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Początek jest na początku
(zamiast Wstępu)

To było bez mała czterdzieści lat temu. Kilka dni po obronie rozprawy doktorskiej
poświęconej sytuacji nasciturusa w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeden
z profesorów zagadnął mnie o definicję ludzkiego życia. Z tego, co pamiętam,
odpowiedziałem mniej więcej tak:
Życie jest niepojętym, nie do opisania zjawiskiem. Musiałbym być niezdrów na umyśle,
aby podjąć próbę jego zdefiniowania. Wiem jednak, że posiada, dopóki istnieje, cechę
kontinuum. To, że żyjemy oznacza, że od najmniej setek tysięcy lat życie, które jest w nas,
nigdy nie ustało, choć prawie wszyscy nasi przodkowie wymarli. A osobnicze życie? Życie
tylko pana i tylko moje? Ono rozpoczęło się oczywiście na początku naszego życia. To nie
jest blef z mojej strony. Nie znam żadnej innej chwili, którą można tu wskazać niż chwila
poczęcia.
Byłem wówczas niewierzącym, ale dzisiaj nie musiałbym do tej wypowiedzi
czegokolwiek dodawać. Jasne też było i jest dla mnie, że życie człowieka winno być
chronione od początku do końca.
Zapewne setki razy wysłuchiwałem albo czytałem argumenty tych, którzy uważali, że
życie nienarodzonego człowieka wolno unicestwić, choć zawsze nazywali to posługując się
różnorakimi eufemizmami. Pod koniec własnego życia jestem ich twierdzeniami już tylko
znużony. Żadnego z ich uzasadnień nigdy nie uznałem za usprawiedliwione. Tak jak nigdy
nie dopuściłbym, aby zabijano urodzonego człowieka z powodu jego niepełnosprawności czy
poczęcia wskutek gwałtu. Nawet w takiej, przecież dla ojca czworga dzieci, który z nimi
przemierzał pustynie i oceany, wcale niewyimaginowanej sytuacji, gdy trzeba byłoby
wybierać między życiem Marysi, Zosi, Piotrka, Janka a własnym. Wcale z tego nie wynika,
że jestem bohaterem. Przeciwnie, przemawia przez mnie także egoizm. Życie z traumą „życia
kosztem życia własnego dziecka” wydaje mi się psychicznie nie do udźwignięcia.
5

* * *
Organizując konferencję „Nasciturus pro iam nato habetur…” zabiegałem, aby skupiła
badaczy prawa, którzy tak czy inaczej oddani są lub bliscy idei ochrony dziecka poczętego
i jego brzemiennej matki. Nie do końca udało się. Ale jeśli Pan Bóg z tym (i nie tylko z tym)
wytrzymuje, dopóki nam – jak śpiewał Bułat Okudżawa – „ziemia kręci się”, cóż mnie
narzekać, tym bardziej sobaczyć. Zwłaszcza, że potem, podczas powstawania tej książki, tak
się złożyło bez czyjejkolwiek zasługi, że chyba nie jest ona miejscem etycznego rozdarcia,
niekonsekwencji.
* * *
Nie powstałaby ta monografia, gdyby nie żmudna praca Basi Bernfeld.
Wydajemy ją i w świat puszczamy bez grosza dotacji. Ma to swoje dobre i złe strony.
Z dobrych przede wszystkim tę, że nie musimy się użerać z obcymi edytorami oraz
uwzględniać – jak to na początku tego roku okazało się w związku z edycją pewnego
prawniczego podręcznika – ich ideologicznych preferencji. Do złych (ale bez przesady!)
należy widoczna, umiarkowana troska o edytorski sztafaż. Jeśli znajdziecie niedostatki, np.
w korekcie, wińcie za to nie nas, ale autorów. A wśród autorów również Basię i mnie.

Jacek Mazurkiewicz
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