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PRAWNO-SPOŁECZNE ASPEKTY ZABÓJSTW DZIECI NARODZONYCH I ABORCJI

NA ŚLĄSKU W LATACH 1742-1914

S t r e s z c z e n i e

Artykuł ma charakter przeglądowy. W pierwszej części Autor prezentuje przegląd 

poglądów na temat przerywania ciąży od czasów starożytnych aż do nowożytnych, kładąc 

szczególny akcent na rozwój terminologii i ukryte w niej znaczenia. Dowodzi, że 

szczegółowa penalizacja czynu, jakim było przerywanie ciąży – utożsamiane do czasów 

nowożytnych z zabójstwem – uzależnione było od chronologii ciąży. Dokonuje również 

rozróżnienia między aborcją (przerwaniem ciąży) a zabójstwem dziecka już narodzonego. 

Obydwa czyny w prawie pruskim były obwarowane wysokimi ka-rami, z karą śmierci 

włącznie. W drugiej części artykułu omawia praktyczne aspekty ochrony życia 

nienarodzonych i zjawisko przerywania ciąży oraz zabójstwa dzieci narodzonych 

dokonywane przez matki, położne i znachorów.
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LEGAL AND SOCIAL ASPECTS OF THE MURDERS OF NEWBORN BABIES

AND ABORTIONS IN SILESIA BETWEEN 1742-1914

S u m m a r y

The article is a review study. In the first part the author presents a review of the opinions 

on the termination of pregnancy from the ancient times until modernity, focusing particularly 

on the development of terminology and meanings implied in it. The article proves that 

detailed penalization of the termination of pregnancy – until modern times equated with a 

murder – depended on the chronology of pregnancy. The author distinguishes an abortion 

(termination of pregnancy) from the murder of a newborn child. In the Prussian law, severe 

punishments (including the capital punishment) were administered for both deeds. In the 

second part of the article, the author discusses practical aspects of the protection of unborn 

children, the problem of pregnancy termination and murders of newborns committed by 

mothers, midwifes and folk healers. 
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