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Tomasz z Akwinu uzasadnia aborcję? 

Boy Żeleński wielokrotnie cytował następującą rzekomą wypowiedź św. Augustyna: „Nie 

jest dzieciobójczynią ta, która sprowadza poronienie, zanim dusza wstąpi w ciało (Non est homicida, 

qui abortum procurat, antequam anima corpori sit infusa)”. Że jest to wypowiedź czysto apokryficzna, 

por. Jacek Salij, Dawni chrześcijanie wobec zabijania płodu (w książce „Pytania nieobojetne”) 

 

podobnie jak z rzekomym cytatem św. Augustyna w necie krąży cytat niby to św. Tomasza: 

"Aborcja nie jest grzechem zabójstwa dopóki płód nie został obdarzony duszą" - szukam i 

szukam w tekstach źródłowych i takiego cytatu nie znalazłam. Skąd zwolennicy aborcji go wzięli? 

 

1) W internecie mamy świetnie opracowane Dzieła wszystkie św. Tomasza 

http://www.corpusthomisticum.org/ 

Radzę nacisnąć Index Thomisticus – i jeżeli zna Pani łacinę albo z pomocą kogoś, kto ją zna – 

szukać tej rzekomej wypowiedzi św. Tomasza. Zapewniam Panią, że jej Pani nie znajdzie. 

 

2) W wywiadzie pt. Czym nad grube ciało duch jest szlachetniejszy?, jakiego udzieliłem 

miesięcznikowi Znak 2009 nr 1 s. 50-63 postawiono mi następujące pytanie: 

U świętego Tomasza w Summie Teologicznej dusza tchnięta w człowieka podlega przemianom. Ze 

zwierzęcej w roślinną, a następnie w duchową, rozumną. Odbywa się to w czasie. Są fragmenty, w których mówi 

się nawet, że duszy kobiecej zajmuje to trochę więcej czasu niż męskiej… 

 Dałem następującą odpowiedź (teraz ją nieco rozszerzam): 

Niech Panowie pokażą mi teksty, gdzie Tomasz coś takiego twierdził. Mnie się udało znaleźć 

jedną jedyną kompletnie marginalną wypowiedź w jego młodzieńczym Komentarzu do Sentencji 

Piotra Lombarda, z której wynika, że Tomasz liczył się z tezą Arystotelesa, jakoby animacja 

(uczłowieczenie) ludzkiego płodu dokonywała się w 40 dni po poczęciu. Temat aborcji w tej 

wypowiedzi w ogóle się nie pojawia. Natomiast w Sumie Teologicznej nawet problemu animacji 

ludzkiego płodu św. Tomasz nie podejmuje. W czasie polemik związanych ze sporem wokół 

aborcji fałszywie rozdmuchano ten argument, fałszywie oparty na wspomnianej kompletnie 

marginalnej wypowiedzi z jego młodzieńczego Komentarza do Sentencji Piotra Lombarda. 

 

3) Gruntownie problem ten opracował Krzysztof  Wojcieszek w swojej drukowanej rozprawie 

doktorskiej pt. Stworzony i zrodzony. Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w 

poglądach świętego Tomasza z Akwinu, Warszawa 2000 Oficyna Wydawnicza NAVO. 

 

 

 

http://www.corpusthomisticum.org/
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Mit, jakoby Stolica Apostolska zakazywała sekcji zwłok 

Mit ten (i parę innych) powtórzony w: Adam Szostkiewicz i Paweł Walewski, Kościół i 

medycyna, Polityka 14 lutego 2008 

 

 

Mit ten kompetentnie i ze skrupulatną dbałością o faktografię zdemaskowała 

amerykańska wykładowczyni historii nauki na Uniwersytecie Harvarda, Katharine Park (w: 

Wyrok na Galileusza i inne mity o nauce i religii, red. Ronald L. Numbers, Warszawa 2010 

s.67-75). 

. Wprowadził go do naszej współczesnej świadomości – dopiero w roku 1896 – Andrew 

Dickson White, autor tendencyjnej monografii pt. Historia wojen nauki z teologią. Według tego mitu, 

Kościół średniowieczny okazywał nieustępliwą wrogość badaniom anatomicznym za pomocą 

sekcji zwłok. Szczytowym wyrazem tej postawy miała być wydana w roku 1299 bulla papieża 

Bonifacego  VIII, stanowczo zakazująca takich badań. Nieliczni śmiałkowie, którzy odważyli się 

łamać ten zakaz i jednak po kryjomu badania anatomiczne prowadzili – m.in. Leonardo da Vinci 

oraz autor wydanego w roku 1543 dzieła pt. O budowie ciała ludzkiego, Andreas Vesalius – wiele 

ryzykowali. 

Prawda jest taka, że bulla Bonifacego VIII w ogóle nie dotyczyła sekcji zwłok, ale 

piętnowała barbarzyński zwyczaj, który pojawił się w okresie wojen krzyżowych, gotowania 

zwłok w celu oddzielenia ciała od kości, ażeby je przewieźć w celu pochowania ich w stronach 

rodzinnych zmarłego. „W rzeczywistości – pisze Katharine Park – sekcje zwłok zarówno 

zalecano, jak wykonywano na wielu późnośredniowiecznych uniwersytetach”. Owszem, 

anatomowie mieli kłopoty z uzyskaniem zwłok potrzebnych do badań. Zazwyczaj wykorzystywali 

do tego ciała straconych przestępców. Zdarzało się jednak, ze wykradali świeżo pogrzebane ciała 

z grobów, a to, oczywiście, narażało ich na konflikt z prawem zarówno świeckim, jak kościelnym. 

Nie znamy jednak ani jednego przypadku – twierdzi K. Park – żeby jakiś anatom został 

ukarany za wykonywanie sekcji. Vesalius miał kłopoty z prawem z innego powodu, mianowicie 

oskarżono go o to, że zaczął wykonywać sekcję ciała kobiety, która, jak się okazało, nie umarła. 

Natomiast Leonardo da Vinci mógł sekcję zwłok dokonywać tylko potajemnie, bo był artystą i 

nie miał wymaganych do tego uprawnień medycznych. 
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Kościół wobec dzieła Kopernika 

Główne założenia swojej teorii Kopernik przedstawił na wiele lat przed drukiem O 

obrotach ciał niebieskich (1543), w opublikowanej w roku 1512 broszurze pt. Niewielki komentarz 

Mikołaja Kopernika na temat jego hipotez dotyczących ruchu ciał niebieskich. Toteż teoria ta budziła 

ogromne zainteresowanie na długo przed rokiem 1543 i wielu ludzi Kościoła nalegało na 

genialnego astronoma, aby nie ociągał się z wydaniem dawno zapowiedzianego dzieła. 

Ostatecznie przekonał go do tego biskup warmiński, Thiedmann Giese. Zapotrzebowanie na 

porządną astronomię brało się m. in. stąd, że w tamtych czasach żywo dyskutowano na temat 

potrzeby reformy kalendarza, którą w końcu przeprowadził papież Grzegorz XIII w roku 1582. 

Dlaczego Kopernikowi nie śpieszyło się z wydaniem swojego opus vitae? On sam 

wymawiał się tym, że dzieło jest wciąż jeszcze niedopracowane. Jednak główny (jak się wydaje) 

tego powód wyjawił w liście dedykującym dzieło papieżowi. Mianowicie „Kopernik obawiał się 

tego, iż jego dzieło zostanie źle zrozumiane i wyśmiane. W owych czasach astronomia, pośród 

wszystkich innych nauk naturalnych, była nauką najbardziej studiowaną. Stąd też każda osoba 

wykształcona, filozof, teolog, medyk czy też astrolog uważała się za eksperta w sprawach 

dotyczących sfer niebieskich. Kopernik obawiał się, że owa liczna rzesza <znawców> 

przedmiotu… <zmusiłaby go gwizdami do opuszczenia sceny>, jak pisze astronom w liście do 

papieża Pawła III”1. 

W związku z procesem Galileusza, w roku 1616, a więc 73 lata po wydrukowaniu, dzieło 

Kopernika zostało wpisane na indeks ksiąg zakazanych. Chociaż był to fakt godzien 

pożałowania, jest zwyczajną nadinterpretacją twierdzić, jakoby zostało ono potępione przez 

Kościół. Na indeks wpisywano wówczas trzy kategorie książek. Najłagodniejszą sankcją było 

„zawieszenie do czasu wprowadzenia poprawek” (suspensum donec corrigatur). Książki drugiej 

kategorii traktowano jako zakazane (prohibita), wreszcie najsurowszą sankcję otrzymywały książki 

potępione (damnata). Otóż dzieło Kopernika otrzymało tę sankcję pierwszą, najłagodniejszą. 

Dekret wpisujący na indeks domagał się, żeby teoria heliocentryczna przedstawiona była w 

książce jako hipoteza, a nie jako przedstawienie stanu faktycznego2. Krótko mówiąc, choć to 

sprawa dla katolika ogromnie przykra, nie ma wątpliwości co do tego, że dzieło Kopernika nie 

było nigdy książką zakazaną ani potępioną.  

 

 

                                                 
1 Tadeusz Sierotowicz, Mikołaj Kopernik, Kraków 2001 s. 36.  
2 Por. Edmund Piszcz, Kościół wobec systemu kopernikańskiego – sprawa umieszczenia dzieła „De revolutionibus” na indeksie, 
Studia pelplińskie 1973 numer specjalny, s.49-59. Por. ponadto: T. Pawluk, Na marginesie klauzuli kościelnego urzędu 
cenzorskiego dotyczącej dzieła Mikołaja Kopernika, Studia Warmińskie 9/1972, s. 231–259; tenże, Niektóre aspekty 
negatywnego ustosunkowania się kościelnego urzędu cenzorskiego do dzieła Mikołaja Kopernika, Prawo Kanoniczne 16/1973, nr 
3–4, s. 7–26. 
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Prof. Jan Chroboczek, O obrotach wokół Kopernika, Polityka nr 50 / 2010 (z 11 grudnia) s. 63-

65: „Niechęć Kopernika do farby drukarskiej mogła mieć poważne konsekwencje; 

niewydrukowany manuskrypt mógł łatwo zaginąć i dzieło znikłoby na zawsze. Kiedy astronom 

zbliżał się do siedemdziesiątki, wielu uczonych dostojników Kościoła nalegało, aby czcigodny 

starzec oddał wreszcie swą pracę do druku. Dlaczego Kopernik nie chciał tego zrobić? Pytanie 

takie zadawało sobie wielu biografów astronoma. Wymienia się tu zwykle obawę przed reakcją 

Kościoła, wspomina proces Galileusza, Indeks Ksiąg Zakazanych, itd. jest to jednak 

nieporozumienie; proces Galileusza odbył się prawie wiek później, <De Revolutionibus> dostało 

się na indeks w 1615 r., ponad 70 lat po wydaniu książki, a wszystko to działo się w okresie 

kontrreformacji. W XVI w. Kościół nie interesował się tak bardzo problemami 

kosmologicznymi, mając na głowie Lutra i heretyków. Europa była jeszcze w miarę tolerancyjna, 

mimo postępującej polaryzacji katolicyzm-luteranizm” 

 

 

 

 Bolesław Przybyszewski, Chrystocentryzm w „Sądzie Ostatecznym” Michała Anioła, 

Analecta Cracoviensia 4 (1972) s.379-407. Monumentalny fresk, odsłonięty w 1541, dwa lata 

przed wydrukowaniem dzieła Kopernika, wykorzystuje kopernikańską wizję układu 

słonecznego do przedstawienia Chrystusa jako Słońca ogarniającego wszechstworzenie, 

wprowadzającego w ruch wszystko co dobre i przyciągającego do siebie wszystkich, którzy 

mają być zbawieni.  
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Czy Kościół zakazywał czytania Pisma Świętego? 

z książki: Jacek Salij, Tajemnice Biblii 

 

Najpierw przedstawię suche fakty, potem spróbuję się do nich ustosunkować. Otóż w 

ciągu pierwszych szesnastu wieków historii Kościoła nie notujemy ani jednego wypadku 

ograniczania wiernym dostępu do Pisma Świętego. W każdym razie, mimo usilnych poszukiwań 

nie udało mi się takiego faktu stwierdzić.  

Jedynym dokumentem, o którym w związku ze sformułowanym w tytule pytaniem trzeba 

wspomnieć, jest list papieża Innocentego III z 12 lipca 1199 do mieszczan w Metz, zakazujący 

potajemnych spotkań biblijnych, które odbywały się w atmosferze zdecydowanie antykatolickiej. 

„Chociaż bowiem – pisze Innocenty III – pragnienie rozumienia Pisma Świętego oraz 

nawoływanie do jego studiowania nie zasługuje na naganę, ale raczej na pochwałę, w tym jednak 

wypadku słusznym jest skarcić tych ludzi, którzy zwołują takie tajne spotkania, uzurpują sobie 

urząd kaznodziejski, wyśmiewają nieuctwo księży oraz gardzą wspólnotą z tymi, co do nich nie 

przystali. Bóg przecież tak bardzo nienawidzi czynów ciemności, że rozkazał: Co wam mówię w 

ciemności, opowiadajcie w świetle”.  

Pierwszym natomiast dokumentem kościelnym, w którym rzeczywiście ograniczono 

dostęp do Pisma Świętego, była konstytucja Piusa IV Dominici gregis custodiae z 24 marca 1564. 

Zakazano w niej korzystać z niekatolickich wydań Pisma Świętego, zaś na korzystanie z 

katolickich przekładów na języki nowożytne wierni winni uzyskać zgodę proboszcza lub 

spowiednika. „Doświadczenie bowiem wykazało – tłumaczy Pius IV – że jeśli Biblia jest 

dostępna w języku ludowym wszystkim bez różnicy, powstaje stąd wskutek ludzkiej 

lekkomyślności więcej szkody niż pożytku”.  

Dopiero Benedykt XIV, w konstytucji Sollicita ac provida z 9 lipca 1753, zniósł jakiekolwiek 

ograniczenia w korzystaniu z katolickich wydań Pisma Świętego. Dodajmy – co jest bardzo ważne 

ze względu na powszechną niegdyś znajomość łaciny w warstwach oświeconych – że nigdy nie 

ograniczano korzystania z Biblii w językach oryginalnych ani w przekładzie łacińskim.  

A swoją drogą jest rzeczą ciekawą, na ile wspomniane wyżej ograniczenie – według litery 

prawa obowiązujące prawie dwa stulecia – w praktyce było respektowane. Trzymam w ręku 

Nowy Testament w przekładzie ks. Wujka, wydany w roku 1593 (rzecz stosunkowo łatwo 

dostępna, gdyż w roku 1966 książkę tę reprintowano w dość wysokim nakładzie) i nie widzę we 

wstępie żadnego pouczenia o konieczności uzyskania zgody władzy duchownej na korzystanie z 

tej książki. Trzeba jednak powiedzieć jasno, że nawet gdyby badania historyczne wykazały, że 

ograniczenie w korzystaniu z katolickich nawet wydań Pisma Świętego było prawem czysto 

papierowym, ogólny duch panujący wówczas w Kościele katolickim nie sprzyjał rozwojowi 

bezpośredniego kontaktu z Biblią.  
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Nie śpieszmy się jednak z sądem potępiającym ani z biciem się w piersi w imieniu naszych 

ojców w wierze. Nie podejmujmy zbyt łatwo starych antykatolickich zarzutów, jakoby Kościół 

nie puszczał swoich owieczek na soczyste pastwiska słowa Bożego. Starajmy się raczej 

obiektywnie wniknąć w powody takiego – rzeczywiście zdumiewającego nas dzisiaj – stanowiska 

Kościoła.  

Sporo na ten temat można dowiedzieć się ze wspomnianego wstępu, jakim ks. Jakub 

Wujek poprzedził swój przekład Nowego Testamentu. Ubolewa on, że wydana przez kalwinistów 

Biblia brzeska „jest błędów i kacerstwa pełna, a zwłaszcza w annotacyjach abo w wykładziech na 

kraju położonych”; z kolei arianie „zganiwszy Bibliją brzeską i omyłki jej niemałe pokazawszy, 

wydali drugą w Nieświeżu jeszcze gorszą”.  

Żeby nie być gołosłownym, ks. Wujek podaje przykłady świętokradzkich ingerencji w 

sam nawet święty tekst. Wyróżniał się w tym zwłaszcza przekład Szymona Budnego: „Heretycy 

ku potwierdzeniu swych błędów najwięcej te miejsca psują i fałszują, które baczą, że im są 

przeciwne. Bo prze cóż inszego Budny uczynił to, czego się żaden inszy przed nim ważyć nie 

śmiał, że z tekstu Pisma św. niemało słów, które go kłuły w oczy, wyrzucił? Przez co, mówię, z 

ewanjelijej Łukasza św. (3,23) z onego wiersza: <Będąc jako mniemano syn Józefów> te dwie 

słowie: <jako mniemano> ważył się wyskrobać i wymazać? Jedno, iż to było nazbyt jasne 

świadectwo przeciw onemu bluźnierstwu jego, którym bluźni mówiąc, że Pan Chrystus był nie 

mniemanym, ale własnym synem Józefowym i z własnego nasienia Józefowego? Prze co inszego 

nie może temu wierzyć, żeby ewanjelista napisał one słowa: <Czyniąc się równym Bogu> (J 

5,18), jedno iż wierzyć nie chce, że Pan Chrystus jest Bogu Ojcu równy, chocia o tym nie tylko 

Jan św. ale i Paweł św. (Flp 2,6) jawnie świadczy? Prze co inszego z onego tekstu: <Który jest 

nade wszystkim Bóg błogosławiony na wieki> (Rz 9,5) wymazuje to słowo: <Bóg>, jedno iż nie 

wierzy, żeby Pan Chrystus był tymże Bogiem nawyższym co i Ociec?”  

Przyznajmy, że nie chodzi tu o sprawy dla wiary błahe. W szczegółowych uwagach, jakimi 

ks. Wujek zaopatruje tekst swego przekładu, znajdziemy mnóstwo pretensji pod adresem 

niekatolickich wydań Biblii o nadużywanie słowa Bożego dla poparcia swoich doktryn. Nie 

wszystkie te pretensje są oczywiście słuszne, ale bardzo często ks. Wujek ma niestety rację. 

Zwraca uwagę to, że sporo tych zastrzeżeń dotyczy nie tylko adnotacji, ale samego świętego 

tekstu. Weźmy przykład stosunkowo mało ważny, ale znamienny dla tamtej epoki. Wiersz z 

Dziejów Apostolskich 1,14 ks. Wujek tłumaczy następująco: Apostołowie „trwali jednomyślnie 

na modlitwie z niewiastami i z Marią matką Jezusową i z bracią Jego” – i najsłuszniej w świecie 

krytykuje w adnotacji przekład zarówno Biblii brzeskiej, jak Budnego, że dla polemiki 

antycelibatowej ujednoznaczniono „niewiasty” na „żony”.  

I ostatni już cytat ze wstępu ks. Wujka: „Opuszczam one ich prophanas vocum novitates, 

sprośne słów nowości kiedy miasto krztu – nurzanie abo ponurzanie; miasto krzciciela – ponurzyciela; 

miasto chrześcijanina – chrystyjanina; miasto kapłana – ofiarnika abo ofiarownika; miasto pokuty – 

upamiętanie abo pokajanie; miasto kościoła – zbór; miasto bożnice – zgromadzenie abo szkołę; miasto 
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doktorów żydowskich – księża abo zakonniki; miasto kielicha – czaszę abo kubek i inne tym podobne 

terminy starym chrześcijanom niesłychane wnoszą, aby z Kościołem katolickim zgoła nie 

spólnego nie mieli”.  

Krótko mówiąc, mentalność ówczesnych pasterzy Kościoła, którzy zdecydowali się ograniczać 

pozaliturgiczny kontakt bezpośredni z Pismem Świętym, przypomina postawę współczesnych 

specjalistów od spraw żywności, którzy wydają zakazy uprawiania warzyw przy ruchliwych 

szosach oraz w pobliżu zakładów chemicznych. Zdają sobie oni doskonale sprawę z tego, jaką 

wartość dla zdrowia ma jedzenie marchewki, chodzi im jednak o to, żeby ludzie nie jedli 

marchewki skażonej.  

O tym zaś, że w pewnych okolicznościach nawet czytanie Pisma Świętego może 

człowiekowi nie wyjść na zdrowie, wiemy nie skądinąd, tylko z samego Pisma Świętego. W 

Drugim Liście św. Piotra (3,16) znajduje się następująca uwaga na temat listów Pawłowych: 

„Pewne sprawy są w nich trudne do zrozumienia, którym ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni 

zadają tortury tak samo, jak i innym Pismom, na własną swoją zgubę”.  

W pismach Ojców Kościoła znajdziemy mnóstwo przestróg, wypowiedzianych w tym 

samym duchu. „Dlaczego w samym nawet świetle szukamy ciemności i śmierci? – woła św. 

Ambroży (+397) – Pismo Święte podsuwa myśl o zbawieniu, pachnie ono wonią życia, abyś 

czytając ocenił jego zalety, abyś nie narażał się na nieszczęśliwy upadek. Człowieku! Czytaj je z 

prostotą! Nie kop sobie sam grobu jako zły tłumacz!”3.  

 

 

                                                 
3 Św. Ambroży, Hexaemeron (1,8,30), tłum. Władysław Szołdrski, Warszawa 1969 s.54. 



 9 

 

 „Kościół zaciekle walczył ze szczepionkami” 

Mitowi poświęcony jest rozdział 14 książki Wyrok na Galileusza i inne mity o nauce i religii, 

red. Ronald L. Numbers, Warszawa 2010 

 

Historia szczepień ochronnych zaczęła się w Europie późno, dopiero w roku 1796, kiedy 

to angielski lekarz Edward Jenner zaczął za pomocą wydzieliny z chorych na krowią ospę 

zwierząt uodparniać ludzi na ospę prawdziwą. Począwszy od tamtego czasu aż po dzień dzisiejszy 

Stolica Apostolska (ani zresztą żaden katolicki biskup) ani razu nie wypowiadała się krytycznie na 

temat szczepień ochronnych. Mimo to raz po raz słyszy się fałszywy zarzut że „Kościół zaciekle 

walczył ze szczepionkami”.  

Owszem, sama idea wszczepiania ludziom jakiejś substancji ze zwierząt budziła 

początkowo różne zastrzeżenia, zresztą również wśród samych lekarzy. Obawiano się, że ludzie 

szczepieni przeciwko ospie, a zwłaszcza dzieci mogą ulec infekcji odzwierzęcej. Kiedy zaś 

szczepionkę zaczęto uzyskiwać od ludzi, którzy zaszczepieni byli wcześniej, lękano się 

przenoszenia w ten sposób innych niż ospa chorób zakaźnych. W krajach anglosaskich, 

szczególnie wielki opór wzbudziło wprowadzenie przymusu szczepień, połączonego z groźbą 

kary więzienia lub grzywny dla rodziców, którzy zaniedbali zaszczepienia swoich dzieci. 

W internecie znajduje się ciekawy artykuł pt. Niezwykłe przygody ruchów antyszczepionkowych 

na początku. 

Trudno się dziwić, że w tej atmosferze formułowano również jakieś zarzuty religijne. 

Zapewne formułowali je również jacyś katolicy i jacyś katoliccy księża. Ponieważ jednak ruchy 

antyszczepieniowe ogarnęły głównie kraje anglosaskie, jest czymś zrozumiałym, że religijne 

zastrzeżenia wobec szczepień pochodziły przede wszystkim od protestantów. Mimo to właśnie 

katolicy – zwłaszcza katoliccy księża i w ogóle Kościół katolicki – są dziś oskarżani o 

dogmatyczne niezrozumienie dla dobrodziejstwa szczepień ochronnych. Bardzo możliwe, że 

jeżeli z czasem świadkowie Jehowy zrezygnują ze swojego sprzeciwu wobec transfuzji krwi, już 

wkrótce potem właśnie Kościół katolicki będzie oskarżany o to, że przez wieki zaciekle 

sprzeciwiał się tego rodzaju terapii. 
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Mit, jakoby Kościół sprzeciwiał się uśmierzaniu bólów porodowych 

 

 Przysłowie powiada, że kto chce psa uderzyć, ten zawsze jakiś kij znajdzie. Jednak 

zarzucać Kościołowi, że „zaciekle walczył” z środkami przeciwbólowymi, a zwłaszcza z 

uśmierzaniem bólów porodowych porównać można chyba tylko z szukaniem kija na bezdrzewnej 

pustyni. 

Ale przypomnijmy fakty. Pierwsze odnotowane przez historię znieczulenie podczas 

porodu zastosował w Edynburgu w roku 1846 wybitny szkocki położnik, James Young Simpson. 

Już w roku następnym opublikował on broszurę pt. Odpowiedź na zarzuty natury religijnej wysuwane 

przeciwko stosowaniu środków znieczulających w położnictwie i w chirurgii.  

R.B. Schoepflin, autor tekstu demaskującego mit, jakoby Kościół potępiał uśmierzanie 

bólów porodowych (Wyrok na Galileusza i inne mity o nauce i religii, red. Ronald L. Numbers, 

Warszawa 2010 s.171-180), twierdzi, że „broszura była skierowana głównie do środowiska 

medycznego (...) i została napisana po to, by uprzedzić zastrzeżenia, które w rzeczywistości się 

nie pojawiły, natomiast późniejsi komentatorzy błędnie interpretowali jej opublikowanie jako 

dowód na nieistniejącą opozycję”.  

Schoepflin przytacza wypowiedź samego J.Y. Simpsona, że w Edynburgu „kilku z grona 

duchownych przez pewien czas przyłączało się do głosów sprzeciwiających się nowej praktyce, 

ale w połowie 1848 roku nie spotykała się ona już z żadnymi zarzutami, ponieważ zarówno te o 

charakterze religijnym, jak i inne przestano formułować”. W połowie 1848 roku! – zatem w 

półtora roku po pierwszym zastosowaniu znieczulenia. Nawet jeśli Simpson oceniał sytuację z 

nadmiernym optymizmem, to ten jego optymizm musiał mieć przecież jakieś podstawy w 

rzeczywistości. 

Tak czy inaczej, nie ma żadnych wydanych przez Kościół katolicki ani przez jakiś inny 

Kościół chrześcijański oficjalnych dokumentów, sprzeciwiających się rozwojowi anestezjologii. 

Mimo to raz po raz ktoś twierdzi fałszywie, jakoby Kościół był przeciwny uśmierzaniu bólu, a 

zwłaszcza bólów porodowych. 

Warto może tu odnotować piękny tekst papieża Piusa XII z 24 lutego 1957 roku - 

zawierający odpowiedź na pytanie, czy wolno stosować środki przeciwbólowe w sytuacji, 

kiedy pośrednio mogą one przyczynić się do przyspieszenia śmierci pacjenta. Papież – 

przypomniawszy, że nie wolno używać środków przeciwbólowych wbrew wyraźnej woli 

człowieka cierpiącego, podobnie jak czymś bezwzględnie niegodziwym jest celowe jego 

uśmiercenie – odpowiada, że nie narusza porządku moralnego korzystanie z środków 

uśmierzających ból również w sytuacji, kiedy można się spodziewać ich niekorzystnego wpływu 

na zdrowie. 
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A jednak „zacofany” Kościół miał rację! 

Wielu ludzi widzi w sprzeciwie Kościoła wobec starań o dziecko metodą zapłodnienia in 

vitro przejaw zacofania i nienadążania za postępem. Dokładnie tak samo oskarżano Kościół o 

ciasny konserwatyzm i obskurantyzm, kiedy stanowczo sprzeciwiał się ustawom na rzecz 

eugenicznej sterylizacji (m.in. w encyklice Casti connubii papieża Piusa XI).  

Przypomnijmy: Począwszy od roku 1907 kolejne stany USA wprowadzają ustawy, 

ograniczające możliwość zawarcia małżeństwa przez „jednostki małowartościowe” oraz 

dopuszczające przymusową sterylizację osób, które „nie powinny mieć dzieci”. W Europie 

przykład dała Szwecja, której parlament (jednogłośnie!) już w r. 1915 wprowadził „zakaz 

małżeństwa dla obłąkanych, epileptyków i cierpiących na choroby weneryczne” oraz zalecenie 

sterylizowania takich osób. W ślad za nią poszło szereg krajów następnych. Ta nieludzka moda 

była w oczach ówczesnych środowisk oświeconych wymogiem postępu, przejawem rzetelnej 

troski o zdrowe społeczeństwo. 

Spróbujmy sobie wyobrazić, jak bezbrzeżnie zacofany musiał się wydawać tym 

środowiskom Kościół katolicki, który stanowczo się sprzeciwiał tym „oczywiście słusznym” 

wysiłkom na rzecz zdrowia społecznego. Kiedy w roku 1997 Szwedzi podjęli próbę ujawnienia 

bezmiaru krzywd, jakie wyrządzono pod osłoną tych ustaw, światowa opinia doznała szoku. 

Natomiast my, katolicy, mogliśmy być dumni, że Stolica Apostolska oraz wielu katolickich 

biskupów wielokrotnie przeciw tym niegodziwym ustawom protestowało. 

 Owszem, przez całe lata Kościół musiał znosić szyderstwa i potępienia z powodu swojej 

niezgody na przyjmowane przez ówczesny „cywilizowany” świat rozwiązania eugeniczne. Ale 

warto było! „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości” (Mt 5,10). 
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Inkwizycja 

 

Dlaczego Jan Paweł II – 12  marca 2000 w Dniu Przebaczenia, kiedy w bazylice św. 

Piotra wyznawał winy Kościoła, a zarazem wołał: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – nie 

wspomniał o inkwizycji? Mówił tylko ogólnie: 

 

Dziękując Bogu za „wspaniałe żniwo świętości, zapału misyjnego, całkowicie 

bezinteresownej służby Chrystusowi i bliźniemu, nie możemy zarazem nie uznać różnych form 

niewierności Ewangelii, jakiej dopuścili się niektórzy nasi bracia, zwłaszcza w drugim tysiącleciu. 

Prosimy o przebaczenie za podziały, jakie nastąpiły wśród chrześcijan, za przemoc, jaką niektórzy 

z nich stosowali w służbie prawdy, oraz za postawy nieufności i wrogości, przyjmowane nieraz 

wobec wyznawców innych religii. 

Tym bardziej też winniśmy wyznać, że jako chrześcijanie ponosimy odpowiedzialność za 

zło występujące dzisiaj. W obliczu ateizmu, obojętności religijnej, laicyzacji, relatywizmu 

etycznego, lamania prawa do życia, niewrażliwości na ubóstwo wielu krajów musimy zadawać 

sobie pytanie, w jakiej mierze i my ponosimy odpowiedzialność. 

 

Pamięć i pojednanie. Kościół i winy przeszłości. Dokument Międzynarodowej Komisji 

Teologicznej 2000, rozdz. 4: „Określenie przeszłych win, które należy uznać, zakłada 

przede wszystkim poprawny sąd historyczny, który stanowi także podstawę oceny 

teologicznej (...) Odnosząc się do historyczno-teologicznej oceny Inkwizycji, Jan Paweł 

II stwierdził: <Urząd Nauczycielski Kościoła nie może oczywiście podjąć aktu o 

charakterze etycznym, jakim jest prośba o przebaczenie, bez uprzedniego poprawnego 

zapoznania się z sytuacją owego czasu. Jednak nie może oprzeć się na obrazach z 

przeszłości przekazywanych przez opinię publiczną, gdyż często są one obciążone 

gorącymi emocjami, które przeszkadzają w spokojnej i obiektywnej diagnozie (...) 

Dlatego właśnie pierwszy krok polega na analizie dokonanej przez historyków, których 

nie prosi się o ocenę o charakterze etycznym, przekraczającą ich kompetencję, ale o 

udzielenie pomocy w możliwie jak najpełniejszej rekonstrukcji wydarzeń, zwyczajów, 

mentalności, w świetle kontekstu historycznego danej epoki”. 
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Krucjaty 

 

Twórca czarnej legendy krucjat Walter Scott (1771-1832). W powieści Talizman (1825), 

poświęconej trzeciej krucjacie stworzył trzy typy bohaterów. „Katolik był tam żądnym krwi 

rycerzem i fanatykiem, prawosławny – ofiarą dwóch potęg, a muzułmanin – intelektualistą, wręcz 

XIX-wiecznym dżentelmenem” – Tomasz Gałuszka, W drodze 2014 nr 10. 

 

 Cécile Morrisson, Krucjaty, Wydawnictwo Agade, Wwa 1997  

 Jonathan Rile-Smith, Krucjaty. Historia, Wydawnictwo W drodze 2008 ss. 389. 

 Jonathan Philips, Czwarta krucjata i zdobycie Konstantynopola – książka wychwalona w: 

First Things 2006 nr 1 s69n 

 T. F. Madden, „Historia wypraw krzyżowych. Nowe ujęcie”, tłum. A. Czwojdrak, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008; Thomas F. Madden, Mity na 

temat krucjat, Fronda 2004 nr 33 s.160-169. 

 datowana na rok 1212 krucjata dziecięca była mitem. Mitowi ostateczny kształt nadał dopiero 

w połowie XIX wieku Friedrich Schlosser, w swojej Weltgeschichte fuer das deutsche Volk. 

Tematowi temu – już przedtem podejmowanemu przez różnych historyków poświęcił całą 

rozprawę G. Dickson (The Children’s Crusade. Medieval history, modern mythhistory, Basingstoke 

2008). Okazuje się, że dzieło Schlossera było podstawowym źródłem dla Jerzego 

Andrzejewskiego, kiedy pisał Bramy raju. 

 Antonio Socci, Wojna przeciw Jezusowi Kraków 2012 s. 76: „Alfred Rosenberg [zbrodniarz 

hitlerowski, w książce Mit XX wieku] zżyma się również na <absurdalne wyprawy krzyżowe>, 

kiedy to <za sprawą żądnego władzy chrześcijaństwa popłynęły rzeki krwi>, i obciąża 

Kościół odpowiedzialnością za <dziewięć milionów zmasakrowanych heretyków> (dziewięć 

milionów! Wszelki komentarz jest zbędny). Stwierdza ponadto: <Papiestwo (...) zbudowało 

swą potęgę, ujarzmiając dusze i prowadząc do rasowego rozkładu narodów, zwłaszcza zaś 

narodów germańskich; odkąd, po Soborze Trydenckim, jezuityzm urósł w siłę, Rzym jeszcze 

bardziej uzależnił się od ras niższego gatunku, a jednocześnie stał się trupio sztywny”.  

 


