problem of overcoming the 
grief. The articles contained in this book might, in some way, help to overcome the 
pain of loss and to find solace that comes from the hope of salvation.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Historia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaczyna się w tym sa-
mym czasie, co dzieje najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskie-

go. W roku 1397 papież Bonifacy IX erygował Wydział Teologiczny w ramach Stu-
dium Generale. Od tego czasu wydział rozwijał się i  aktywnie działał, zdobywając 
sławę i uznanie środowiska naukowego, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Je-
go funkcjonowanie próbowała przerwać dopiero komunistyczna władza, która jedno-
stronną uchwałą Rady Ministrów w 1954 roku usunęła Wydział Teologiczny z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Decyzja ta nie przerwała jednak jego działalności.

Dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest dynamicznie rozwijającą się uczel-
nią. Nasza oferta dydaktyczna jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi. W ra-

mach pięciu wydziałów wciąż otwieramy nowe kierunki i specjalności dostosowane 
do potrzeb naszych czasów. Nawiązujemy wciąż nowe kontakty z zagranicą. 

Tradycja, w której jesteśmy zakorzenieni, zobowiązuje nas do dbania o wysoką ja-
kość kształcenia oraz podejmowania nowych wyzwań badawczych zgodnie z my-

ślą naszego patrona bł. Jana Pawła II, który podkreślał pozytywną rolę Kościoła w roz-
woju kultury i oświaty oraz przywiązywał wielką wagę do dialogu ze światem nauki. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości Uniwersytet Papieski będzie przyczyniał się do zacho-
wania tożsamości europejskiej poprzez wzmocnienie relacji między sferą nauki i wia-
ry w duchu encykliki Fides et ratio oraz przypominanie o chrześcijańskich korzeniach 
europejskiej kultury.

Studia w Krakowie to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna okazja do kontaktu 
z kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Stanowią dla nich 

szansę duchowego i  intelektualnego rozwoju. Chcemy, aby nasi studenci odnosili 
sukcesy, dlatego oferujemy zajęcia w małych grupach, które sprzyjają dobrym kon-
taktom między studentami i wykładowcami, zapewniając indywidualne podejście 
do każdej osoby. Główną zaletą naszej uczelni jest połączenie atmosfery wiary i tra-
dycji Kościoła katolickiego z nowoczesnym sposobem studiowania.

StUdIa na UnIwerSytecIe

Wydział FilozoFiczny

• filozofia
Wydział Historii 
i dziedzictWa KulturoWego

• historia
• historia sztuki
• muzyka kościelna
• ochrona dóbr kultury

Wydział nauK społecznycH

• dziennikarstwo i komunikacja społeczna
• nauki o rodzinie
• praca socjalna

Wydział teologiczny

• teologia
Wydział teologiczny seKcja W tarnoWie

• teologia
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