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Wazektomia  metoda antykoncepcji czy okaleczanie mê¿czyzn?
Vasectomy  A Method of Contraception or Mutilating Men?

Jaki czas temu przyszed³ do mnie znajomy kap³an drêczony w¹tpliwoci¹,
czy dobrze post¹pi³ odmawiaj¹c sakramentalnego rozgrzeszenia jednemu ze swoich penitentów. Otó¿ w trakcie spowiedzi okaza³o siê, ¿e ten trzydziestokilkuletni, ¿onaty mê¿czyzna zapytany delikatnie przez spowiednika czy nie stosuje
w trakcie stosunków ma³¿eñskich rodków antykoncepcyjnych wyjani³, ¿e ten
problem rozwi¹za³ raz na zawsze, gdy¿ podda³ siê zabiegowi wazektomii. Pouczony przez kap³ana, ¿e dopuci³ siê czynu moralnie niegodziwego, okaza³ zdumienie, a nawet oburzenie, gdy¿  jak podkreli³ – on nie widzi w tym nic z³ego,
a wrêcz przeciwnie zacz¹³ wyliczaæ „plusy” tego typu rozwi¹zania! Nie by³o wiêc
mowy – z jego strony – o ¿alu za co, co uwa¿a³ za „dobrodziejstwo”, a tym
bardziej o chêci naprawienia wyrz¹dzonej sobie krzywdy.
Interesuj¹cym jest to, ¿e wizyta znajomego kap³ana zbieg³a siê w czasie z artyku³em zamieszczonym w jednym z kobiecych czasopism, w którym wazektomiê, czyli okaleczenie mê¿czyzny, przedstawiono jako najskuteczniejsz¹ antykoncepcjê!1 Tego typu publikacje wiadcz¹ o tym, ¿e mê¿czyni poddaj¹cy siê
temu zabiegowi przestaj¹ byæ odosobnionymi przypadkami, a sama wazektomia zabiegiem dostêpnym jedynie w krajach zachodniej Europy, ale staje siê ona
Czasopismem, o którym mowa jest miesiêcznik Claudia. W numerze 7 z 2010 r. na stronach 73-81 zosta³ tam zamieszczony artyku³ J. Zagdañskiej pt. Rewolucja w antykoncepcji. W artykule tym autorka pope³ni³a jednak podstawowy b³¹d stwierdzaj¹c, ¿e „wazektomia […] nie jest
sterylizacj¹, bo mê¿czyzna […] mo¿e odzyskaæ p³odnoæ”. Tymczasem literatura przedmiotu, jak
choæby Encyklopedia Bioetyki wyranie stwierdza: „sterylizacja mê¿czyzn (wazektomia) polega na
podwi¹zaniu lub przeciêciu nasieniowodów”, J. Kopciñski, Sterylizacja i kastracja, w: Encyklopedia Bioetyki, red. A. Muszla, Radom 2005, s. 425.
1
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problemem moralnym, który wdar³ siê w nasz¹ polsk¹ rzeczywistoæ i z którym
musz¹ siê zmierzyæ nasi duszpasterze i spowiednicy.
Zanim jednak przejdê do wyjanienia zaistnia³ej w¹tpliwoci i rozstrzygniêcia czy wspomniany kap³an post¹pi³ s³usznie odmawiaj¹c penitentowi rozgrzeszenia, wydaje siê s³usznym zapoznanie czytelnika z kilkoma podstawowymi
sprawami, które ujmê w formie pytañ, a mianowicie:
a. Czym jest wazektomia?
b. Jakie s¹ nastêpstwa tego zabiegu dla zdrowia mê¿czyzny?
c. Czy wazektomia jest odwracalna?
d. Czy ta metoda jest w Polsce prawnie dozwolona?
e. Jaka jest ocena moralna tego zabiegu?
W ostatniej czêci tego artyku³u, czêci ju¿ bardziej praktycznej, powrócê do
zaistnia³ego problemu, czyli: jak powinien post¹piæ spowiednik w stosunku do penitenta, który podda³ siê tego typu zabiegowi.

CZYM JEST WAZEKTOMIA?
Wazektomia (³ac. vasotomia) jest to zabieg urologiczny polegaj¹cy na przeciêciu nasieniowodu lub nasieniowodów. Odmian¹ tego zabiegu jest podwi¹zanie nasieniowodów (³ac. vasoligatura). Zabieg ten jest faktyczn¹ sterylizacj¹
mê¿czyzny maj¹c¹ na celu doprowadzenie do jego niep³odnoci2. Nie nale¿y jej
myliæ z kastracj¹, która te¿ jest jedn¹ z metod sterylizacji mê¿czyzn, jednak
w przypadku kastracji ca³kowicie usuwa siê j¹dra.
Zabieg wazektomii wykonuje siê na wyczuwalnym przez skórê moszny nasieniowodzie  po przeciêciu skóry i wypreparowaniu nasieniowodu, zak³ada siê
dwie podwi¹zki i nastêpnie siê go przecina. Jest to zabieg mikrochirurgiczny,
poniewa¿ przewód ma ok. 3 mm w obwodzie. Po wazektomii w ejakulacie mê¿czyzny brakuje plemników. Procedura ta jedynie blokuje ich przekazywanie, lecz
nie wp³ywa na zachowania seksualne, takie jak: zdolnoæ do erekcji, orgazmu,
ejakulacji czy te¿ przyjemnego seksu. Nie zmniejsza równie¿ popêdu seksualnego. Gruczo³y produkuj¹ce ejakulat nie ulegaj¹ zmianie po wykonanym zabiegu.
Optycznie nie obserwuje siê ¿adnych zmian w ejakulacie oprócz nieobecnoci
plemników. Niektórzy autorzy oceniaj¹, ¿e objêtoæ ejakulatu mo¿e zmniejszyæ
siê do 2%, co nie mo¿e zostaæ zauwa¿one. Kolor, zapach i spójnoæ ejakulatu nie
zmieniaj¹ siê3.
Zob. Sterylizacja, w: Podrêczna Encyklopedia Zdrowia, red. G. Jonderka, Poznañ 2002,
s. 522.
3
ród³o: http://www.wazektomia.com
2
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Wazektomia  jak mo¿na przeczytaæ na stronie internetowej reklamuj¹cej ten
zabieg – nie ma równie¿ wp³ywu na mêskoæ. Organizm otrzymuje tak samo
odpowiedni¹ iloæ hormonów jak dotychczas, nie zmienia siê g³os ani nie ronie
nadmiernie broda–zarost. J¹dra nadal wytwarzaj¹ plemniki, które jednak nie
opuszczaj¹ j¹der. Organizm absorbuje normalnie nieu¿ywane komórki spermy,
niezale¿nie od wykonanej wazektomii (okresowy czy te¿ d³u¿szy celibat)4.
Wed³ug specjalistów wazektomia, w porównaniu do innych metod antykoncepcji, mieni siê najbardziej efektywn¹ metod¹ antykoncepcji w zapobieganiu
ci¹¿y. Wspó³czynnik niepowodzenia tej metody jest mniejszy ni¿ 0,2 w skali
Perla (dla porównania prezerwatyw¹ 12% lub wiêcej, diafragma 18%). St¹d te¿
coraz wiêcej mê¿czyzn decyduje poddaæ siê wazektomii, gdy¿ skutecznoæ metody siêga powy¿ej 99,8%5.
Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e metoda ta nie daje natychmiastowych efektów
(niep³odnoæ mê¿czyzny). Bezporednio po wazektomii lekarze zalecaj¹ ostro¿noæ w trakcie stosunków seksualnych i stosowanie dotychczasowej antykoncepcji, gdy¿ mimo wykonanego zabiegu obserwuje siê jeszcze nieznaczn¹ iloæ
plemników w ejakulacie. Mija pewien okres czasu, kiedy nasienie stanie siê zupe³nie wolne od plemników. Dlatego lekarze zalecaj¹ czêste podejmowanie kontaktów seksualnych lub masturbacjê, aby oczyciæ nasienie z plemników, co nastêpuje dopiero po oko³o 20 ejakulacjach6.
W chwili obecnej wazektomiê wykonuje siê przy zastosowaniu nowoczesnej
techniki bez u¿ycia skalpela (Wazektomia Bez Skalpela – WBS). U¿ycie skalpela nie jest wymagane ani te¿ samo naciêcie moszny (tylko jedno lub dwa przek³ucia w skórze). W porównaniu do wazektomii przeprowadzanej metod¹ tradycyjn¹, technika ta niesie z sob¹ wiele korzyci, np.: brak szwów, skrócenie czasu
zabiegu i rehabilitacji, zmniejszenie ryzyka krwawienia, mniejszy dyskomfort
i wiêksza skutecznoæ. Sama procedura WBS trwa zazwyczaj 15–20 minut, a jej
koszt to 2500 z³ niezale¿nie od liczby wizyt7.
Wypada równie¿ wspomnieæ, ¿e oprócz wazektomii testuje siê obecnie szereg innych metod antykoncepcji mêskiej maj¹cych na celu blokowanie przep³ywu plemników w nasieniowodzie. W testach tych zwraca siê szczególna uwagê
na odwracalnoæ danej metody. Do tych metod nale¿¹ m.in.: prêciki miedziane,

4
Por. tam¿e; Z t¹ opini¹ trudno jednak jest siê zgodziæ, gdy¿ w przypadku mê¿czyzn powstrzymuj¹cych siê od stosunków seksualnych np. celibatariuszy, organizm po jakim czasie samoczynnie wydala, a nie absorbuje, nadmiar spermy w trakcie tzw. polucji nocnych.
5
Tam¿e.
6
A. Depko, Wazektomia  brzmi gronie?, http://zdrowie.onet.pl/1432112,3533,,,,wazektomia
_brzmi_groznie,ekspert_seksuolog.html [dostêp: 12-08-2010].
7
ród³o: http://www.wazektomia.com
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klamerki tantalowe uciskaj¹ce nasieniowód, tampony z elastomeru poliuretanu
wstrzykiwane do nasieniowodu czy wreszcie sterylizacja chemiczna8.

JAKIE S¥ NASTÊPSTWA TEGO ZABIEGU DLA ZDROWIA MÊ¯CZYZNY?
Zasadniczym i zamierzonym nastêpstwem sterylizacji – w tym przypadku
wazektomii – jest niep³odnoæ mê¿czyzny. Jednak tak jak przy ka¿dym innym
zabiegu chirurgicznym, który jest ingerencj¹ w ¿yw¹ tkankê, mog¹ nast¹piæ ró¿ne powik³ania. Literatura przedmiotu podaje, ¿e wazektomia jest najbezpieczniejsz¹ procedur¹ chirurgiczn¹, lecz i tu mog¹ nast¹piæ komplikacje.
Wród nich wymienia siê: miejscow¹ infekcjê, krwawienie, przemijaj¹ce zasinienie, czasowy obrzêk z powodu nagromadzenia p³ynów tkankowych. W opisywanej procedurze niektórzy mê¿czyni odczuwaj¹ niewielkie pobolewania,
k³ucia, lub têpy ból w okolicy naj¹drza. Zazwyczaj u¿ycie niewielkich dawek
rodków przeciwbólowych usuwa te dolegliwoci. W niektórych pracach naukowych (zamieszczonych np. w The Journal of the American Medical Association)
przeanalizowano przypadki mê¿czyzn, którzy 20 lat wczeniej poddali siê wazektomii. Wykazano nieznacznie wiêksze ryzyko wyst¹pienia raka prosty w porównaniu do innych, którzy nie mieli wazektomii. Amerykañski Zwi¹zek Urologów oraz Amerykañskie Towarzystwo Onkologiczne zaleca wykonywanie badañ
prostaty u mê¿czyzn powy¿ej 50 roku ¿ycia celem wczesnego wykrycia wszelkich
zmian w prostacie. Dotyczy to zarówno tych, u których wykonano wazektomiê,
jaki i tych, którzy nie mieli wykonywanych tych procedur9. Trwaj¹ równie¿ badania retrospektywne, maj¹ce na celu wyjanienie wystêpowania u mê¿czyzn
po wazektomii takich schorzeñ jak: krwiaków lub zaka¿eñ (5%), rekanalizacji
(ok. 3%), ziarniniaków spermy, czy te¿ nieznacznie podwy¿szonego ryzyka wyst¹pienia mia¿d¿ycy têtnic, cukrzycy, zaburzeñ odpornoci10.
Innym problemem jest to, czy rzeczywicie blokowanie wydalania plemników nie ma wp³ywu na zdrowie mê¿czyzny? Pytanie to jest tym bardziej zasadne, gdy wemiemy pod uwagê naturalne polucje nocne w czasie, których organizm mê¿czyzny samoistnie wydala – a nie absorbuje, jak chc¹ inni – nadmiar
wyprodukowanej, a niewykorzystanej podczas stosunku p³ciowego spermy.

8
Zob. E. Siwik, Antykoncepcja mê¿czyzn, w: Antykoncepcja: planowanie rodziny u progu
XXI. w., red. E. Siwik, Z.L. Starowicz, Warszawa 2003, s. 283-287.
9
ród³o: http://www.wazektomia.com
10
Por. E. Siwik, Antykoncepcja mê¿czyzn…, dz. cyt., s. 282.
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CZY ISTNIEJE MO¯LIWOÆ ODWRÓCENIA PROCEDURY WAZEKTOMII?
Zwyk³o przyjmowaæ siê, ¿e zabieg wazektomii jest trwa³y i nieodwracalny.
Nie jest to jednak zgodne z prawd¹. Rozwój technik makrochirurgicznych stwarza mo¿liwoæ przywrócenia dro¿noci i ci¹g³oci nasieniowodów. Procedura ta
nosi nazwê rewazektomii (lub ³ac. vasovasostomia, ang. vasovasostomy, vasectomy reversal). Skutecznoæ zabiegu wasowasostomii  jak pisz¹ w swoim artykule Piotr Dobroñski i Maciej Czaplicki z Katedry i Kliniki Urologii Akademii
Medycznej w Warszawie  oceniana jest na podstawie odsetka dro¿noci nasieniowodów (obecnoæ plemników w nasieniu) i odsetka obserwowanych ci¹¿, który jest ni¿szy ni¿ odsetek dro¿noci. Wyniki zale¿¹ od wielu czynników, w tym
czasu, jaki up³yn¹³ od wazektomii do rekonstrukcji, stosowanej techniki chirurgicznej, rozwoju w³óknienia naj¹drza i obecnoci przeciwcia³ przeciwj¹drowych.
Im d³u¿szy czas up³yn¹³ od wazektomii, tym mniejsza jest skutecznoæ wasowasostomii. W grupie 1469 mê¿czyzn po wasowasostomii (zabiegi wykonano
w dziewiêciu orodkach), odsetki dro¿noci nasieniowodów i ci¹¿ wynios³y odpowiednio 97% i 76% do 3 lat, 88% i 53% w 58 lat, 79% i 44% w 914 lat oraz
71% i 30% w 15 i wiêcej lat po wazektomii. Wed³ug niektórych danych odsetek
ci¹¿ po wasowasostomii wykonanej po ponad 10 latach od wazektomii nie przekracza 20%11.
W dalszej czêci swojego artyku³u autorzy podkrelaj¹, ¿e nawet wiele lat
po wazektomii makrochirurgiczne odtworzenie ci¹g³oci nasieniowodów ma
szanse powodzenia i jest o wiele tañsze ni¿ mikromanipulacja ICSI12. W zwi¹zku z tym rodzi siê pytanie: sk¹d bierze siê ta swoista niechêæ do rewazektomii
i zapewnienia, ¿e procedura wazektomii jest trwa³a? Wydaje siê, ¿e niema³¹ rolê
odgrywaj¹ tu powi¹zania klinik wykonuj¹cych wazektomiê z bankami nasienia,
gdy¿ przed tego typu zabiegiem zaleca siê mê¿czyznom oddanie nasienia do
wspomnianych banków, a przechowywanie spermy kosztuje i w ten sposób napêdzany jest biznes in vitro.

CZY WAZEKTOMIA JEST W POLSCE PRAWNIE DOZWOLONA?
Zabieg wazektomii w wielu krajach jest legalny i uwa¿any za formê kontroli
urodzin. Polski Kodeks Karny w art. 156 §1 wyranie stwierdza:
11
P. Dobroñski, M. Czaplicki, Odtworzenie ci¹g³oci nasieniowodów (vasovasostomia) z u¿yciem okularów operacyjnych o trzykrotnym powiêkszeniu, Urologia Polska (2004) n. 57/3, s. 75.
12
Tam¿e s. 76; ICSI – metoda mikromanipulacji polegaj¹ca na pozyskaniu plemników potrzebnych do zap³odnienia in vitro w wyniku biopsji naj¹drza lub j¹dra (ICSI-PESA, ICSI-TESA) to
metody identyczne z mikromanipulacj¹ ICSI z tym, ¿e plemniki otrzymuje siê drog¹ nak³ucia naj¹drza lub j¹dra.
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[ ] kto powoduje ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu w postaci: pozbawienia cz³owieka
wzroku, s³uchu, mowy, z d o l n o  c i p ³ o d z e n i a, [ ] podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10.

A jednak mimo istniej¹cego zakazu prawnego w Polsce (w Warszawie i Katowicach) od kilku lat mê¿czyni mog¹ pozbawiæ siê zdolnoci p³odzenia przez
zabieg wazektomii. Dla przyk³adu dr Eugeniusz Siwik od kilku lat przeprowadza
w Polsce zabiegi wazektomii i jest gotów – jak podaje „Polityka” – pójæ do s¹du
z ka¿dym, kto nazwie je sterylizacj¹13. Pierwszymi wiêc, których powinien pozwaæ wspomniany doktor s¹ choæby autorzy Ma³ej Encyklopedii Medycyny PWN,
którzy jednoznacznie definiuj¹ has³o sterylizacja14 lub niemieccy autorzy Podrêcznej Encyklopedii Zdrowia. Wed³ug zamieszczonej tam definicji wazektomia
jest jedn¹ z metod sterylizacji15. Tymczasem wed³ug dr Siwika:
[ ] sterylizacja to usuniêcie gonad. Dopuszczalna jest wy³¹cznie w przypadku zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia i nazywanie jej antykoncepcj¹ jest pomy³k¹16.

Jednak to raczej dr Siwik siê myli, gdy¿ usuniêcie gonad u mê¿czyzny (j¹der) powszechnie okrela siê mianem kastracji lub trzebienia i jest ona jedn¹
z metod sterylizacji17. Tak wiêc i wazektomia i kastracja s¹ ró¿nymi metodami
sterylizacji maj¹cymi na celu pozbawienie mê¿czyzny zdolnoci p³odzenia.
W innej rozmowie zamieszczonej w czasopimie Twoje 9 miesiêcy dr Siwik
stwierdza, ¿e:
[ ] jeli chodzi o wazektomiê, to nikt tego nie zakaza³, ale w wiadomoci wielu
ludzi, nawet lekarzy, tkwi to jako co z³ego, zabronionego. Owszem, jeden z punktów Kodeksu Karnego mówi o tym, ¿e kto, kto umylnie spowoduje i wbrew woli,
niemo¿noæ rozmna¿ania siê, mo¿e podlegaæ karze, ale przecie¿ my nie robimy tego
wbrew woli pacjenta, jest to jego wiadoma, przemylana decyzja. To tylko jedna
z metod antykoncepcji, tyle ¿e u mê¿czyzn. W wazektomii nie s¹ usuwane gonady
tak jak w sterylizacji18.
13
J. Podgórska, Pigu³ka antykoncepcyjna  jak siê zmieni³a i co zmienia. Pó³ wieku z pigu³k¹,
http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1505742,2,pigulka-antykoncepcyjnajak-sie-zmie
nila-i-co-zmienia.read [dostêp: 18-05-2010].
14
Ubezp³odnienie ® Sterylizacja  celowe pozbawienie zdolnoci rozrodczej przy zachowaniu czynnoci wewn¹trzwydzielczej gruczo³ów p³ciowych. U [ ] mê¿czyzn [polega] na podwi¹zaniu lub wyciêciu nasieniowodów, Ma³a Encyklopedia Medycyny PWN, red. P. Kostrzewski,
J. Zió³kowski, Warszawa 1999, s. 896.
15
Zob. Sterylizacja w: Podrêczna Encyklopedia Zdrowia, G. Jonderka, Poznañ 2002, s. 522;
Wazektomia, w: Rodzinna Encyklopedia Zdrowia, t. 2, prac. zb., Warszawa 1998, s. 192.
16
J. Podgórska, Pigu³ka antykoncepcyjna  jak siê zmieni³a i co zmienia…dz. cyt.
17
Kastracja ® Trzebienie, operacyjne usuniêcie j¹der lub jajników, albo zniszczenie komórek rozrodczych promieniami Roentgena; stosowane u ludzi w celach leczniczych, Polski S³ownik
Medyczny, red. T. Ro¿niatowski, Warszawa 1981, s. 1228.
18
ród³o: http://www.wazektomia.com/wywiad.htm
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I tu znów autor wprowadza czytelnika w b³¹d, gdy¿ w art. 156 Kodeksu
Karnego, na który siê powo³uje, nie ma mowy o spowodowaniu wbrew woli pacjenta niemo¿noci rozmna¿ania, ale  przywo³ajmy jeszcze raz ten artyku³ KK:
[ ] kto p o w o d u j e ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu w postaci: pozbawienia cz³owieka [ ] zdolnoci p³odzenia, [ ] podlega karze.

W zwi¹zku z tym nawet, jeli lekarz pozbawia mê¿czyznê zdolnoci p³odzenia za pe³n¹ jego zgod¹ i na jego probê, postêpuje nieetycznie i ³amie prawo.
Doktor Siwik t³umaczy równie¿, ¿e
[ ] zabiegi podwi¹zania jajowodów czy nasieniowodów nie s¹ nieodwracalnym pozbawieniem p³odnoci. Nadal mo¿liwe jest zap³odnienie in vitro19.

Jednak t³umaczenie takie nale¿y uznaæ, za co najmniej niedorzeczne, jeli nie
infantylne. Nie mo¿na przecie¿ cz³owiekowi np. wyrwaæ jêzyka i pozostawaæ
bezkarnym twierdz¹c, ¿e i tak mo¿e siê porozumiewaæ z otoczeniem np. za pomoc¹ jêzyka migowego albo pisz¹c na kartce lub korzystaj¹c z syntezatora mowy
w komputerze! Zreszt¹ do prokuratury dr Siwik by³ ju¿ raz wzywany, po zawiadomieniu kolegi lekarza o mo¿liwoci pope³nienia przestêpstwa. Niestety prokuratura nie doszuka³a siê znamion przestêpstwa w zabiegach wazektomii, gdy¿
prawo nie jest precyzyjne, dr Siwik odpowiedzia³ na kilka pytañ i na tym siê
skoñczy³o20. Jednak, nawet jeli prokuratura nie doszuka³a siê znamion przestêpstwa, to pozostaje problem natury etycznej i moralnej, gdy¿ lekarz  jak sama
nazwa wskazuje  jest powo³any do leczenia ludzi, a nie ich okaleczania, nawet
wtedy, gdy czyni to na ich wyrane ¿yczenie!

JAKA JEST OCENA MORALNA TEGO ZABIEGU?
Ocena moralna wazektomii jest z³o¿ona, gdy¿ zabieg ten kumuluje w sobie
kilka wykroczeñ natury moralnej takich jak: okaleczenie, antykoncepcja czy
masturbacja. Przystêpuj¹c do niej (oceny) na pierwszym miejscu trzeba zwróciæ
uwagê na to, ¿e ka¿dy cz³owiek odpowiada przed Bogiem i przed spo³eczeñstwem za integralnoæ swego ¿ycia i cia³a, w zwi¹zku z tym nie mo¿e on dowolnie, wed³ug swoich egoistycznych zachcianek rozporz¹dzaæ tymi wartociami.
W przypadku sytuacji konfliktowych obowi¹zuje zasada ca³ociowoci. Zgodnie
z ni¹ interwencja medyczna albo chirurgiczna dopuszczalna jest w tych wypad-

19
J. Podgórska, Pigu³ka antykoncepcyjna , dz. cyt., chodzi tu o pobranie plemników do
zap³odnienia in vitro w wyniku biopsji naj¹drza lub j¹dra.
20
Tam¿e.
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kach, gdy jest niezbêdna do uratowania ¿ycia lub przywrócenia zdrowia cz³owieka jako ca³oci21.
Niezbywalne prawo do ¿ycia pozwala cz³owiekowi, zgodnie z przywo³an¹
zasad¹, powiêciæ lub zgodziæ siê na powiêcenie jakiej funkcji cia³a, jeli jest to
konieczne dla ocalenia ca³ego organizmu, czy to z powodu choroby, czy te¿ innej powa¿nej przyczyny zewnêtrznej. W uzasadnionych przypadkach mo¿na usun¹æ chor¹ czêæ cia³a (np. z¹b, wyrostek robaczkowy) czy jeden z podwójnych
organów (np. nerkê, p³uco), b¹d bezinteresownie oddaæ je drugiemu cz³owiekowi, gdy nie zagra¿a to ¿yciu dawcy. Zasada ca³oci nie mo¿e byæ jednak stosowana jako uzasadnienie powiêcenia jakiej funkcji cia³a w celu rozwi¹zania
problemów, które mo¿na rozwi¹zaæ poprzez zmianê stylu ¿ycia czy zachowania.
O takim zabiegu nie mo¿na powiedzieæ, ¿e ma na celu dobro ca³ej osoby, skoro w rzeczywistoci powiêca siê tu integralnoæ osoby bez rzeczywistej koniecznoci. Zabiegu takiego nie mo¿na wykonaæ nawet wtedy, gdy konieczna zmiana
zachowania nie jest rzecz¹ ³atw¹. Najlepszym przyk³adem w tym wzglêdzie jest
osoba s³ynnego pisarza wczesnochrzecijañskiego i ascety, Orygenesa z Aleksandrii, który wykastrowa³ siê po to, aby popêd i zmys³y nie przeszkadza³y mu
w szukaniu prawdy Bo¿ej. Nie zosta³o to dobrze przyjête przez Demetriusza, biskupa Aleksandrii, z którym Orygenes wszed³ w konflikt. Czyn Orygenesa zawsze by³ przez moralistów katolickich odrzucany i jednoznacznie potêpiany, co
sta³o siê równie¿ powodem tego, ¿e nigdy przez Koció³ nie zosta³ uznany za
wiêtego.
Z tych wzglêdów Koció³ sprzeciwia siê wszelkim metodom sterylizacji zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn, zw³aszcza, gdy celem jest antykoncepcja, a wiêc
zapobie¿enie ci¹¿y, tak¿e wtedy, gdy unikanie ci¹¿y uzasadnione jest z bardzo
powa¿nych przyczyn ze wzglêdu na zdrowie fizyczne czy psychiczne. Koció³
wskazuje inne sposoby rozwi¹zania tego problemu, np. okresowe powstrzymywanie siê od wspó³¿ycia (stosuj¹c metody naturalnego planowania rodziny), nawet jeli jest to trudne. Sterylizacja w etyce personalistyczno-chrzeciajñskiej
zawsze by³a traktowana jako forma okaleczenia cz³owieka i naruszenie jego integralnoci cielesno-psychicznej i dlatego w ¿adnym wypadku nie jest uzasadniona zasad¹ ca³ociowoci22.
Swoj¹ ocenê moraln¹ sterylizacji Koció³ przedstawi³ w swoich oficjalnych
dokumentach. I tak np. w Katechizmie Kocio³a Katolickiego Urz¹d Nauczycielski jednoznacznie stwierdza:
21
Zob. J. Kopciñski, Sterylizacja i kastracja, w: Encyklopedia Bioetyki , s. 426; E. Sgreccia,
Koció³ katolicki a wykonywanie zawodu lekarza, http://etyka.doktorzy.pl/sgreccia.htm [dostêp:
15-07-2010].
22
Benedict M. Asbley, ¯yæ prawd¹ w mi³oci. Biblijne wprowadzenie do teologii moralnej,
Poznañ 2008, s. 401; J. Kopciñski, Sterylizacja i kastracja…, dz. cyt., s. 426.
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[ ] bezporednio zamierzone amputacje, okaleczenia cia³a lub sterylizacje osób niewinnych s¹ sprzeczne z prawem moralnym poza wskazaniami medycznymi o charakterze cile leczniczym (KKK 2297).

W kwestii sterylizacji wypowiedzia³a siê równie¿ Kongregacja Nauki Wiary
daj¹c odpowied na przed³o¿one jej w tej sprawie pytanie. W odpowiedzi tej
czytamy:
[ ] ka¿da sterylizacja, która sama z siebie, czyli ze swej natury i ze wzglêdu na
uwarunkowanie zmierza bezporednio tylko do tego, by przekreliæ mo¿liwoæ prokreacji, powinna byæ uznana za sterylizacjê bezporedni¹ [ ]. Zgodnie z nauczaniem
Kocio³a, jest wiêc zakazana w sposób absolutny sterylizacja bezporednia, bez
wzglêdu na jak¹kolwiek s³uszn¹ subiektywn¹ intencjê dzia³aj¹cych, maj¹c¹ na uwadze zdrowie lub unikniêcie z³a, czy to fizycznego czy psychicznego, jakie nale¿a³oby
przewidywaæ lub jakiego nale¿a³oby siê obawiaæ na skutek ci¹¿y. Ponadto o wiele
bardziej jest zakazana sterylizacja obejmuj¹ca sam¹ mo¿liwoæ rodzenia ni¿ sterylizacja poszczególnych aktów, poniewa¿ ta pierwsza powoduje prawie zawsze nieodwracalny stan bezp³odnoci osoby23.

Wazektomia jest przedstawiana, jako nowoczesna antykoncepcja dla mê¿czyzn. Czyli zabieg wazektomii jest tak¹ interwencj¹ w funkcjonowanie organizmu mê¿czyzny, która zarówno w przewidywaniu zbli¿enia cielesnego jak i podczas jego spe³niania ma za cel uniemo¿liwienie poczêcia24.
Koció³ jednoznacznie naucza, ¿e wszystkie techniki antykoncepcyjne s¹
moralnie niegodziwe i niedopuszczalne. Naruszaj¹ bowiem porz¹dek moralny
ustanowiony przez Boga i stanowi¹ wyraz sprzeciwu wobec Boga. Jan Pawe³ II
naucza³:
Kiedy ma³¿onkowie poprzez antykoncepcjê odbieraj¹ swej ma³¿eñskiej p³ciowoci
potencjaln¹ zdolnoæ prokreacji, przypisuj¹ sobie w³adzê, która nale¿y tylko do Boga,
w³adzê ostatecznego decydowania o powo³aniu do istnienia osoby ludzkiej. Przypisuj¹ sobie rolê nie wspó³pracowników stwórczej mocy Boga, lecz ostatecznych depozytariuszy róde³ ludzkiego ¿ycia. Oceniana w takiej perspektywie antykoncepcja
musi byæ uznana obiektywnie jako niegodziwa tak dalece, ¿e nigdy, przy pomocy
¿adnej racji nie mo¿e byæ usprawiedliwiona25.

Z³o antykoncepcji ma tak¿e swój wymiar antropologiczny. Jan Pawe³ II kontynuuje swoje nauczanie:
Kongregacja Nauki Wiary, Odpowied na pytania Konferencji Episkopatu Ameryki Pó³nocnej dotycz¹ce sterylizacji w szpitalach katolickich. Quaecumque sterilizatio, Rzym 13.03.1975,
n. 1.
24
Zob. Pawe³ VI, Humanae vitae, 25.07.1968, n. 14.
25
Jan Pawe³ II, Chrzecijañskie powo³anie ma³¿onków mo¿e wymagaæ tak¿e heroizmu. Przemówienie do uczestników seminarium „Odpowiedzialne rodzicielstwo”, Castel Gandolfo 17 IX
1983, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. (1983), n. 9, s. 23.
23
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Stosowanie rodków antykoncepcyjnych wprowadza istotne ograniczenie wewn¹trz
[ ] wzajemnego oddania i wyra¿a obiektywn¹ odmowê oddania drugiemu ca³ego
dobra kobiecoci czy mêskoci. Jednym s³owem, antykoncepcja przeciwstawia siê
prawdziwej mi³oci ma³¿eñskiej26.

Kolejnym problemem moralnym, jaki wi¹¿e siê z wazektomi¹ jest  jak
wspomina³em wy¿ej  zachêcanie po zabiegu do czêstej masturbacji w celu
oczyszczenia nasienia z plemników i osi¹gniêcia w ten sposób sterylnoci spermy. Koció³ uwa¿a masturbacjê za akt wewnêtrznie i powa¿nie nieuporz¹dkowany27 i widzi w nim naruszenie naturalnego porz¹dku moralnego, który winien
cechowaæ wszelkie dzia³ania seksualne. Nadrzêdnym bowiem celem aktu seksualnego jest zawsze jednoæ i p³odnoæ pary ma³¿eñskiej28. Inn¹ przes³ank¹ przemawiaj¹c¹ za niegodziwoci¹ tego aktu jest jego zwi¹zek z pobudzeniem seksualnym, do którego mê¿czyzna doprowadza siê za pomoc¹ bodców: zdjêæ, filmów pornograficznych lub fantazji erotycznych.
W zwi¹zku z powy¿szym ocena moralna wazektomii jest jednoznacznie n e g a t y w n a, a sam zabieg, który jest faktycznym okaleczeniem mê¿czyzny, nie
mo¿e byæ absolutnie niczym usprawiedliwiony. Mê¿czyzna, który poddaje siê
sterylizacji29 w celach antykoncepcyjnych pope³nia grzech miertelny, tak samo
jak i lekarz, który dokonuje tego okaleczenia.

JAK MA POST¥PIÆ SPOWIEDNIK?
Powracam teraz do przedstawionego na pocz¹tku tego artyku³u problemu.
Jak powinien post¹piæ spowiednik, gdy do konfesjona³u przychodzi mê¿czyzna,
który podda³ siê zabiegowi wazektomii? Czy mo¿e mu odmówiæ rozgrzeszenia?
Doskonale wiemy, ¿e warunkiem uzyskania sakramentalnego rozgrzeszenia
jest szczery ¿al za grzechy oraz restytucja, czyli naprawienie wyrz¹dzonej szkody. Sytuacja jest prosta w wypadku, gdy penitent nie uznaje swojej winy
i w zwi¹zku z tym nie ¿a³uje za pope³niony grzech. W takim wypadku nale¿y
oczywicie odes³aæ go od konfesjona³u bez rozgrzeszenia udzielaj¹c mu uprzednio odpowiedniej nauki, w której powinno byæ zawarte uzasadnienie tej odmowy i zachêta do przemylenia na nowo swojego czynu.
Tam¿e.
Zob. KKK 2352.
28
Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja ‘Donum vitae’. O szacunku dla rodz¹cego siê
¿ycia ludzkiego i o godnoci jego przekazywania, 1987, n. 5-7; Pius XII, Przemówienie do uczestników XXVI Kongresu W³oskiego Towarzystwa Urologicznego, 8.10.1953 r., w: AAS 45 (1953),
s. 678.
29
Nale¿y tu wyranie odró¿niæ sterylizacjê-wazektomiê wykonywan¹ w celach antykoncepcyjnych od sterylizacji-kastracji, która musi byæ wykonana w celach leczniczych np. w wypadku
raka j¹dra.
26
27
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Sytuacja nieznacznie komplikuje siê, gdy penitent uznaje grzesznoæ swojego czynu (poddanie siê wazektomii) i szczerze za niego ¿a³uje. W takiej sytuacji
rodzi siê pytanie: czy spowiednik powinien domagaæ siê od niego naprawienia
pope³nionego czynu, czyli poddania siê zabiegowi rewazektomii, uzale¿niaj¹c od
takiego zobowi¹zania udzielenie rozgrzeszenia? Zdecydowanie tak!30, gdy¿  jak
przedstawi³em to wy¿ej  wspó³czesna medycyna stwarza takie mo¿liwoci.
Oczywicie spowiednik powinien realnie oceniæ czy tego typu zabieg bêdzie skuteczny w przypadku zbyt d³ugiego czasu, jaki min¹³ od przeprowadzonej wazektomii. Gdy by³ on wykonany wiêcej ni¿ 15 lat temu, a sam penitent jest ju¿
w podesz³ym wieku, nale¿y zastanowiæ siê nad inn¹ form¹ zadoæuczynienia adekwatn¹ do pope³nionego czynu (np. w miarê mo¿noci z³o¿enia datku – w sumie
odpowiadaj¹cej cenie za zabieg wazektomii – na jaki cel charytatywny). Natomiast, gdy dotyczy to cz³owieka m³odego, który stosunkowo niedawno podda³
siê wazektomii, nale¿y od niego kategorycznie za¿¹daæ, aby podda³ siê zabiegowi przywrócenia dro¿noci i ci¹g³oci nasieniowodów. Spowiednik powinien
wiêc post¹piæ analogicznie jak w przypadku kobiety, która przychodzi do spowiedzi z za³o¿on¹ wk³adk¹ wewn¹trzmaciczn¹ (spirala), od której ¿¹da siê jej
usuniêcia. Tak wiêc do udzielenia rozgrzeszenia w przypadku penitenta po wazektomii nie wystarczy tylko uznanie winy i ¿al za pope³niony czyn, wymagana
jest równie¿ realna chêæ naprawienia pope³nionego z³a.
Nale¿y jeszcze rozwa¿yæ sytuacjê lekarza, który wykonuje zabiegi wazektomii, a chce on uzyskaæ rozgrzeszenie sakramentalne. Podobnie jak w przypadku
jego „pacjentów” musi on uznaæ, ¿e zabiegi, które wykonywa³ s¹ ze swej natury
grzeszne, gdy¿ okaleczaj¹ cz³owieka oraz szczerze za czyny, których siê dopuci³ ¿a³owaæ. Bezwzglêdnie musi on równie¿ zobowi¹zaæ siê przed spowiednikiem, ¿e zaprzestanie tego typu praktyk, a w ramach zadoæuczynienia Bogu
i bliniemu  poniewa¿ z wykonywania tych zabiegów czerpa³ realne korzyci
materialne  powinien a n o n i m o w o wesprzeæ hojnym datkiem jedn¹ z instytucji charytatywnych, np. dom dziecka czy dom samotnej matki.
Pragnê zakoñczyæ powy¿sz¹ refleksjê nad z³em moralnym wazektomii s³owami Jacka Pulikowskiego, którego wypowied  jak s¹dzê  najlepiej obrazuje
zaistnia³y problem.

Wspomnê jedynie, ¿e problem ten by³ przedstawiony na walnym zebraniu Stowarzyszenia
Teologów Moralistów, które odby³o siê w ramach VIII Kongresu Teologów w Poznaniu w dniu 16
wrzenia 2010 r. Wtedy zabrali g³os w tej sprawie ks. prof. Z. Perz SJ z Warszawy oraz ks. prof.
dr hab. J. Troska z Poznania, którzy jednoznacznie opowiedzieli siê za takim sposobem rozwi¹zania przedstawionego problemu.
31
J. Pulikowski, Wartoæ wspó³¿ycia ma³¿eñskiego. O pielêgnowaniu strefy p³ciowoci,
Poznañ 2001, s. 15.
30
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Wspó³czesna kultura sk³ada ho³dy bo¿kowi o imieniu seks. Traktuje seks i mo¿liw¹
do osi¹gniêcia przyjemnoæ seksualn¹ jako wartoæ autonomiczn¹, sam¹ w sobie,
w ca³kowitym oderwaniu od jej celowoci i sensu, w oderwaniu od wiata wartoci.
Kultura traktuje seks jako teren rozrywki, a p³odnoæ nie jako dar i wyraz zdrowia,
lecz jako zagro¿enie mog¹ce daæ przykry, niepo¿¹dany efekt uboczny  dziecko. [ ]
Nad zniszczeniem ¿ywio³u p³odnoci ludzkiej  bêd¹cej przecie¿ wyrazem zdrowia,
nie choroby  pracuj¹ ca³e sztaby naukowców i najnowoczeniejszy przemys³31.

Aby zniszczyæ ten ¿ywio³ p³odnoci cz³owiek jest w stanie posun¹æ siê nawet do okaleczenia samego siebie lub innych. W zwi¹zku z tym nie bójmy siê
nazywaæ spraw po imieniu. Nie mówmy, ¿e wazektomia jest nowoczesn¹ antykoncepcj¹ dla mê¿czyzn, ale – jak jest w rzeczywistoci  to okaleczanie mê¿czyzn, którzy w ten sposób sk³adaj¹ ho³d bo¿kowi seksu.

SUMMARY
Vasectomy  A Method of Contraception or Mutilating Men?
In the face of hazards and side effects which accompany using pharmacological contraceptives,
new alternative methods of contraception are still being sought. In the last several years vasectomy
has become more and more popular among men as it is presented as the most effective method
of contraception.
In the present article the issue of moral assessment of vasectomy is being discussed which
being a surgical intervention in the functioning of mans body prevents conception as its primary
goal both in planning a sexual intercourse and during this act itself. Accordingly, the moral
assessment of vasectomy is unambiguously negative and the surgery itself which is a real mutilation
of the man cannot be excused in any way. In the practical part of the article another problem is also
discussed, namely what a priest should do hearing the confession of someone who has undergone
such a surgery.
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