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Marek CZACHOROWSKI
i

SPÓR O HUMANAE YTTAE

W 1993 roku mija 25 lat od ogłosze
nia Humanae vitae (HV) — profetyczne
go dokumentu pontyfikatu Pawła VI.
Spór wokół tej encykliki w dalszym
ciągu nie wygasa, gdyż sformułowana
tam norma odpowiedzialnego rodziciel
stwa (wykluczającego antykoncepcje) jest
wciąż „znakiem sprzeciwu" dla mentalności współczesnego człowieka, który
jakże często chciałby zrezygnować z
trudu dźwigania swej wielkości. Pokole
nie wyrosłe po HV — często wychowy
wane w kierunku kontestacji zawartego
w tej encyklice nauczania, ale być może
bogatsze o widzenie dalekosiężnych
skutków stosowania antykoncepcji oczekuje zatem na rzetelną informację i
dobrze ugruntowaną argumentację, aby
wybrać niełatwą drogę proponowaną
przez niezmienne w tej kwestii nauczanie
Kościoła katolickiego.
Całe to wydarzenie, jakim było ogło
szenie HV i jej recepcja, przedstawia
Janet E. Smith w ostatnio wydanej książ
ce Humanae vitae. Pokolenie późniejl.
Autorka jest profesorem filozofii Uniwer
sytetu w Dallas, a swoją pracę wydała w
Waszyngtonie. Ukazała się ona zatem w
środowisku, którego —jak wiadomo —
również nie ominęło bolesne rozszczepie
nie spowodowane negacją encykliki
Pawła VI. Tu bowiem nauczał Charles
Curran, jeden z czołowych kontestatorów
HV, któremu Stolica Apostolska odmówi
ła prawa zajmowania stanowiska wykła
dowcy teologii moralnej z racji głoszo
1
J. E. S m i t h , Humanae vitae. A Generation Later, Washington 1991, ss. 425.

nych poglądów (między innymi w spra
wie oceny antykoncepcji), jawnie sprze
cznych z Magisterium Kościoła katolic
kiego.
W pracy Smith znajdujemy nie tylko
całą faktografię związaną z HV, ale także
imponującą prezentację oraz szczegółową
dyskusję odnoszącą się do całości argu
mentacji wszystkich stron biorących
udział w sporze. Autorka podjęła się
zatem ogromnego zadania, zważywszy
chociażby na ogromną liczbę publikacji,
zarówno dotyczących HV, jak i proble
matyki, którą ta encyklika podjęła. Z
uwagi chyba na to, iż aparatura pojęcio
wa, którą posługuje się HV, stała się
częstokroć już obca dla pokolenia pozba
wionego klasycznofilozoficznego przygo
towania, autorka wielokrotnie przywołuje
pewne podstawowe ustalenia, aby ich
niezrozumienie nie stanowiło przeszkody
dla właściwej recepcji argumentacji oma
wianej encykliki. Nie jest to zatem książ
ka przeznaczona tylko dla wąskiego
grona specjalistów, ale ma ambicje przy
bliżenia dyskusji, która niejednokrotnie
toczyła się w bardzo fachowych i mało
dostępnych publikacjach. Jedną z ogrom
nych zalet tej pracy jest też mówienie o
pewnych teoretycznych kwestiach w
bardzo konkretny i dotykający samej
rzeczywistości sposób. Dzieje się to
dzięki dużej ilości przykładów unaocznia
jących omawiane zagadnienia. Ta tak
bardzo żywa konkretność książki nie jest
jednak okupiona obniżeniem lotów teore
tycznego dyskursu.
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W przeglądzie faktów związanych z
ogłoszeniem HV chlubnie — na tle nie
których rejonów Kościoła zachodniego (i
wielu głośnych teologów) — prezentuje
się stanowisko polskiego Kościoła, a w
szczególności środowiska skupionego
wokół kard. Karola Wojtyły. Środowisko
to między innymi przygotowało krytyczne
memorandum2 wobec ostatecznego rapor
tu komisji, która powołana przez Jana
XXIII (jej skład i zadania rozszerzył
Paweł VI) dla opracowania omawianej
kwestii stanęła w swej większości po
stronie antykoncepcji. Memorandum to
— w czym należałoby uzupełnić informa
cje podane przez amerykańską autorkę miało wielkie znaczenie dla zredagowania
HV3. Smith sygnalizuje natomiast istnie
jącą w literaturze opinię, iż to właśnie
kardynał Wojtyła (wraz z Gustawem
Marteletem) w szczególnym stopniu
służył radą Pawłowi VI przy pisaniu HV
(s. 375, 385). Paweł VI miał również
znać Miłość i odpowiedzialność polskiego
kardynała. W swojej książce Smith prze
oczyła jednak soborowy wkład kard.
Wojtyły w przygotowanie ostatecznej
redakcji rozdziału Konstytucji duszpaster
skiej o Kościele w świecie współczesnym
zatytułowany Poparcie należne godności
2 Lesfondements de la doctrine de l 'Eglise

concernant les principes de la vie conjugale
(Un memoire rśdige par un groupe de
theologiens-moralistes deCracovie), „Analecta
Cracoviensia” 1969, s. 194-230. Autorka
cytuje w tekście tę pracę (zob. s. 12, przyp.
43), jednakże w bibliografii w sposób mylący
wyłączne autorstwo tego dokumentu jest
przypisane kard. Wojtyle (zob. s. 420).
3 Zob. W . S k r z y d l e w s k i , Ge
neza encykliki Humanae vitae w aspekcie filo
zoficzno-teologicznym , w :Dar ludzkiego tycia ,
red. K. Majdański, T. Styczeń, Lublin 1991,
s. 106.

małżeństwa i rodziny, a formułujący
postulat, którego wypełnieniem była
właśnie HV4. Warto zatem wiedzieć, iż
rozdział ten przybrał ostatecznie znany
nam kształt właśnie w wyniku interpelacji
kard. Wojtyły, krytykującej przedłożony
projekt tego rozdziału*. Polski czytelnik
wie wystarczająco dużo o wielu inicjaty
wach podejmowanych przez Metropolitę
Krakowskiego, mających na celu urze
czywistnienie idei odpowiedzialnego
rodzicielstwa6.
W rozdziale I Smith przedstawia
dyskusję, która poprzedziła opublikowa
nie HV. Między innymi poddaje szczegó
łowej analizie wszystkie raporty komisji
powołanej przez Jana XXIII dla oceny
różnych środków regulacji poczęć. Zais
tniała w tych dokumentach różnica poglą
dów stanowiła novum w historii Kościoła
4 Z kilku ważnych prac kard. Wojtyły
dotyczących bezpośrednio HV, autorka natra
fiła tylko na wydaną po włosku La visione
antropologica delta Humanae vitae, „Lateranumw 44 (1978), nr 1, s. 124-145 (jest to
włoska wersja Antropologia encykliki Huma
nae vitae, „Analecta Cracoviensia” 1978,
s. 9-28. Nie dotarła natomiast do Nauka ency
kliki Humanae vitae o miłości (Analiza tek
stu), „Analecta Cracoviensiaw 1(1969) oraz
Personalistyczna koncepcja człowieka, w: Spe
cjalistyczne aspekty problemu antykoncepcji,
Rzym 1980, s. 9-35. Zob. też La vem
dell ’enciclica Humanae vitae, „L’Osservatore
Romano” 109(1969) nr 1, s. 1-2 lub Prawda
encykliki Humanae vitae, „Miesięcznik Pasto
ralny Płocki", 54(1969) nr 10-12, s. 271-278.
5 Zob. S. S m 9 1 e ń s k i, Wkład Ka
rola kard. Wojtyły w pogłębienie nauki o
małżeństwie. W perspektywie dwudziestolecia
mHumanae vitae ", w: Dar ludzkiego tycia,
dz. cyt., s. 82.
6 Zob. tamże. Środowisko to przygotowało
również obszerne Wprowadzenie do encykliki
Humanae vitae, „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi”, 1969, 1-4 (Kard.
Wojtyła napisał tylko wstęp do tej pracy).
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katolickiego, który jak dotąd jednomyś
lnie opowiadał się przeciwko antykoncep
cji. Zdaniem Smith na tym etapie dysku
sji panowała jeszcze zgoda co do pew
nych nienaruszalnych zasad: różnica
dotyczyła przede wszystkim aplikacji tych
zasad (chociaż już tutaj pojawiały się
oznaki dokonywania wyłomu także i w
zasadach). Również argumentacja za
dopuszczalnością antykoncepcji nie była
jeszcze rozwinięta. Jej zwolennicy nie
chcieli się przyznać do tego, że ewentu
alna zmiana nauczania Kościoła katolic
kiego w tej kwestii miałaby bardzo dale
ko idące konsekwencje. Doprowadziłaby
bowiem do przyjęcia całkiem odmiennej
niż tradycyjna wizji Kościoła oraz zmia
ny w ocenie zachowań seksualnych.
Kolejny rozdział przedstawia główne
II
:!:nenty
koncepcji małżeństwa, stano
wiącej najogólniejszą podstawę, na której
opiera się potępienie antykoncepcji jako
sposobu regulacji poczęć. Autorka przede
wszystkim zmierza do pokazania, iż tak
często wygłaszana teza o niedowartościo
waniu miłości małżeńskiej w dawniej
szych ujęciach małżeństwa przez myśl
chrześcijańską jest bezpodstawna.
Szczególną uwagę poświęca Smith
wyjaśnieniu nieporozumień związanych z
traktowaniem prokreacji jako pierwszo
rzędnego celu małżeństwa. Teza ta stała
się bowiem przedmiotem krytyki zwolen
ników antykoncepcji, uważających iż
takie postawienie sprawy sprowadza
ludzką płciowość na płaszczyznę właści
wą światu zwierząt. Według autorki zaś
uwagę należy położyć na pokazaniu
nierozerwalności realizacji poszczegól
nych celów czy też sensów małżeństwa.
Koncepcja prawa naturalnego, którą
posłużono się w HV dla negatywnej
oceny antykoncepcji, oraz związane z nią
pojęcia stanowią przedmiot rozważań
rozdziału III. Autorka wskazuje tu na
niewłaściwe zastosowanie zasad rozwią
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zywania pewnych kwestii moralnych
(zasada całościowości, mniejszego zła)
dla usprawiedliwienia antykoncepcji. Na
stępnie analizuje kilka argumentów
(obecnych w HV), opartych na zasadach
prawa naturalnego, które zmierzają do
wykazania, że antykoncepcja jest we
wnętrznie zła. Za najdojrzalszą uważa
jednak argumentację, jaką między innymi
posługuje się Jan Paweł II, określający
akt antykoncepcyjny jako kłamstwo, gdyż
akt taki nie ma ani prokreacyjnego, ani
jednoczącego znaczenia, które przysługu
ją mu z natury. Antykoncepcja —wbrew
temu co twierdzą jej zwolennicy —
godząc w prokreacyjny sens małżeńskie
go aktu, godzi w miłość małżeńską.
W rozdziale V przedstawia niektóre
teologiczne kwestie wiążące się z normą
zawartą w HV. Pokazuje tu, iż stosowa
nie antykoncepcji przeciwstawia się
różnym prawdom objawionym w Piśmie
świętym. Wskazuje, iż przesłanki filozo
ficzne stojące u podstaw argumentacji za
odrzuceniem antykoncepcji, znajdują
swoje poparcie również w specyficznym
dla chrześcijan źródle wiedzy. Nauczanie
zawarte w HV winno być wiążące w
sumieniu, zwłaszcza dla katolika. Sumie
nie musi być jednak pojęte jako odkry
wające zasady postępowania, a nie two
rzące je.
W kolejnym rozdziale zaprezentowany
jest spór wokół HV, który miał miejsce
zaraz po jej wydaniu. Autorka zwraca
uwagę, iż zakwestionowaniu uległy wów
czas —w odróżnieniu od wcześniejszego
stanu dyskusji — naczelne principia.
Spośród wszystkich krytyków omawiane
go dokumentu autorka wybiera stanowis
ko Bernarda Haringa oraz jego ucznia
Charlesa Currana. Wydaje się, iż w
prezentacji, zwłaszcza stanowiska Curra
na, brakuje pokazania, jak przyjęta przez
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niego — i w prost sform ułow ana7 —
now a koncepcja rozum u i sum ienia jako
kreatorów praw dy o człow ieku, prow adzi
d o całkiem odm iennej n iż w H V koncep
cji m oralności, w obrębie której nie ma
m iejsca na absolutny zakaz antykoncep•♦

Cjl.
R o zd zia ł V I I przedstaw ia dyskusję
w okół H V , która m iała m iejsce w ostat
nich dw udziestu latach. Zdaniem autorki
dyskusja ta skoncentrow ała się na proble
m ie m ożliw ości istnienia norm y absolut
nie zakazującej antykoncepcji. Stanow isko
określone tu jako „rew izjonizm ” zaprze
cza temu, b y niektórym aktom m ożna
b y ło przypisać kw alifikację aktów we
wnętrznie d y c h (m iędzy innym i antykon
cepcji), poniew aż uw aża się, iż o m oral
nej ocenie czynu decydują konkretne
okoliczności działania (czy też jego skut
k i) oraz intencja. Tradycjonaliści — nie
przecząc
konieczności
uw zględniania
okoliczn ości i intencji w moralnej ocenie
czynu — przyjm ują istnienie pew nych
aktów wew nętrznie d y c h , określonych
tak niezależnie od intencji, ja k i o ko licz
ności czynu; są one bow iem ze swej
natury skierow ane przeciw ko dobru
osoby.
Z analiz autorki w ynika, że głów ny
zarzut, który należałoby postaw ić „rew iz
jonistom ” wskazuje, iż nie dostrzegają
oni i nie biorą pod uw agę
p e ł n i
zła, które w yp ływ a z antykoncepcyjnego
działania. Uw ażają je tylko za d o „przedm oralne” czy też „fizyczne” . Tym cza
sem dla oceny aktu przede w szystkim
konieczne jest uw zględnienie tego, jaki
skutek w yw iera to działanie „na charak
ter czy też duszę działającego” (s. 227).
R ozd ział D a r siebie i sam o-panowa-

nie: Jana Paw ła U interpretacja Humnae

vitae pośw ięcony jest prezentacji ostatnie
go, najdojrzalszego zdaniem autorki,
etapu dyskusji nad H V , jakim jest stano
w isko Jana Paw ła II. W brew jednak
tytułow i rozdział ten w zasadzie nie
poddaje analizie w yjaśnień Ojca świętego
dotyczących dokum entu Paw ła V I. Znaj
dujem y tu natomiast przedstawienie treści
k ilk u centralnych dla m yśli Jana Pawła II
pojęć, służących do w łaściw ego naświet
lenia nierozerw alnego zw iązku pomiędzy
respektowaniem m ożliw ości rodzicielstwa
w każdym akcie seksualnym a realizacją
m iłości m ałżeńskiej w tym akcie. W tym
w ypadku autorka nie poprzestaje na
analizie odnośnych dokumentów jego
pontyfikatu. Sięga rów nież do dzieł
sprzed 1978 roku, a zwłaszcza do Miłoś
ci i odpow iedzialności oraz Osoby i
czynu .
W ydaje się, iż w omawianej pracy
zatarciu uległo to, co Ojciec święty uznał
za now atorstw o H V w stosunku do Gau
dium et spes . W ielokrotnie bowiem
podkreślał, iż w dokum encie Pawła VI
m am y do czynienia z dostosowaniem
tradycyjnej i niezmiennej nauki Kościoła
do „tych wym agań, jakie - pod wzglę
dem przede w szystkim formalnym staw ia w spółczesna psychologia i nauka
o cd o w ie ku nawiązując przy tym do
gruntownej ontologii m iłości”8. W Męż
czyzną i niewiasta stw orzył ich , Papież
podkreśla, iż w H V „tekst uwzględnia, a
nawet uwydatnia, w ym iar podmiotowy i
psychologiczny” , w jego stronę zdaje się
ta encyklika „skierow yw ać naszą szcze
gólną uw agę”9.

W o j t y ł a , Nauka Hum
nae vitae o miłości; por. t e n ż e , Antropo
8 Zob. K.

logia encykliki Humanae vitae.
9 J a n P a w e ł n, Mężczyzna i nie
7
Zob. np. Ch. C u r r a n, Themes in
Fundamental Morał Theology, Notre Dame
wiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 4611977, s. 61.
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W arto pamiętać, iż w ydobyty przez
Jana Paw ła z dokum entu Paw ła V I pod
miotowy w ym iar rozw ażanego zagadnie
nia (uwzględnienie nie tylko obiektywnej
natury aktów w moralnej ocenie, ale
również sam ego sposobu przeżyw ania
płciow ości i aktu m ałżeńskiego) stanow i
stały element m yślenia rów nież autora
Miłości i odpow iedzialności. M ię d zy
innym i proponow ał o n w tym w łaśnie
kierunku rozwijać tradycyjną teologię
moralności, zgodnie z ogó ln ym i w ytycz
nym i Soboru W atykańskiego I I 10.
Sm ith nie daje chyba dostatecznie
pełnej odpow iedzi na pytanie o now ator
stwo m yśli Jana Paw ła I I w stosunku do
H V . Ukazane to zostało w prost w K ate
chezach środowych , gdzie w części p o
święconej encyklice Paw ła V I stwierdza
się, iż chodzi tu o to, aby składającą się
na H V „całość norm atyw nopastoralną
zobaczyć z kolei w świetle owej teologii
ciała, jaka w yłania się z analizy tekstów
biblijnych”11. Innym i sło w y — Jan Paweł
II odsłonił i uw yraźnił zakładaną przez
H V koncepcję człow ieka, która stanowi
ostateczne uzasadnienie norm y zawartej
w tej encyklice.
W centrum interpretacji H V przez
Jana Pawła II Sm ith stawia pojęcie sam opanowania (self-m astery), które m a być
kluczem do sform ułow ania negatywnej
oceny antykoncepcj i . A utorka używ a tego
terminu przede w szystkim jako oznacza
jącego cnotę, a w szczególności cnotę
czystości. Czytelnicy Osoby i czynu
pamiętają jednak, iż autor tego dzieła
skrupulatnie rozróżnia sam o-panowanie
(czy też panowanie sobie) od panowania
nad sobą12. T ylko tym ostatnim terminem

10 Zob. K. W o j t y ł a , »Aby Chrystus
się nami posługiwał", Kraków 1979.
11 Mężczyzna i niewiastą stworzył ich,
dz. cyt. s. 471.
12 K. W o j t y ł a , Osoba i czyn, Kra-
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oznacza cnotę czy też zespół cnót. Sm ith
przeoczyła, iż m ianem sam o-panow ania
(stanow iącego aspekt sam oposiadania13)
W ojtyła oznacza coś bardziej podstaw o
w ego n iż cnotę, a m ianow icie istotną dla
osob y w łaściw ość strukturalną, stanow ią
cą o ludzkiej w o ln o ści14.
W ydaje się, że w całej prezentacji
debaty w okół H V brakuje dostatecznego
zaakceptowania tego, iż u podstaw norm y
H V oraz w centrum interpretacji tej
e n cykliki przez K a ro la W ojtyłę znajduje
m y koncepcję człow ieka zw iązanego
niezależną od niego praw dą15. C hociaż
przy różnych okazjach tezę tę się w
pracy sygnalizuje, to jednak brakuje
centralnego ukazania, iż w łaśnie tutaj
znajduje się najbardziej sporny punkt
ostatniego etapu dyskusji nad problem em
moralnej oceny antykoncepcji16. A p ro b u 

ków 1985, wyd. 2, s. 133.
13 To pomieszanie terminologiczne po
głębia fakt, iż autorka korzysta z angielsko
języcznej wersji Mężczyzną i niewiasta stwo
rzył ich, w której „posiadanie siebie samego”
(samoposiadanie) (s. 62 w polskim wydaniu)
oddane jest nieprecyzyjnie jako „mastery of
oneseir (self-control). Zob. S m i t h ,
Humanae vitae, dz. cyt., s. 254.
14 Zob. W o j t y ł a ,
Osoba i czyn,
s. 310. Również kard. Wojtyła w swym ko
mentarzu dotyczącym HV (Antropologia
encykliki Humanae vitae wyraźnie twierdzi, iż
sens zawartego w niej wywodu oddaje samopanowanie rozumiane jako konstytutywny ele
ment człowieka wchodzący „w integralną
definicję jego wolności” (s. 24).
15 Zob. T e n ż e, Personalistyczna kon
cepcja człowieka, dz. cyt. s. 32.
16 Zob. R. B u t t i g l i o n t,Uwagio
teologicznej dyskusji wokół Humanae vitae
oraz o towarzyszącym jej rozwoju doktryny
Magisterium, w: Dar ludzkiego tycia, Lublin
1992, s. 211-229. Por. A. S z o s t e k ,
Człowiek jako autokreator. Antropologiczne
podstawy odrzucenia encykliki Humanae vitae,
tamże, s. 111-128.
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jący działania antykoncepcyjne usiłują
bow iem te koncepcje człow ieka zakw es
tionow ać i zastąpić ją przez w izje czło
w ieka nie podporządkow anego prawdzie,
przeciw nie - podporządkow ującego ją
sobie.
Niezaprzeczalną w artość ksią żki Janet
Sm ith pow iększają bardzo obszerne apend yksy. W śró d nich znajduje się dokonane
przez autorkę now e tłum aczenie H V ,
poniew aż jej zdaniem dostępne angielsko
języczne przekłady z języka francuskiego
m e uw ydatniają pew nych w ażnych ele
m entów nauczania encykliki. D o tekstu
H V dodany został rów nież szczegółow y
kom entarz mający za sw ój głów n y cel
bliższe przedstawienie m ateriałów cyto
w anych w encyklice oraz apendyks pre
zentujący postulow ane przez Paw ła V I
popraw ki (idące w kierunku potępienia
antykoncepcji) d o przygotow yw anego

tekstu Gaudium et spes. Obszerny tom
zam yka szczegółow a krytyka stanowiska
tych przeciw ników H V
(J. Boylc’a,
J. Fe nnisa i W . M a y ’a), którzy wpraw
dzie negatyw nie oceniają antykoncepcje,
jednak czynią to opierając się na innych
podstawach n iż H V .
Prezentacja przez om awianą książkę
sporu w okół norm y zawartej w H V nie
pozostaw ia żadnych wątpliwości, iż
decyzja Paw ła V I — podjęta wbrew
stanow isku w ielu zachodnich teologów, a
zgodnie z całym dotychczasowym nau
czaniem K o śc io ła katolickiego - była
m erytorycznie w łaściw a. Trzeba tylko,
aby ludzie naszej epoki będący
„szczególnie przygotow ani do zrozumie
nia, ja k bardzo ta nauka jest zgodna z
ludzkim rozum em ” ( H V 12) - zechcieli
ją w całej rozciągłości w sw ym działaniu
uznać.

